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KÖP BILJETTER TILL ROSENGRENSKAS DAG 13 OKTOBER
Missa inte att köpa biljetter till Rosengrenskas dag på Frölunda Kulturhus lördagen den 13
oktober. Många har anmält intresse för att komma men antalet platser är begränsat!
Rosengrenskas dag arrangeras i samarbete med Musiker mot Rasism och Frölunda Kulturhus
för att manifestera 20 års kamp för mänskliga rättigheter. Med tal och musik uppmärksammar vi
de framsteg som gjorts genom åren, som ett resultat av vårt och andras arbete.
Vi blickar också framåt i en orolig tid då mänskliga rättigheter och vård på lika villkor ifrågasätts.

Dagen inleds med korta föreläsningar av bl a KG Hammar, Gellert Tamas, Elisabeth Abiri,
Thomas Hammarberg, Lars H Gustafsson, Ingrid Schiöler, Paul Hunt och Elis Envall samt
Rosengrenskas Henry Ascher, Anne Sjögren, Unni Brandeby, Sara Rangmar och Lina Lönnberg.
Dagens tre teman är Rosengrenska arbete och historia, Kampen för rätt till vård samt Mänskliga
rättigheter och FN:s barnkonvention. Konferencier under dagen är America Vera Zavala.
Efter en timmas paus blir det musik och korta tal av Sanna Vestin och Brian Palmer.
För kvällens underhållning svarar bl a Nynningen, Stina Velocette, Cats and Dinosours, Mathias
Landæus Trio med Daniel Boyacioglu, Siri Karlsson duo, Sophia Tako, Mushtaq Khorsand.
I samband med Rosengrenskas dag blir det också boksläpp och utställning!
Boken Hemliga kliniken av Anne Johansson, som handlar om arbetet med vård för papperslösa
1998-2018, kommer att säljs till rabatterat pris (150 kr). Och utanför föreläsningssalen visas en
utställning som beskriver Rosengrenskas historia.
På grund av begränsat antal platser krävs biljett till BÅDA passen!
Biljett till föreläsningarna kl 13-18. Fri entré!
https://www.ticketmaster.se/event/-rosengrenskas-dag-forelasningar-med-musik-inslag-biljetter/5
17153
Biljett till stödkonsert, fest och tal från kl 19 och framåt. Entré 100 kr.
https://www.ticketmaster.se/event/stodkonsert-rosengrenskas-dag-nynningen-biljetter/517119

FINLAND STOPPAR DEPORTATIONER
Efter en ny rapport från FN-organet UNHCR har det finska Migrationsverket beslutat stoppa

alla utvisningar till det krigshärjade landet.

https://www.blankspot.se/finland-stoppar-deportationer-till-afghanistan/
UPPROP FÖR ALLAS RÄTT TILL VÅRD
För en kort tid sedan startade Rikke Almkvist, ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin vid
Skånes universitetssjukhus, uppropet “Vi vårdar alla”
Läs mer i Läkartidningen:
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/09/Upprop-for-allas-ratt-till-lika-vard/

FÖRELÄSNINGAR OM BARN PÅ FLYKT
Temagrupp barn och ungas arbetsgrupp för flyktingbarn bjuder in till en föreläsningsserie för
frivilliga och professionella som möter barn på flykt.
Fyra föreläsningar hålls på kvällstid kl 18-20.30 i Folkets hus på Järntorget i Göteborg.
Ingen avgift. Anmälan krävs.
http://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard
---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/ta-del-av-forelasningsserien-om-att-mota-barn-oc
h-unga-pa-flykt/

SÅ TAS FLYKTINGBARN EMOT I NORDEN
UNICEF har undersökt hur asylsökande barns rättigheter efterlevs i de nordiska länderna.
Det handlar till exempel om barns rättigheter under asylprövningen samt rätten till utbildning,
hälsa och socialt skydd. I rapporten lyfts både brister och goda exempel fram.
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/protected-on-paper

NY RAPPORT OM VÅRD TILL PAPPERSLÖSA
Röda Korset driver sedan 2006 en vårdförmeding i Stockholm där de möter många
papperslösa personer och andra migranter som faller utanför samhällets skyddsnät.
Nu släpper RK en rapport där organisationen beskriver vårdhinder och humanitära
konsekvenser. Rapporten presenteras på ett frukostseminarium den 19 september.
https://www.facebook.com/events/240881276567184/
UTREDNING OM MR-INSTITUTION FÖRSENAD - IGEN
Frågan om en oberoende svensk MR-institution har utretts sedan 2006. Och sedan dess har
inrättandet av detta organ, vars uppgift är att bevaka mänskliga rättigheter i Sverige, bollats
fram och tillbaka. I våras tillsatte kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) ännu en utredare.
Tanken var att Lise Bergh skulle presentera sitt förslag i juli, men så blev det inte. Först 31
oktober väntas utredningen vara klar…

POLISEN SLOG TILL MOT ALSIKE KLOSTER
Mitt i sommaren gjorde polisen ett tillslag mot Alsike kloster, som i många år fungerat som
en fristad för människor på flykt. Denna gång greps två papperslösa flyktingar när de var på
väg in i klostret tillsammans med en volontär. De båda unga männen hade varit flera år på
klostret, arbetat och lärt sig bra svenska, men utvisades nu till sina hemländer.
https://www.etc.se/inrikes/polisen-grep-flyktingar-utanfor-alsike-kloster

SNART GÅR TIDEN UT FÖR ANSÖKAN
Tiden för ansökan om uppehållstillstånd för gymnasielagen tar snart slut! Den som vill
ansöka om uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen måste göra detta senast
den 30 september 2018. Ansökningar som kommer in efter den 30 september kommer
avslås. Observera att det är möjligt att komplettera en ofullständig ansökan hela tiden fram
till att det fattas ett beslut - det viktiga är att själva ansökan kommer in innan deadline. Du
ansöker genom att uppsöka Migrationsverket och fylla i en blankett.
Mer information finns på www.farr.se samt www.migrationsverket.se.
8 AV 13 LANDSTINGSREGIONER TROTSAR SKL - GER VÅRD TILL PAPPERSLÖSA
En majoritet av Sveriges landstingsregioner bortser från SKL:s rekommendationer om att
inte ge subventionerad vård till papperslösa som ansöker om uppehållstillstånd enligt nya
gymnasielagen.
Läs artikel från 13 augusti i Dagens Medicin:
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/07/13/landsting-trotsar-skls-rad-om-vard-till-tillst
andssokande/
LÄS NYHETER FRÅN ROSENGRENSKA ÄVEN PÅ FACEBOOK
Du vet väl att du kan följa vad som händer på Rosengrenska stiftelsen och få tips om
intressanta artiklar som rör papperslösa även på vår Facebook-sida?
Tack vare ett nytt mailsystem går det numera att prenumerera på vårt nyhetsbrev via en länk
på Facebook-sidan. Tipsa gärna vänner som är intresserade!
Här är adressen: https://m.facebook.com/rosengrenskastiftelsen/
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