Rosengrenskas
nyhetsbrev
november 2018

STORT TACK FÖR EN FANTASTISK 20-ÅRSDAG
Stort och innerligt tack till alla som bidrog till en oförglömlig dag och kväll 13 oktober på Frölunda
kulturhus! I en tid när mänskliga rättigheter politiseras och ifrågasätts är det hoppfullt med sådan
fantastisk uppslutning.
Rosengrenskas dag uppmärksammades bland annat av P4 Göteborg, Göteborgs-Posten och
ETC Göteborg: Här är länkar till artiklarna och radioinslaget:
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/de-har-gett-papperslösa-vård-i-20-år-1.9962698
https://goteborg.etc.se/inrikes/hemliga-kliniken-fyller-20-ar
https://goteborg.etc.se/kultur-noje/spackat-schema-nar-rosengrenska-firas
https://goteborg.etc.se/ledare/civilsamhallet-behover-en-medmansklig-institution
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7066244&fbclid=IwAR1Vwe9i9
A9NoyyZLSkDr7MWSVn8IUsfX1gMHBOuqaRted5mRcflEhYyD6c

Nästa gång vi samlas till heldagsseminarium blir till våren. Vi återkommer med tid, plats och
program.

NY DOM ÖPPNAR FÖR FAMILJEÅTERFÖRENING
Migrationsöverdomstolen har i en dom bedömt att begränsningarna av familjeåterförening i
den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen. Domen ger tre syriska medborgare rätt
att återförenas med en fjärde familjemedlem, ett barn som kom till Sverige 2015 och som fick
tillfälligt uppehållstillstånd. Vilka konsekvenserna blir och hur många som berörs kommer att
utredas av Migrationsverket. Enligt rättschef Fredrik Beijer kan domen påverka många
människor.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-14-Migra
tionsoverdomstolen-medger-lattnad-for-familjeaterforening.html
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2018%20Juli-dec/Ref
erat%20i%20mål%20nr%20UM%205407-18.pdf

NY SBU-RAPPORT OM ENSAMKOMMANDE
Det saknas forskning om vilka effekter olika typer av stödjande insatser har för
ensamkommande barn och unga. Däremot finns en hel del intervjustudier som speglar deras
erfarenheter och upplevelser. Efter en genomgång av dessa har SBU (Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering) ringat in vad som främjar utveckling och välmående hos
ensamkommande barn och unga. Rosengrenskas medicinskt ansvarige Henry Ascher har
medverkat som sakkunnig i SBU:s arbete med rapporten.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/stod-till-ensamkommande-barn-och-unga--e
ffekter-erfarenheter-och-upplevelser/

SISTA FÖRELÄSNINGEN OM BARN PÅ FLYKT
Föreläsningsserien om att stödja barn och unga på flykt närmar sig sitt slut. Sista chansen är
tisdagen den 3 december då barnläkare Lars H Gustafsson och psykolog Annika Lang talar
om att behålla hoppet.
https://www.facebook.com/1079859885454825/posts/1879941538779985/

HJÄRTSJUK NEKADES OPERATION - AVLED
Professionella inom vården har länge larmat om hälsoriskerna med de tillfälliga
uppehållstillstånden. I Ahmads fall innebar den tillfälliga lagen att han inte kunde få den vård han
behövde. Här är DN:s artikel:
https://www.dn.se/nyheter/sverige/hjartsjuke-ahmad-nekades-transplantation-avled/?fbclid=IwAR
2SUYP4KIM0fwb-uGw2DFOlAXYHSXJ9yl2z-xImKl3-c26jZXayUH7fjDM

RÄDDA BARNEN LARMAR OM FAROR I AFGHANISTAN
Rädda Barnen slår larm om en ohållbar situation för många barn och ungdomar som
återvänder från Europa till Afghanistan. Idag utvisar stater i Europa tusentals unga till
Afghanistan utan att garantera deras säkerhet.
Rapporten visar att barn och unga återvänder till ett liv i isolering på grund av
säkerhetssituationen, de utsätts för rekryteringsförsök till väpnade grupper och till att begå
våldshandlingar. Majoriteten planerar att fly igen.
https://press.raddabarnen.se/pressreleases/ny-rapport-fraan-raedda-barnen-stora-risker-foer
-barn-och-unga-som-aatervaender-till-afghanistan-2764690

SJUKSKÖTERSKORNA RYTER TILL OM RÄTTEN TILL VÅRD
Svensk sjuksköterskeförening uppmanar nu riksdag och regering att säkerställa att
asylsökande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt
till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status.
Sjuksköterskorna efterlyser tydligare lagstiftning och ett klarläggande av hur lagarna ska
tillämpas på riksnivå.
https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/senaste-nr/nr-05-argang-2018/forsvara-ratten-til

l-vard-for-papperslosa-och-eu-migranter/

VG-REGIONEN DISKUTERAR RÄTTEN TILL VÅRD
Kommittén för mänskliga rättigheter anordnar den 5 december ett seminarium om
vårdpersonalens kunskap om rätten till vård. Bakgrunden är en enkätstudie bland
vårdstudenter och läkare i Västra Götaland.
Bland de medverkande på seminariet finns Lina Gustin, regional samordnare för hälso- och
sjukvård för asylsökande och nyanlända, Kristian Svenberg från Flyktingmedicinsk
mottagning samt Henry Ascher, forskare på Angereds Närsjukhus och medicinskt ansvarig i
Rosengrenska.
Mer info finns på VG-regionens hemsida.

MOTTAGNINGEN STÄNGD UNDER HELGERNA
Rosengrenskas vårdmottagning har stängt tre veckor för att ge de frivilliga ledigt under juloch nyårshelgerna. Öppet igen varannan vecka från 16 januari 2019.
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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