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RÄTTEN TILL HÄLSA - TEMA PÅ ÅRETS MR-DAGAR 
Årets Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum 14-16 november i Linköping. Temat är denna 
gång Rätten till hälsa och självklart kommer Rosengrenska - som sedan 1998 arbetat med 
papperslösas rätt till sjukvård - att delta. Hela seminarieprogrammet publiceras i juni på 
MR-dagarnas hemsida: https://www.mrdagarna.nu/arets-tema-2019/ 

ORO FÖR HÖGEREXTREMA I MÅNGA EU-LÄNDER 
I början av maj samlades företrädare för organisationer som arbetar med papperslösas 
rättigheter till möte i Bryssel. Vid årets PICUM-möte (PICUM = Platform for Cooperation on 
Undocumented Migrants) diskuterades vilka konsekvenserna kan bli av framgångar för de 
högerextrema och nationalistiska partierna i det stundande EU-valet. En annan fråga som 
var uppe till debatt rörde vikten av att polisanmäla näthat och hotelser som framförs i sociala 
medier. Läs mer om samarbetet inom PICUM: https://picum.org 

SOMMARSTÄNGT PÅ MOTTAGNINGEN 
I sommar är mottagningen stängd fem veckor - från vecka 28 till vecka 32. 

AW FÖR VOLONTÄRER PÅ HOPS BAR 
Som avslutning på vårterminen blir det After Work för alla Rosengrenskas volontärer på 
Hops bar söndagen den 26 maj kl 18.00 på Hops bar, Masthuggstorget 3.  

RAPPORT FRÅN HELDAGEN 7 APRIL 
Missade du vårens heldag på Världskulturmuséet? Hanna Tellholt har skrivit ett referat av 

https://www.mrdagarna.nu/arets-tema-2019/
https://picum.org/


dagen på sin blogg som du hittar här: 
https://happytogobattle.wordpress.com/2019/04/10/vard-som-kan-ansta-rapport-fran-heldag-
med-rosengrenska-den-7e-april-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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