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BLI MÅNADSGIVARE - 50 KRONOR GÖR SKILLNAD 
De papperslösas behov av ekonomiskt stöd är fortfarande stort. För många är kostnaderna för 
läkarbesök och mediciner så betungande att de i praktiken inte får den vård som de har laglig rätt 
till - om inte Rosengrenska hjälper till.  
Vi vädjar därför till alla som får detta nyhetsbrev om hjälp. Varje krona går direkt till de 
papperslösa som mot uppvisande av kvitto får ersättning för besök hos vårdgivare och uttag av 
receptbelagd medicin. 
Ett smidigt sätt att stötta verksamheten är att swisha en valfri summa till 123 237 11 28.  
Eller varför inte bli månadsgivare? Om tillräckligt många skänker 50 kronor i månaden kan 
Rosengrenska få den långsiktiga stabilitet i ekonomin som behövs. Plusgiro 46 21 54-6. 
 
UPPROP FÖR VÅRD PÅ LIKA VILLKOR 
EU-medborgare har rätt till samma vård i ett annat EU-land som i sitt hemland. Men väldigt få av 
de utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige är försäkrade i sina hemländer. De har 
därför inget sjukförsäkringskort.  
Amnesty och Läkare i världen uppmärksammar nu de allvarliga konsekvenserna. Den 
EU-medborgare som saknar sjukförsäkringskort men ändå besöker en svensk vårdinrättning 
riskerar att få höga räkningar eller att helt nekas vård. Många väljer därför att inte söka vård 
överhuvudtaget. 
Det är orimligt att svenska regioner och landsting ska upprätthålla den diskriminering som 
EU-medborgare utsätts för i sina hemländer, Tillgång till vård är en mänsklig rättighet som ska 
gälla alla, skriver Amnesty och Läkare i världen.  
Läs mer om uppropet på Amnestys hemsida:  
https://www.amnesty.se/agerahub/ocksa-manniska/vard-alla/?fbclid=IwAR2ohPSAFtD0OEW
Q9Z8ZOLo7DDPqPmlsGy9h7PtNpCdbegVf4G7ZdY9TEOQ  
 
UTSTÄLLNING MED VÄVAR OM FLYKTINGAR 
Onsdagen den 25 september kl 17.30 - 18.30 är det vernissage på Lohrs bokhandel på 
Kapellplatsen i Landala för utställningen “För mig är du värdefull”. Anna Olsson, som är 
textilkonstnär och psykolog, engagerad i Rosengrenska, visar då sina bildvävar.  
“Bilderna i utställning har kommit till som ett sätt för mig att försöka förstå vad som hände under 
den kamp vi delade och fortfarande delar. Bildvävarna är också en del av min kamp för 

https://www.amnesty.se/agerahub/ocksa-manniska/vard-alla/?fbclid=IwAR2ohPSAFtD0OEWQ9Z8ZOLo7DDPqPmlsGy9h7PtNpCdbegVf4G7ZdY9TEOQ
https://www.amnesty.se/agerahub/ocksa-manniska/vard-alla/?fbclid=IwAR2ohPSAFtD0OEWQ9Z8ZOLo7DDPqPmlsGy9h7PtNpCdbegVf4G7ZdY9TEOQ


ungdomarna. Jag vill med min röst säga att jag har sett er skräck och lyssnat på era berättelser.”, 
berättar Anna Olsson.  
På vernissagen medverkar författaren Susanna Alakoski, aktuell med boken “Bomullsängeln”. 
Det blir också ett samtal under ledning av Pontus Kiposwi från förlaget Natur och Kultur.  
Eftersom intresset är stort och lokalen ganska liten ges ännu en möjlighet att se vävarna och 
träffa Anna Olsson. Vid ett “Artist talk” på Lohrs bokhandel torsdagen den 3 oktober kl 16-17 
kommer hon att berätta om bakgrunden till utställningen och de olika bildvävarna.  
Utställningen pågår 24/9 - 5/10. 
Läs mer på Annas hemsida: 
https://tapestryannaolsson.blogspot.com/2019/09/utsallningen-for-mig-ar-du-vardefull.html?m=1 
 
PICUM VILL HA “BRANDVÄGG” MELLAN VÅRD OCH POLIS 
PICUM, som är en europeisk paraplyorganisation för alla som arbetar för att stärka papperslösas 
rättigheter, efterlyser “brandväggar” mellan sjukvården och polisväsendet. Läs mer och se en film 
på PICUMS hemsida:  https://picum.org/firewall-3/ 
  
ROSENGRENSKA MED PÅ ÅRETS MR-DAGAR 
Rätten till hälsa är temat för årets MR-dagar i Linköping 14-16 november. 500 talare kommer att 
medverka vid runt 200 programpunkter för att belysa olika aspekter av hälsa som en mänsklig 
rättighet. 
Programmet tar bland annat upp sexuell hälsa, ojämlik vård, hälsa för papperslösa och 
migranter, klimatets roll för vår hälsa, nationella minoriteter och hälsa samt psykisk och 
existentiell hälsa.  
Redan på torsdag 14/11 klockan 13.00 håller Rosengrenska ett seminarium i samarbete med 
Röda Korset. Under seminariet kommer riskerna för människor som lever i vårt land utan tillgång 
till grundläggande vård att belysas. Dessutom diskuteras hur idéburna organisationer och 
regioner kan samverka för att säkerställa rätten till hälsa för papperslösa.  
Från Rosengrenska stiftelsen deltar Lina Lönnberg och Henry Ascher och från Svenska Röda 
Korset Lau Dahlgren Ekegren. VG-regionen företräds av Christina Högberg och Malena Lau. 
Hela programmet samt information om anmälan finns på 
https://invitepeople.com/events/11312 
 
NY DOKUMENTÄR OM APATISKA BARN 
På Netflix finns sedan mitten av juni en dokumentärfilm om apatiska barn i Sverige. Filmen 
heter Life Overtakes Me och är en 40 minuter lång gripande skildring av en familj vars ena 
dotter drabbats av uppgivenhetssyndrom.  
En rad svenska experter medverkar också, bland andra flera barnläkare som mött och 
vårdat apatiska barn samt journalisten Gellert Tamas som dokumenterat alla turer i den 
inflammerade debatten i sin bok De apatiska. 
 
VI VÄLKOMNAR FLER VOLONTÄRER  
För att mottagningen för papperslösa ska fungera krävs många frivilliga krafter.  
Sjuksköterskor behövs för att göra bedömningar och hänvisa sjuka till rätt vårdinstans, medan 
andra arbetsuppgifter kan utföras även av personer utan vårdutbildning. 
Vi vill också passa på att efterlysa fler tolkar som behärskar BKS (bosniska/kroatiska/serbiska), 
arabiska, persiska eller albanska.  
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Uppgifterna kräver ingen formell kompetens eller auktorisation. Stort värde läggs istället på 
personlig lämplighet och engagemang. 

Hör av dig till styrelsen om du vill vara med och hjälpa till.  
Mejla vardformedling@rosengrenska.org 
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