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VÄLKOMMEN TILL VÅRENS HELDAG 4 APRIL
Rosengrenskas nästa heldag med föreläsningar om papperslösas situation blir lördagen den 4
april från 11.00 till 17.00 på Världskulturmuséet vid Korsvägen.
Vi planerar bland annat att ha en punkt som tar upp rättsläget och situationen för de
ensamkommande ungdomarna fem år efter den stora flyktingvågen 2015.
Vår jurist Sandra Gustafsson kommer även att prata om andra aktuella frågor, som den
pågående utredningen av en ny utlänningslag, synen på flyktingar från Palestina samt
utvecklingen i Syrien.
På programmet finns också en rapport om läget på mottagningen samt en färsk studie av
läkarstudenten Linnea Stenhill om vilka vårdhinder som papperslösa i VG-regionen råkar ut för.
Nora Amarin, som är poet, tolk och marknadskommunikatör, kommer att medverka med sin
poesi som tar upp teman som utanförskap, klassamhälle och frihet.
Anmälan i förväg krävs till heldag@rosengrenska.org
RAPPORT OM ENSAMKOMMANDE FRÅN RÖDA KORSET
Tack vare gymnasielagen har tusentals ungdomar fått hopp om livet igen. Men det finns flera
brister i lagen, inte minst när det gäller ansvaret för boende, betonar Röda Korset.
En färsk rapport belyser hur ungdomarnas sociala situation i hög grad är beroende av vilken
kommun de bor i och hur samarbetet med civilsamhället fungerar där.
De unga som är hemlösa löper stora risker att utnyttjas, antingen inom sex- eller droghandel eller
som billig arbetskraft.
Läs hela rapporten från Röda Korset:
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/humanitara-situationen-for-e
nsamkommande-unga/
NY PODD OM ATT MÖTA ENSAMKOMMANDE
Socialstyrelsen har presenterat en ny podd som ger stöd åt alla som möter ensamkommande. I
podden diskuteras vad den som ska stötta dessa ungdomar, som ofta mår psykiskt dåligt,
behöver tänka på.
Medverkar gör bl a barnläkare Henry Ascher, psykolog Johan Andersson och Petra Rinman vid
Socialstyrelsen.
Länk till podden: På djupet – en podd från Socialstyrelsen

ALLT FLER SLUTER UPP BAKOM KRAV PÅ AMNESTI
Rosengrenska stiftelsen är en av mer än hundra organisationer som står bakom kravet på
amnesti för de ensamkommande ungdomarna.
Undertecknarna av uppropet “Håll ihop Sverige” kräver permanenta uppehållstillstånd för
Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.
Under våren planeras en rad olika aktioner och demonstrationer runt om i landet.
Läs mer:
http://flyktingamnesti.se/vilka-står-bakom-kraven/vi-blir-fler-och-fler
FÖREDRAG OM HEMLIGA KLINIKEN I ALINGSÅS
Bibliotekets vänner i Alingsås har bjudit in oss för att prata om Rosengrenska och boken
“Hemliga kliniken”. Föredraget är öppet för allmänheten och hålls torsdagen den 26 mars 18-19 i
Alingsås kulturhus.
http://www.alingsaskulturhus.se/att-gora/hemliga-kliniken
SEMINARIUM OM SKYDD FÖR TORTYROFFER
Fridh advokatbyrå ordnar tisdagen den 25 februari ett halvdagsseminarium om skydd för
tortyroffer. Bland föreläsarna finns både jurister och sjukvårdspersonal som arbetar professionellt
med tortyrskadeutredningar. Seminariet vänder sig till alla som arbetar med offer för tortyr med
fokus på medicinska och juridiska aspekter.
Mer information finns här:
Skyddet för tortyroffer - ett rättsligt ansvar för svenska myndigheter och sjukvårdsorganisationer
FÖR HÖGA AVGIFTER VANLIGT MISSTAG AV VÅRDEN
Ett av de vanligaste problemen för papperslösa som söker vård är att de felaktigt debiteras för
höga avgifter för såväl läkarbesök som mediciner. Oftast beror detta på att de registrerats som
turister av vårdgivarna, vilket leder till osubventionerad vård och fakturor på tiotusentals kronor,
visar Rosengrenskas årsredovisning.
Varje mottagningskväll under 2019 kom drygt 60 besökare till vår vårdförmedling. Sammanlagt
registrerades 1 392 besök hos Rosengrenska under förra året, något fler än 2018.
LÄKARTIDNINGENS TEMA OM TRANSKULTURELL PSYKIATRI
I Läkartidningens temanummer om transkulturell psykiatri skriver bl a Henry Ascher om vikten av
ett systematiskt människorättsbaserat arbetssätt. Inom psykiatrin har det visat sig ha flera
fördelar och kan leda till minskad användning av tvång.
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2020/01/Manniskorattsbaserat-arbetssa
tt-ger-vardpersonal-viktiga-verktyg/?fbclid=IwAR0aEQbGfYQPTLI73KA0Xs2QvvrpHA2spfOXry2
NZMiZLQZjbRYUlbfiM-E
LÄKARE I VÄRLDEN VISAR PÅ BRISTER I VÅRDEN
En färsk rapport från Läkare i världen jämför hälso- och sjukvården i sju europeiska länder och
belyser vilka grupper som hamnar utanför välfärdssystemen.
2019 OBSERVATORY REPORT LEFT BEHIND: THE STATE OF UNIVERSAL HEALTHCARE
COVERAGE IN EUROPE

LÄS NYHETSBREVEN FRÅN PICUM
PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) är en europeisk
paraplyorganisation för alla som arbetar för att stärka papperslösas rättigheter.
Varje månad kommer PICUM med ett nyhetsbrev som innehåller aktuella uppgifter om allt från
lagar och regler i olika länder till situationen för barn som saknar tillstånd.
Prenumerera på nyhetsbreven här:
https://picum.org/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=241
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