Föreläsning online 28/11
Missa inte Rosengrenskas andra online föreläsning: My Opperdoes kommer i en intervju
samtala om papperslösa kvinnors upplevelser av vård under graviditet och förlossning.
My Opperdoes är barnmorska som arbetar på kunskapscentrum för sexuell hälsa i
Västra Götalandsregionen.
My kommer bland annat ta upp vad som är stärkande och hindrande faktorer för att
känna trygghet och tillit. Hon kommer också att berätta om en delstudie som undersöker
upplevelser av dagligt liv som gravid och papperslös. My Opperdoes har bland annat
erfarenhet av arbete med vård för papperslösa och förlossningsvård.
Tid: 13.00-14.00
Plats: Zoom, den 28/11 på följande länk:
https://gu-se.zoom.us/j/66992933732?pwd=anY2b3FJTlY0UmswZzdESEVaR2lFUT09

Online seminarium den 3/12
En online konferens som tar upp unga flyktingars hälsa, utbildning och arbetsmarknad
och hur de olika förhållandena och ansträngningarna i de Nordiska länderna påverkar
deras liv. konferensen bygger på resultat från den tvärvetenskapliga nordiska
forskningen och projektet Coming of Age in Exile (CAGE) Seminariet hålls på engelska.
Seminariets huvudämnen kommer bland annat handla om:
●

Integration of refugees: the interactive dynamics of health, education and employment

●

Educational trends, patterns of employment and selected health indicators among young
refugees

Tid: 13.00 - 16.00

Plats: För att ta del av seminariet klickar du på den här länken och fyller i formuläret:
Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity
perspective (lyyti.fi)
Här kan ni läsa mer om seminariet: Konferens: Young refugees in Nordic countries –
health, education and employment in an equity perspective | NVC (nordicwelfare.org)

Arbetsgrupp för remissvar
Rosengrenska stiftelsens styrelse har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att skriva ett
remissvar på betänkandet av Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken
(Migrationskommittén) SOU 2020:54. Läs om betänkandet här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou
-202054/
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