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BOKA REDAN NU - VÅRENS HELDAG BLIR DEN 4 APRIL 
Rosengrenskas nästa heldag med föreläsningar blir lördagen den 4 april på Världskulturmuséet 
vid Korsvägen. Vi planerar bland annat att ha en punkt som tar upp rättsläget för de 
ensamkommande ungdomarna fem år efter den stora flyktingvågen 2015.  
Ett utförligt program kommer längre fram.  
 
UNICEF GRANSKAR ÅTERVÄNDANDE  
I fyra rapporter granskar UNICEF hur återvändandeprocessen ser ut för barn som har fått avslag 
på sin asylansökan i Sverige, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Förutom de nationella 
rapporterna ges också rekommendationer om hur processerna kan förbättras.  
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/child-sensitive-return 
 
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 
 
NÄR BARNKONVENTIONEN BLIR SVENSK LAG  
Om en dryg månad, den 1 januari 2020, blir FN:s barnkonvention svensk lag. För att sprida 
kunskap om vad detta innebär har Utbildningsradion gjort en rad program som kallas 
Rättighetsbärarna. I sex avsnitt kan man lyssna till barns erfarenheter och berättelser utifrån 
barnkonventionens olika artiklar. Även makthavare och experter får kommentera och ge 
vägledning. Rättighetsbärarna finns på UR play: 
https://urplay.se/serie/213600-rattighetsbararna 
  
ROSENGRENSKA MED PÅ ÅRETS MR-DAGAR 
Rätten till hälsa var temat för årets MR-dagar i Linköping 14-16 november. Rosengrenskas Lina 
Lönnberg och Henry Ascher var bland de 500 talare som medverkade vid runt 200 
programpunkter som belyste olika aspekter av hälsa som en mänsklig rättighet. 

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/child-sensitive-return
https://picum.org/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=241
https://urplay.se/serie/213600-rattighetsbararna


Tillsammans med Röda Korset och representanter från Stockholms läns landsting och Västra 
Götalandsregionen pratade de om hinder som papperslösa möter i vården och hur 
frivilligorganisationer och regioner kan samverka för att säkerställa rätten till hälsa.  
De diskuterade också begreppet ”vård som kan anstå” och hur man kan göra det lättare för 
vårdpersonal att göra rätt. Bland annat lyftes den riktlinje fram som formulerats av psykiatrin i 
region Skåne och som innebär att alla beslut som fattas om att vård kan anstå också ska 
motiveras och dokumenteras i patientens journal. 
 
VI VÄLKOMNAR FLER FRIVILLIGA  
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), 
somaliska, arabiska, persiska eller albanska.  
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 
 
AW FÖR VOLONTÄRER 11 DECEMBER 
Terminen närmar sig sitt slut och det är dags att samlas för att ha en trevlig kväll.  
Denna gång har vi bokat plats på Jerntorgets brygghus på Järntorget 4 onsdagen den 11 
december från klockan 18.00. 
Anmäl dig gärna till rosengrenskastiftelsen@gmail.com 
 
MOTTAGNINGEN ÄR STÄNGD ÖVER JUL OCH NYÅR 
Rosengrenskas vårdmottagning är stängd över jul- och nyårshelgerna -  veckorna 52, 1 och 
2. Sista mottagningstillfälle för året blir onsdagen den 18 december. Sedan öppnas 
mottagningen igen den 15 januari. 
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