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GUNNAR 
Betydelsen i uttrycket Modus vivendi är att finna ett tillfälligt sätt att hantera en komplicerad 
situation, alltså om mod att tåla ett sätt att leva med det man inte kan förändra just nu.  
 
Strömmen av personer i flykt undan orättfärdigheter, krig, orättvisor och klimatförändringar är 
större idag än på många årtionden. I absoluta tal är den större än för några år sedan, då den 
var i medias fokus.  

Många tvingas leva i ett evigt Modus vivendi, avlägsna från nära och vänner och i ständig 
oro för den egna eller närståendes hälsa. I oro och i ständig kamp i försöken att finna en 
värdighet i livet här och nu.  

Att i detta finna ett Modus vivendi är värt en långt mycket större respekt än många av oss 
förstår - ett sätt att leva med det man inte kan förändra just nu. Ofta bortom allt rimligt tvivel.  

Var kommer du och jag in i detta?  
Allt stöd till Rosengrenskas verksamhet för att papperslösa personer ska kunna få tillgång till 
hälso- och sjukvård gör skillnad. Det ger många enskilda en lite bättre vardag, tillgång till 
nödvändig medicin, stöd i kontakten med sjukvården, avgörande medicinsk bedömning och 
ett mänskligt möte.  
  
Så stort tack till er alla för varenda utsträckt hand, nedlagd arbetstimme och skänkt krona!  
Det betyder mycket och förändrar livet till det bättre 
 
Hälsningar  
Gunnar Henning 
Ordförande  
Rosengrenska Stiftelsen 
 

COVID-VACCINATIONER FÖR PAPPERSLÖSA 
Rosengrenska bevakar och driver frågan om att hitta lösningar gällande covid-vaccinering av 
personer som lever i papperslöshet. Vi har bland annat kontaktat vaccinationsansvariga i 
Västra Götalandsregionen och på Folkhälsomyndigheten. Detta för att påminna om 
betydelsen av att nå papperslösa och andra svårnådda och utsatta grupper av befolkningen 
som inte självklart täcks via traditionella vägar. Vi har också erbjudit våra kunskaper kring 
hur man kan utforma vaccinationer mot dessa personer för att nå dem och för att de skall 
känna sig trygga med att vaccinera sig. Vi har fått svar att man uppskattar vårt initiativ och 
att man kommer att återkomma till oss. 
 



ONLINE-SEMINARIUM  
23/2 
Om rätten till bostad och papperslösas boendesituation.  
Matti Wirehag diskuterar sin pågående avhandling, Managing the homeless - the 
organization of housing services for the homeless in Sweden. Avhandlingen tar avstamp i 
frågor kring vem som har rätt till boendeinsatser via socialtjänsten och hur arbetet med 
boendeinsatser för bostadslösa är organiserat runt om i svenska kommuner.  
 
Diskussionen kommer även att fördjupa sig i frågan om papperslösas boendesituation, och 
deras rätt till insatser via socialtjänsten. 
 
Matti Wirehag är doktorand på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.   
 
23 februari 
19.00 - 20.00 
Klicka här för att delta i seminariet på Google Meet 
https://meet.google.com/dta-vahx-eyn 
 

SEMINARIEVÅREN PÅ ROSENGRENSKA 
Rosengrenska planerar för fullt för fler online-seminarier under våren 2021. Så håll ögonen 
öppna, här och på Facebook. Bland annat kommer vi att få möta en enhetschef i 
Folktandvården som är väl insatt i både hinder och lösningar vad gäller vård för papperslösa.  
 

JURIDISK HJÄLP TROTS PANDEMIN 
På grund av den pågående pandemin kan det just nu vara svårt att nå Rosengrenskas 
samarbetspartners Rosenjuristerna. Till dig som är asylsökande eller papperslös och 
behöver juridisk rådgivning på grund av din juridisk status föreslår Rosenjuristerna att du 
söker stöd och råd på följande platser: 
 
Röda Korset, för enskilda frågor om asyl 
Tisdagar och torsdagar kl. 09.30-12.00 
Telefonnummer: 020-415 000 
https://www.rodakorset.se/.../asylfragor/radgivning-om-asyl/ 
 
Asylrättscentrum 
Tisdagar och onsdagar kl. 09.00-11.00 
Telefonnummer: 0200-88 00 66 
https://sweref.org/kontakt/ 
 
Asylrättsstudenterna i Göteborg, för rådgivning via mail 
https://www.facebook.com/asylrattstudenternagoteborg/posts/2819560421649401 
 
Flyktinggruppernas riksråd, FARR 
“Goda råd” på flera språk 
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande 
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SVENSKA DAGBLADET:  
ÄR ASYLRÄTTENS DAGAR RÄKNADE? 
“Aldrig förr har så många människor varit på flykt som nu. Samtidigt begränsar EU 
möjligheterna att söka asyl genom externaliserade gränskontroller och flyktingläger på 
isolerade öar. Mycket tyder på att asylrätten, som princip och politik, långsamt håller på att 
falla sönder.” 
 
Artikelförfattare Livia Johannesson och Annika Lindberg. 
Läs den låsta artikeln i Svenska Dagbladet, 18/12 2020: 
https://www.svd.se/ar-asylrattens-dagar-raknade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen Rosengrenska stiftelsen 

 
________________________________________________________________________ 
www.rosengrenska.org • styrelsen@rosengrenska.org • vardformedling@rosengrenska.org 

Postadress: Rosengrenska stiftelsen, Box 55006, 400 53 Göteborg 
Plusgiro: Rosengrenska stiftelsen: 46 21 54-6 

Swish: 123 237 11 28 
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