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VI HAR SVIKIT UNGAS DRÖMMAR

2015 ställde många barn och unga sitt hopp till Sverige. De var ensamma, de flydde undan

krig och undan förföljelse. De var modiga men säkert många gånger rädda, i usla båtar över

medelhavet, genom svåra vandringar över berg, i händerna på flyktingsmugglare, långt borta

från familj, nära och kära. De flesta fastnade på vägen, som internflyktingar, i tillfälliga

flyktingläger i omgivande länder eller bokstavligen på gatan i städer på sin resa. Med stora

sår från krig och övergrepp. En liten, liten grupp nådde Sverige, en rännil…   men alla bar på

den gemensamma drömmen om ett liv i mänsklighet, ett liv utan hot, ett liv utan rädsla, och

ett liv med möjlighet att utvecklas. Vi mötte upp på centralen med filtar och smörgåsar och

”Refugees welcome”, vi organiserade och vi ”öppnade våra hjärtan”.

Men mycket snart kom sveket i form av begränsningar och hinder. Många av dem som

välkomnades 2015 har nu levt kanske en fjärdedel av sina liv i Sverige. I en ständig pendling

mellan hopp och förtvivlan. Tillfälliga lagar har skapats, med i stort sett omöjliga hinder att ta

sig över. Vare sig det rört sig om gymnasielagar eller tillfälliga uppehållstillstånd så har de

gemensamt tvingat många att leva under ett ständigt hot om att avvisas, ibland till länder

där de aldrig varit. Situationen har drivit många unga in i kriminalitet och drogmissbruk –

ofta utnyttjade av oseriösa arbetsköpare.

Det är dags att vakna upp och möta dem som levt i limbo i så många år och som istället för

att integreras riskerat att hamna i en ny ovärdig och omänsklig skuggvärld av total otrygghet,

hot och våld. Politiska krafter tävlar idag med varandra om att försöka plocka enkla

populistiska poäng på unga människors bekostnad genom att framställa detta som ett

problem och inte som den möjlighet det faktiskt är att ta tillvara unga människors hopp och

möjligheter.

Det handlar om unga människor med en enorm drivkraft som brinner för att bli delaktiga i

alla delar av vårt svenska samhälle, att få studera, att få arbeta, att få ett värdigt liv. Vi

behöver alla varandra, som medmänniskor och medarbetare i vården, som socionomer och

jurister, som sjuksköterskor och undersköterskor. Den erfarenhet och den vilja som personer

med flyktingbakgrund bär på är ovärderlig för vårt land. Den är en möjlighet och en resurs

för allas vår gemensamma framtid.



Det är dags att vakna upp, erkänna vårt gemensamma svek och sluta krossa unga
människors drömmar!

Ge en total och fullständig AMNESTI för alla unga ensamkommande

som kommit till Sverige sedan 2015!

Rosengrenska stiftelsen

Gunnar Henning

Ordförande

ONLINE-SEMINARIUM / WEBINAR 17/6
The Governance of the European Asylum System at the
Greek Border Islands
In the seminar Alexandra Bousiou, PhD in Peace and Development at the University of

Gothenburg will present her recently defended thesis with the title “The Governance of the

European Asylum System at the Greek Border Islands”. The brief presentation will be

followed by a Q & A session.

The thesis provides an understanding of the governance of the European asylum regime at

the Greek border islands from a multi-level governance perspective. Lesbos, Chios, Samos,

Kos, and Leros are the islands which, over the period of a year between 2015 and 2016,

received 80% of all refugee arrivals to the EU, and were chosen as the loci of the so-called

hotspot approach. The analysis indicates how the asylum processes were severely undermined, and

the reception conditions corresponded to a humanitarian crisis, while border controls increased.

Moreover, the analysis showed that local actors were critical of the assemblage of EU agencies at the

external borders through the hotspot approach. The insights of the thesis can be used to further

explore the continuous emergency at the islands, especially during the ongoing pandemic.

Observera att seminariet är på engelska / The webinar will be conducted in english

Länk till seminariet kommer skickas ut i ett extra nyhetsbrev dagarna innan seminariet, samt

läg

SUMMERING AV ONLINE-SEMINARIUM 23/3
ett samtal om arbetet med vård för personer i utsatthet
under en pandemi
Detta seminarium inleddes med att två klinikchefer gjorde korta presentationer av sina

respektive kliniker. En från en privat vårdcentral och en från Folktandvården, bägge från så

kallade utsatta områden. Bägge klinikchefer uppgav att samarbetet med centrala instanser



inom Västra Götalandsregionen fungerar väl. De får den hjälp och det stöd de behöver för att

behandla papperslösa.

Pandemin har inneburit att en del nya rutiner tillkommit men det har inte inneburit åtgärder

specifikt mot den papperslösa gruppen. Däremot var det så att större delen av personalen

på både vårdcentralen och tandvårdskliniken drabbats av och genomgått infektionen.

Skillnaderna mellan klinikerna, förutom att de inte behandlar samma sjukdomar, är

betalningen för den vård de utför på papperslösa. Medan vårdcentralen inte har några

problem med att utföra den vård de anser vara den bästa för de papperslösa är

folktandvården mycket mer reglerad och måste ofta motivera den vård de anser ingå under

den lag som finns. De problem som vårdcentralen kan stöta på är snarast nivån ovanför, att

de remisser de skickar inte accepteras, men det är i de flesta fall inte ett stort problem.

Eftersom de som arbetar på klinikerna är intresserade av den vård och patientgrupp som

finns i området har ingen av klinikerna haft behov av att utbilda sin personal specifikt utifrån

papperslösas behov. Enskilda fall kan diskuteras men inte övergripande då verksamheterna

flyter på väl.

Seminariet avslutades med att Rosengrenska Stiftelsens ordförande Gunnar Henning beskrev

de utmaningar vi står inför framöver vad gäller vård av papperslösa.

DIGITALT BOKSLÄPP
Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?
Asylkommissionens sedan länge planerade antologi publiceras nu! Den har titeln

Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? och innehåller 26 kapitel om förändringar i

rättssäkerheten efter 2015. Så gott som samtliga beslut från politiskt håll under senare år

har gått i restriktiv riktning med målsättningen att kraftigt minska antalet asylsökande

människor i Sverige. Antologin är ett viktigt tidsdokument för att belysa konsekvenserna.

Tillsammans ger texterna en angelägen och närgången inblick i den verklighet som fötts ur

det svenska samhällets “andrum”. Boken vänder sig till alla med ett engagemang för en

solidarisk och rättssäker migrationspolitik.

Den 18 maj klockan 13.30-15.30 kommer några av de medverkande författarna att

presentera sina bidrag. Seminariet är öppet för alla.

Anmäl dig här

Arbetsgrupp för att möjliggöra
VACCINERING FÖR SVÅRNÅDDA GRUPPER
i Västra götalandsregionen

https://farr.typeform.com/to/lJOo2wfO


Västra Götalandsregionens styrgrupp för svårnådda grupper har tagit fram en behovsanalys

där möjliga insatser vad gäller information, kommunikation och vaccination nu är
sammanställda.

En sida på vårdgivarwebben har byggts för svårnådda och socialt utsatta grupper. Målet är
att all nödvändig information för detta arbete samlas här; information om journalföring,

lättillgänglig information med bildstöd, information om tolkanvändning och om nationella

telefonlinjen med mera. Sidan kommer kontinuerligt att uppdateras med insatser som är
beslutade och vad som kommer att sjösättas. Till sidan på vårdgivarwebben

Nyheter kommer också publiceras i nyhetskanalen VGR-fokus

Bland annat kommer en mobil enhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer
att åka runt i storgöteborg med kranskommuner. Detta i form av en bil med
medicinsk utrustning, sjuksköterskor och läkare som åker ut till olika delar av
Göteborg med kranskommuner.

Till att börja med testar man vaccinationsupplägget i några enskilda mindre format,
varav Rosengrenska deltar i ett sådant sammanhang. Tanken är att vi och våra
samarbetspartners sprider information om vaccination till patienter och andra vi
möter i våra verksamheter. Vi kommer också informera om när och hur vaccinationer
sker för våra grupper och kunna boka tider. VGR förser alla samarbetsparter med
information så att vi har möjlighet att svara på frågor och bemöta oro.

BARNRÄTTSDAGARNA 2021
Barnrättsdagarna arrangeras årligen av Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset. Årets

tema är Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Årets barnrättsdagar hålls digitalt den

14 – 15 september men kommer finnas tillgängliga digitalt under tre månader för alla som

anmält sig. Mer information

RAPPORT OM STATSLÖSA
i Europa och covid-19
ENS, European Network on Statelessness, är en allians bestående av över 160 organisationer

och enskilda experter i 41 länder. ENS arbetar för att stoppa statslöshet och se till att alla

som bor i Europa utan nationalitet får tillgång till sina rättigheter, enligt internationell lag.

Nyligen släppte ENS en rapport om statslöshet och covid-19 i Europa gjord i samarbete med

bland annat Liverpools universitet. I samband med det hölls ett webinarium med bland

andra FN:s särskilde rapportör om minoritetsfrågor, företrädare för romska organisationer,

och representanter från WHO och Europarådet. Vid webinariet var också Rosengrenskas

Henry Ascher inbjuden som föreläsare.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/kampanjinformationsmaterial/informationsmaterial-socialt-utsatta-och-svarnadda-grupper/
https://vgrfokus.se/
http://www.barnrattsdagarna.se


Rapporten och en sammanfattning

Webinariet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
“Rosengrenska hade inledningsvis en mottagningskväll varannan vecka där besökarna precis

som tidigare kunde få hjälp med hänvisning till den reguljära vården och tandvården,

ekonomisk ersättning för vårdrelaterade utgifter samt barnpeng, stöd- alternativt

bedömningssamtal med psykiatriskt team, synundersökning av optiker, juridisk rådgivning av

juristgrupp, stöd i sociala frågor, barnpassning samt tillgång till utdelning av mat och kläder. I

slutet av februari inleddes diskussionen mellan oss, ansvariga för lokalen vi har vår

mottagning i samt regionens smittskyddsenhet angående hur verksamheten skulle kunna

bedrivas under pågående pandemi. (...)”

Läs mer i verksamhetsberättelsen för 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Vänliga hälsningar
Styrelsen Rosengrenska stiftelsen
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