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GUNNAR
“Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för
andra personers rättigheter.”

Orden står i barnkonventionens artikel 45 i FN:s konvention om barnets rättigheter, och
innebär att alltid se till “barnets bästa och rätten till icke-diskriminering”. Detta innebär bland
annat “rätten till liv, överlevnad och utveckling” och “rätten att bli hörd”. Rätten att bli hörd
ska ske genom att barnet har “rätt att fritt uttrycka sina åsikter, och att barnets åsikter är
viktiga i alla frågor som rör barnet”, oberoende av andra faktorer. Ingen annan konvention
har så många länder i världen som undertecknare och med detta följer en skyldighet att
följa konventionens avsikt. Efter beslut i riksdagen blev detta svensk lag från 2020 med ett
uppdrag till myndigheter och domstolar att tillämpa i migrationslagstiftning och i beslut i
ärenden som berör barns rättigheter.

Desto mer oanständigt och grundlöst oetiskt blir då förslaget i den nya Utlänningslagen
som innebär en klart ökad risk för barnets splittring från föräldrar och syskon. Det är
dessutom ett förslag som helt väljer att bortse från annat än begreppet “kärnfamilj”, vilket
ytterligare exkluderar många barns möjligheter till ett anständigt liv.

Ett lands legitimitet synliggörs bäst genom en titt på dess sociala ansvarstagande, en titt på
hur vi gemensamt möter barnets behov och rättigheter. Sverige har i dessa frågor tidigare
varit ett föregångsland, men nu vill tongivande politiska krafter i olika läger snabbt förändra
och försämra detta.

Låt istället barnets behov och röst bli hörd och låt barnet åter stå i fokus för vårt
gemensamma ansvarstagande! Läs uppropet underskrivet av 102 forskare, som det länkas
till i dagens Nyhetsbrev, och läs Ylva Mårtens antologi Vi måste börja med barnet: “Om vi
inte börjar med barnen och ger dem möjlighet till att bli starka och självständiga människor
rycker vi undan möjligheten till att skapa ett gott samhälle för alla”. Det är en uppmaning till
oss att agera nu och ta ansvar för att alltid se till “barnets bästa”!

Rosengrenska Stiftelsen, Juni 2021
Gunnar Henning
Ordförande



ONLINE-SEMINAR 17 JUNI
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.

In English!
Join Zoom Meeting!

En rapport från den
NORDISKA NÄTVERKSTRÄFFEN
På den årliga nordiska sammankomsten mellan organisationer som verkar för papperslösas
rätt till vård och hälsa informerades och diskuterades de deltagande ländernas olika
vaccinstrategier. Det presenterades en världsomfattande studie som undersökt pandemins
påverkan på migranters tillgång till basal och övrig vård (inklusive vaccinationer),
ekonomiska situation, mentala hälsa och boende. Resultatet visade på ökade svårigheter
och neddragningar i stöd och service i många länder för denna grupp.

På träffen presenterades också Jacob Linds avhandling The politics of undocumented
migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability i vilken han undersöker hur vardagen ser
ut för barn och familjer som lever under ständigt hot om utvisning och hur livet påverkas av
myndighetsbeslut och nationella politiska lagar. Studien jämför situationen för barn i Malmö
och Birmingham mellan 2014 och 2017. Exempelvis lyfts att det i Storbritannien finns ett
uttalat samarbete mellan sjukvård och gränspolis. Det är också straffbart att hyra ut
lägenheter till personer i papperslöshet. För att få personer att lämna landet skapar man i
Storbritannien ett avvisande klimat. Detta medan man i Sverige lägger fram utvisningsbeslut

https://gu-se.zoom.us/j/63331397101?pwd=ajgwZXBsQTh4OXZWNG1kdGwxdnE3UT09
http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1463771/FULLTEXT01.pdf
http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1463771/FULLTEXT01.pdf


som något som är “bäst” för personen eller familjen, som en human insats. Läs gärna mer
direkt i avhandlingen.

BOK
Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?
Asylkommissionens antologi Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? - En antologi
om mottagande av människor på flykt som vi berättade om i förra nyhetsbrevet finns nu att
ladda ner gratis, i sin helhet.

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.

Vaccination av papperslösa och andra svårnådda grupper
-UPPDATERING
Rosengrenska är nu igång med att erbjuda våra patienter hjälp med bokning av
vaccinationstid. Vi pratar om vaccination med varje enskild patient och bokar tider i
samband med mat- och klädutdelning.Vi får också hjälp av Kulturtolkarna som medverkar
vid dessa tillfällen. De som vill vaccineras kallas sedan via en vårdcentral vi samarbetar
med.

Vi började med ett särskilt vaccinationstillfälle på vårdcentralen under vilket vi från
Rosengrenska och Kulturtolkarna fanns på plats för att trygga upp och hjälpa till med att
fylla i vaccinationsblanketterna. Samtliga 120 vaccindoser gick åt denna första gång och
det är snart dags för den andra dosen.

Vi vill också påminna om att alla människor som vistas i landet har rätt till kostnadsfri
vaccination på alla vaccinationsplatser. Som papperslös behöver man alltså inte boka via
Rosengrenska. Att vi arbetar med det är för att underlätta, eftersom vi ser att många har
svårt att boka tid, få information eller få svar på frågor och diskutera tveksamheter.

En sida på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb 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 beslutade insatser och genomföranden.
Klicka här för att komma till sidan

http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1463771/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1554725/FULLTEXT02.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/kampanjinformationsmaterial/informationsmaterial-socialt-utsatta-och-svarnadda-grupper/


SEMESTERSTÄNGT
Rosengrenskas mottagning håller semesterstängt vecka 28-32. Sista mottagningen inför
sommaruppehållet hålls den 7 juli. Vi öppnar återigen onsdagen den 18 augusti.
Mottagningen är fortsatt pandemi-anpassad med en väldigt begränsad verksamhet. Vi
hoppas på att kunna öppna upp mer efter sommaren.

FORSKARUPPROP
Läs debattartikeln på GP Debatt underskriven av 102 forskare inom migration, integration
och hälsa.

"Den nya utlänningslagen kommer leda till permanent osäkerhet, påtvingade
familjesplittringar och försämrad hälsa för barn och vuxna på flykt. De riksdagsledamöter
som röstar för den nya lagen och väljer att bortse från den forskning och kunskap som
finns, bär ett stort ansvar för framtiden, skriver 102 forskare inom migration, integration och
hälsa."

Till artikeln på GP

BLI MÅNADSGIVARE
Sedan 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad vård i Sverige, men i
praktiken kvarstår betydande hinder. Rosengrenska erbjuder hjälp och stöd till papperslösa
som möter svårigheter i kontakt med sjukvården.

Allt arbete i Rosengrenska görs oavlönat, men det behövs pengar för att hjälpa papperslösa
med till exempel kostnader för läkemedel, sjuk- och tandvård, sjukresor mjölkersättning
med mer. Tack för din hjälp!

Swish: 123 237 11 28
Plusgiro: 46 21 54-6
Autogiro: Blankett för autogiroanmälan finns på Rosengrenskas hemsida.

Engagera dig:
Om du är intresserad av att aktivt ingå i vårt frivillignätverk, till exempel med att tolka mellan
svenska och våra patienters språk, kontakta oss på vardformedling@rosengrenska.org.

Håll dig informerad:

https://www.gp.se/debatt/102-forskare-stoppa-den-nya-utl%C3%A4nningslagen-1.49063815?fbclid=IwAR1ARFITk0LcVNAQrqKrRpLeotjO4xCUhXS8eOF7BeQFkYR81Jy1UYWlB-8
https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2015/11/Anmalan-autogiro-Rosengrenska.pdf
mailto:vardformedling@rosengrenska.org


Om du vill få Rosengrenskas månadsutskick till din e-post, registrera dig för nyhetsbrevet på

vår hemsida. www.rosengrenska.org

Skräppost:

Lägg gärna till Rosengrenska (styrelsen@rosengrenska.org) som en kontakt i din mail, på så

sätt hamnar nyhetsbrevet direkt i din inkorg, stället för bland skräp- eller reklammail.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Rosengrenska stiftelsen
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