
ONLINE-
FÖRELÄSNINGAR

7 OKTOBER
kl. 19.00

Rättssäkerheten i asylprocessen för HBTQI-flyktingar
Aino Gröndahl från RFSL kommer att inleda seminariet med en redogörelse för den
rättsutredning hon gjort för RFSL om hur migrationsmyndigheterna bedömer
hbtqi-asylärenden. Det visar sig att bedömningarna och avslagen ofta strider mot både
svensk och internationell rätt, och följden blir att hbtqi-personer som har rätt till skydd
istället nekas och utvisas till förföljelse. Aino förklarar varför!

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor skriftligt.

Välkomna!

Klicka här för att komma till seminariet på Zoom

17 NOVEMBER
kl. 19.00
Den papperslösa barndomens politik
Jacob Lind, projektforskare på Malmö Universitet, presenterar sin avhandling The politics of
undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability

Avhandlingen undersöker hur vardagen ser ut för barn och familjer som lever i
papperslöshet och under ständigt hot om utvisning, och hur de påverkas av
myndighetsbeslut och nationella politiska lagar. Specifikt studeras hur barns rättigheter och
"utsattheter" används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro.
Studien jämför situationen för barn i Malmö och Birmingham mellan 2014 och 2017.

Jacob Lind, från Malmö Universitet, är forskare inom projektet Horizon 2020 Empowerment
through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY)
(mimy-project.eu)

Länk till seminariet kommer i Rosengrenskas nyhetsbrev, samt på Facebook.

https://gu-se.zoom.us/j/64990965175


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.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Rosengrenska stiftelsen
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