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GUNNAR
Ett kämpande hopp för demokrati och människors frihet

Många kämpar och gör fantastiska insatser för att skydda demokratin och mänskliga

rättigheter. Ensamma eller tillsammans med andra i små och större organisationer. I en

ständig kamp i motvind och mot lågt ställda förväntningar. Runt om i världen och nära.

Journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov arbetar för en oberoende, livsviktig och

livsfarlig journalistik och för en press- och yttrandefrihet. Mot totalitära makter och krafter.

Mot falsk nyhetsspridning, som är en absolut förutsättning för demokrati och fred. För detta

får de, tillsammans med alla tusentals och åter tusentals som står bakom detta arbete,

Nobels fredspris 2021.

Och i det nära tilldelas "Medskapandeprojektet" i Bergsjön Europeiska medborgarpriset

2021. Bakom projektet står Föreningen Navet i Bergsjön, Jubba Familjeförening, Bergsjön SK,

Rädda barnen Väst och Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp. Navet, som samordnar projektet, är

en öppen samlingsplats och ett lokalt resurscentrum - ett nav för samarbete, demokrati,

gemenskap, kultur och personlig bildning i nordöstra Göteborg, och personifierar en

stämning av engagemang och mångfald.

Migration innebär att flytta, undan hot och förföljelse, men ibland också flytta för att hitta

arbete, få en utbildning, återförenas med sin familj eller av andra skäl. Men migration

förflyttar också idéer och perspektiv. Och öppnar våra ögon. Saker som tillsammans gör

världen lite bättre.

Det är här Rosengrenska fortsätter sitt arbete, mot målet att hälso- och sjukvård ske kunna

erbjudas efter behov och på lika villkor till alla människor, oberoende av ursprung eller

bakgrund.



Det är viktigt att uppmärksamma alla som kämpar, ensamma och i olika organisationer, med

målet att alla vi människor ska ha samma möjligheter och rättigheter. Några blir

uppmärksammande med priser, men dessa priser gäller egentligen alla ni som på olika sätt

gör livet mera möjligt för era medmänniskor.

Gunnar Henning

För Rosengrenska stiftelsens styrelse

ONLINE-SEMINARIUM 17/11 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.

Medarrangör: Sensus studieförbund

ONLINE-SEMINARIUM 14/12 19.00
Den onödiga flyktingkrisen
- Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället
Ingrid Eckerman är pensionerad allmänläkare. År 2016 startade hon uppropet och nätverket

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon är en av redaktörerna för den nyutkomna boken

Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Här

samtalar hon om den svenska asylprocessen med barnläkaren Henry Ascher från

Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.

Att ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där

den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan insiktsfullt bedöms

faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och ett ”nej skall vara ett nej”

http://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1463771&dswid=-6575
http://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1463771&dswid=-6575


framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är

migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och

kommer att avgöra deras framtid. I boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten,

civilsamhället och flyktingarna 2015-2021" beskrivs såväl bristerna hos migrationsverket och

domstolarna som de enorma insatser som gjorts - och görs - av civilsamhället.

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

Boken köps bäst från Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

https://stottepelaren.se/. Vill du ha boken som pdf-fil hör av dig till

info@onodigaflyktingkrisen.se. Läs mer på Facebook

https://www.facebook.com/onodigaflyktingkrisen

SUMMERING AV ONLINE-SEMINARIUM 7/10 2021
Rättsosäkerheten i asylprocessen för HBTQI-flyktingar
Asylrättsjuristen Aino Gröndal från RFSL presenterade under seminariet resultaten från den

utredning hon genomfört av hur Migrationsverket och Migrationsdomstolen behandlar

asylansökningar då grunden är förföljelse på grund av att personen tillhör HBTQI-gruppen.

Syftet med utredningen var varför och hur hanteringen av dessa asylärenden ändrats sedan

2015 fram till idag, samt om förändringen är i enlighet med svensk och internationell lag.

Personer i HBTQI-gruppen förföljs över hela världen, både av den egna familjen, närmaste

omgivningen och av staten. Den som söker asyl med hänvisning till förföljelse på grund av

HBTQI har oftast redan utsatts någon typ av övergrepp, vilket gör det viktigt att man

snabbt får vård och juridiskt stöd när de söker asyl.

Myndigheterna utformar själva hur det ska göras “trovärdigt och tillförlitligt” att man tillhör

HBTQI-gruppen. Att vänta med att uppge HBTQI som asylskäl är ett exempel som minskar

trovärdigheten, liksom att inte kunna redogöra för den ”inre process” som lett fram till att

man fått insikt om sin sexuella läggning. Aino ger också exempel på avslagsbeslut som menar

det inte kan ses som bevis för att man är homosexuell att man lever i ett homosexuellt

förhållande.

Aino ger under seminariet flera exempel på hur myndigheterna bryter mot både svensk och

internationell rätt. Hon berättar till exempel om personer som fått avslag på sin asylansökan

med motiveringen att de kan dölja sin sexuella läggning i hemlandet och på så sätt undvika

förföljelse, det så kallade diskretionskravet.

https://stottepelaren.se/
mailto:info@onodigaflyktingkrisen.se
https://www.facebook.com/onodigaflyktingkrisen


AVSLAGSMOTIVERINGAR I HBTQI-ASYLÄRENDEN - En rättsutredning av Migrationsverkets,

migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens prövning av sexuell läggning,

könsidentitet och könsuttryck.

Bilaga: Statistik över avslagsmotiveringar i HBTQI-asylärenden

Håll utkik på Rosengrenskas hemsida för en inspelad version av seminariet.

Kontaktuppgifter

aino.grondahl@rfsl.se

0761-656 612

SÖKES
sjuksköterskor till Rosengrenskas mottagning
För att mottagningen för papperslösa ska fungera krävs många frivilliga krafter. Just nu behövs

framför allt fler sjuksköterskor. Som sjuksköterska på mottagningen blir du en del av ett kunnigt

och engagerat gäng vars insats är avgörande för våra besökares hälsa och vårdbehov.

Hör av dig till styrelsen för att få veta mer!

Mejla vardformedling@rosengrenska.org

ATT SÖKA EKONOMISKT BISTÅND
PÅ GRUND AV VERKSTÄLLIGHETSSTOPP
Sedan den 23/9 2021 har bland annat nedanstående förtydligats i Göteborgs Stads rutin för

hantering av biståndssökande på grund av verkställighetsstoppet till Afghanistan.

I avvaktan på beslut om inhibition och bistånd enligt LMA från Migrationsverket kan man

vara berättigad till nödbistånd (exempelvis matpengar, medicin, nödbistånd till boende). När

man ansökt om och fått beslut om inhibition har man rätt till boende via Migrationsverket.

Rätten till nödbistånd gäller under förutsättning att man ansöker om inhibition och gör en

anmälan om rätten till bistånd enligt LMA. Man vänder sig till socialjouren eller direkt till

socialförvaltningarnas socialkontor för ansökan.

Socialtjänstens ansvar för papperslösa personer gäller stöd och hjälp i akuta situationer. Det

innebär exempelvis mat och logi men en individuell bedömning ska göras. Om det finns barn

https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-AVSLAGSMOTIVERINGAR-I-H-BTQI-ASYLA%CC%88RENDEN-2020.11.09-1.pdf
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-AVSLAGSMOTIVERINGAR-I-H-BTQI-ASYLA%CC%88RENDEN-2020.11.09-1.pdf
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-AVSLAGSMOTIVERINGAR-I-H-BTQI-ASYLA%CC%88RENDEN-2020.11.09-1.pdf
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-AVSLAGSMOTIVERINGAR-I-HBTQ-I-ASYL%C3%84RENDEN-bilaga-statistik.pdf
mailto:vardformedling@rosengrenska.org


i hushållet ökar socialtjänstens ansvar att undanröja nöd, till exempel genom att bistå med

ett boende som ger barnet en skälig levnadsnivå.

Rätten till försörjningsstöd kan inte villkoras med att den biståndssökande medverkar till

verkställigheten av ett utvisningsbeslut. Det finns inte någon skyldighet för socialtjänsten att

anmäla till polisen eller migrationsverket att en papperslös person söker bistånd.

Om man förlorat sin rätt till dagersättning enligt LMA för att man bosatt sig i ett undantaget

område har man inte rätt till nödbistånd, då man fortsatt omfattas av personkretsen för

LMA.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Rosengrenska stiftelsen
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