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Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.

Flykten valde oss. Därför är vi här.

Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger,

hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.

Natten var barmhärtig. Nu är vi här.

Ni är för många, kanske den frie trygge säger.

Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.

Den valde oss på vägen. Nu är vi här.

Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!

Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Som en tanke i vår tid väljer vi att inleda detta nyhetsbrev med Stig Dagermans

dagsedel, "Flykten valde oss", publicerad i tidningen Arbetaren den 21 april 1953. Stig

Dagerman värnade alltid det fria ordet och hans text är lika aktuell idag som när den skrevs

för 58 år sedan. Detta med anledning av flyktingsituationen runt om i världen.   En

flyktingsituation, ständigt aktuell och som djupt berör oss alla.

Gunnar Henning

Ordförande, Rosengrenska stiftelsens styrelse



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”

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.

Klicka här för att komma till seminariet!

Medarrangör: Sensus studieförbund

BOKRECENSION

Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten,

civilsamhället och flyktingarna 2015-2021.

Red Ingrid Eckerman & Karin Fridell Anter. Migra förlag & Stöttepelaren, Lettland 2021.

Den 31 oktober hölls ett boksläpp på Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget i Göteborg. Boken

som släpptes handlar om hur Sverige har förändrats efter att ett stort antal flyktingar kom hit

och sökte asyl under 2015. Ett stort antal författare har bidragit med olika kapitel och flera

av dem deltog i boksläppet med egna kortare föredrag. Detta är också bokens styrka, att så

många perspektiv och erfarenheter kommer till tals.

En anledning till att boken kommit till är att med denna dokumentation skall ingen i

framtiden kunna säga att de inte visste. En erfarenhet som flera av författarna skriver om är

att i den nuvarande flyktingpolitiken finns det många involverade parter som driver på mot

en alltmer negativ syn på flyktingar utan att ta ansvar för konsekvenserna av detta. Till

exempel regeringen, riksdagen, migrationsverket, migrationsdomstolen och polisen. Det är

https://gu-se.zoom.us/j/4348442330


att visa konsekvenserna av denna sammanlagda utveckling som är bokens syfte, att det är

detta som händer och nu kan ni inte påstå att ni inte vet!

Boken är skriven av personer från civilsamhället. Det är deras perspektiv och erfarenheter

som skildras. Det finns många referenser och appendix att gå till för att se vad som ligger

bakom texterna, vilket underlättar både för att fördjupa sig och för att kunna kritiskt läsa

texterna. Mellan de mer teoretiska texterna finns också kortare sådana av asylsökande som

beskriver sina erfarenheter, texter som ger fin färg åt de lite torrare delarna.

En återkommande erfarenhet, hos flera av författarna, är att rättsosäkerheten är ett centralt

och stort problem i dagens asylprocesser. Det kan gälla vilka dokument som erkänns av

domstolarna eller vilka utsagor som anses trovärdiga. Det kan till och med handla om att

migrationsverk och domstol anser att asylsökande, i samband med återvändande, kan dölja

anledningen till att de behöver asyl för sin omgivning. Som exempel, att den som tillhör

någon av grupperna HBTQI eller som konverterat, kan dölja detta vid återvändandet och

därmed har de enligt svenska myndigheter inte rätt till asyl i Sverige. Men rättsosäkerheten

beror även på att lagar ofta ändras och på dåligt underbyggda förslag, som t.ex.

gymnasielagen och andra temporära lösningar, som ingen fullt ut förstår konsekvenserna av.

Författarna kallar boken för den onödiga flyktingkrisen för att de menar att det inte skulle

varit svårt eller speciellt kostsamt att ta hand om de flyktingar som kom 2015 på samma sätt

som innan. Det fanns mycket att vinna på att inte tala om situationen som en kris och

effekten av att återkommande beskriva det som just en kris, har skapat grunden till ett

”skuggsamhälle och en avhumanisering av människor utanför den egna gruppen.”

Boken lär inte bli en kioskvältare men det är en viktig bok för oss som stöder dem som lever i

skuggsamhället, för oss som verkar för att alla människor skall få tillgång till sina

grundläggande mänskliga rättigheter.

/ Torgny Alstad, styrelsemedlem Rosengrenska stiftelsen

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

FLER LÄSTIPS
Heading into a wall: the EU response to the migration crisis at the Belarus border

Expressen Debatt: Unga afghaner tvingas in i svartjobb och prostitution

DN Kulturdebatt: Gellert Tamas: Debatten kring de apatiska barnen är ohederlig

DN Debatt: "Felaktigt åldersbedömda måste få en svensk ursäkt"

https://stottepelaren.se/
mailto:info@onodigaflyktingkrisen.se
https://www.facebook.com/onodigaflyktingkrisen
https://mixedmigration.org/articles/heading-into-a-wall-the-eu-response-to-the-migration-crisis-at-the-belarus-border/?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=58a9e1cea8-EMAIL_CAMPAIGN_Cheat_Sheet_12_November&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-58a9e1cea8-29289077
https://www.expressen.se/debatt/unga-afghaner-tvingas-in-i-svartjobb-och-prostitution/
https://www.dn.se/kultur/gellert-tamas-debatten-kring-de-apatiska-barnen-ar-ohederlig/
https://www.dn.se/debatt/felaktigt-aldersbedomda-maste-fa-en-svensk-ursakt/


FILM OM VACCINMYTER
Västra Götalandsregionen har tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter

myter och missförstånd om vaccination mot covid-19.

Klicka här för att komma till filmen!

Summering av online-seminarium 17/11
DEN PAPPERSLÖSA BARNDOMENS POLITIK
Jacob Lind, projektforskare på Malmö Universitet, presenterade sin avhandling The politics

of undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability.

I avhandlingen studerar Jacob Lind de paradoxala politiska processer som formar

erfarenheten av att vara barn och leva i papperslöshet. Studien baseras på etnografiskt

fältarbete i Malmö, Sverige och Birmingham, Storbritannien och tar som sin utgångspunkt

vardagslivserfarenheter hos papperslösa barn och familjer. Utifrån dessa erfarenheter

argumenterar Lind för att om barns rättigheter ska kunna vara ett användbart verktyg i

kampen mot staters repressiva styrning av papperslösa barn och familjer så behöver

barnrätts-paradigmet i papperslöshet synliggöras, kontextualiseras och problematiseras.

Rättighetskamper utkämpade av och för papperslösa barn och familjer behöver därför föras

med en medvetenhet om att ”rättigheter” är ett fundamentalt politiskt begrepp, och det är

denna kamp som rättigheter också grundar sig i och får sin betydelse genom.

SE ONLINE-SEMINARIUM I EFTERHAND!
Rättsosäkerheten i asylprocessen för HBTQI-flyktingar
Asylrättsjuristen Aino Gröndal från RFSL presenterade, under sitt seminarium för

Rosengrenska i september 2021, 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.

Klicka här för att se seminariet i efterhand!

NYTT RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE
med anledning av situationen i Afghanistan
Säkerhetssituationen i Afghanistan förändrades drastiskt efter att talibanrörelsen tog kontroll

över landet under sommaren. Migrationsverket har nu tagit fram en ny rättslig vägledning

om Afghanistan som används när myndigheten utreder en persons behov av skydd.

Klicka här för att komma till migrationsverket!

Klicka här för att komma till advokat Emilie Hillerts analys och kommentar gällande

ställningstagandet!

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/kampanjinformationsmaterial/film-och-affischer-om-vaccinmyter-pa-flera-sprak/
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
https://www.rosengrenska.org/ljud-och-bild/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Information-med-anledning-av-situationen-i-Afghanistan.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977549022799046&id=100016318722049&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977549022799046&id=100016318722049&sfnsn=mo


UPPDATERING
från VGR:s arbetsgrupp för svårnådda grupper
En lösning gällande covidbevis för personer som saknar personnummer och

samordningsnummer ska enligt plan vara i hamn under december månad.

SU:s mobila team följer liksom VGR och övriga regioner generellt

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vaccinering med dos 3. Just nu

vaccineras 65+ och vård- och omsorgspersonal.

Vaccinationerna sker på tisdagar vecka 50, 2, 6, 10 och 14.

08:45-10:00 Frukostcafé Vasa

13:00-14:30 Johanneskyrkan

HELGSTÄNGT
på Rosengrenskas mottagning.
Terminens sista mottagning hålls onsdagen den 22 december. Därefter stänger

mottagningen i fyra veckor. Onsdagen den  19 januari, 2022, öppnar vi återigen och hälsar

alla besökare och volontärer välkomna tillbaka!

Vänliga hälsningar

Styrelsen Rosengrenska stiftelsen
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