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GUNNAR
Om nio månader är det riksdagsval i Sverige. Flera politiska partier har just nu lågt
förtroende hos väljarna, och de politiska förslagen kommer därför tätt och med ett högt
tonläge. Nu gäller enkla ”lösningar” och kortsiktiga populistiska förslag för att försöka vinna
röster. Det är förslag som också har svårt att möta en verklig verklighet, den verklighet som
dagligen möter människor i utsatta situationer. Den verklighet som innebär erfarenhet av ett
liv på flykt undan krig, förföljelse och missförhållanden.

Från politiskt håll föreslås nu myndigheter få dela information med varandra om någon
upptäcker en person utan rätt att vistas i Sverige. Detta går tvärt emot andra lagar och vad
som hittills gällt, till exempel inom sjukvården, där integritet och sekretess är en ledstjärna i
arbetet och där människors omedelbara behov av vård alltid ska gå först.

Andra förslag andas samma avsikt, att ytterligare skilja ut människor på flykt. Till exempel
förelås att DNA-test ska vara huvudregel vid anhöriginvandring, att kommuner inte ska
kunna ge akut ekonomiskt bistånd till papperslösa personer, att elektronisk fotboja ska
kunna användas inför verkställande av avvisningsbeslut samt ett närmast tvingande boende
för asylsökande på Migrationsverkets anläggningar. Förslagen har stöd både hos regeringen
och andra partier och betyder bland annat att polisen mer aktivt ska arbeta med att leta upp
personer som befinner sig illegalt i Sverige. Förslag som alla riskerar att ytterligare förstärka
främlingsfientlighet och rasism.

Att människor, som lever i svår utsatthet, tvingas in i ett skuggsamhälle behöver vi alla
motverka. Bekämpa därför på alla sätt att människor utnyttjas på grund av sin utsatthet. I
mötet med människor har vi ett gemensamt ansvar. De aktuella politiska förslagen ökar
jakten på papperslösa och leder tankarna tillbaka till tider där människor på grund av sin
bakgrund, etnicitet eller åsikter utsattes för grymma repressalier från makthavarna.
Repressalier som gjorts både möjliga och ”lagliga”. Det var en tid vi hoppats skulle vara
förpassad till historieböckerna. Vi behöver alla vara mycket vaksamma.

Gunnar Henning
ordförande, Rosengrenska stiftelsens styrelse



EN HÄLSNING
från Rosengrenskas mottagning
Den 19 januari 2022, efter fyra veckors uppehåll, välkomnade vi besökare och volontärer
tillbaka till mottagningen. Vi fortsätter som tidigare med mottagning onsdagar varannan
vecka, udda veckor.

Rosengrenska tar gärna emot nya frivilliga medarbetare. Det gäller framför allt
sjuksköterskor och er som kan tolka (främst arabiska, albanska, de balkanska språken,
persiska och somaliska), men vi har även uppgifter för dig som inte kvalar in i dessa
grupper. Anmäl ditt intresse via vardformedling@rosengrenska.org.

Välkommen in i gänget som beskrivs med orden ”Positiva, flexibla och otroligt trevliga”.

Vaccination av papperslösa och andra svårnådda grupper
-UPPDATERING
Lördagen den 22 januari hade Västra Götalandsregionen en vaccinationsdag. Man hade
öppet på både vårdcentraler och andra ställen för drop-in vaccination. Inför dagen hade
man en informationskampanj med affischer på flera språk. Rosengrenska deltog i detta
arbete genom att vi spred affischerna på vår mottagning, vi pratade med alla patienter och
hänvisade till lämpliga vaccinationsställen.

När vaccineringen först startade var en del lite avvaktande och ville se om det var så ofarligt
som man sa. Nu verkar det dock som att de allra flesta av våra patienter är vaccinerade och
några ville den 22 januari passa på att ta den tredje sprutan.

Rosengrenska har sedan starten pratat om vaccination vid varje mottagningstillfälle och det
verkar ha varit framgångsrikt att arbeta på detta uthålliga sätt. Det har varit uppskattat. Vi
kommer därför att fortsätta motivera till vaccination och hjälpa de av våra patienter som vill
det med hur och var de kan vaccinera sig.

Covidbevis
Det har nu blivit möjligt för personer som saknar personnummer att skaffa covidbevis. I
praktiken kommer det dock inte att vara möjligt för många. Man kan ansöka i samband med
att man vaccineras eller genom att kontakta den man senast vaccinerades av. För att
ansöka behöver man lämna uppgifter om födelsedatum, namn och adress. Sedan skickar
e-hälsomyndigheten ut beviset. E-hälsomyndigheten skickar beviset som rekommenderat
brev vilket det innebär att man måste hämta ut det med en legitimation som PostNord
godkänner, eller med LMA-kort.

Detta innebär alltså att många av våra patienter fortfarande inte kan få ett covidbevis
trots att de är vaccinerade och följt rekommendationerna.

Vi har återkopplat detta till ansvariga i VGR och kommer att arbeta vidare med frågan.

Mer information och information på olika språk finns här och här.

mailto:vardformedling@rosengrenska.org
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/covidbevis/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covidbevis/#section-137796


UTSTÄLLNING

I slutet av dagen - alla är människor
om vardagen att leva som papperslös i Sverige

Hur hamnar en person i en situation att den lever som papperslös i Sverige och vad innebär
det för personen? Vad är samhällets ansvar och vilken roll har kyrkorna? Med hjälp av
djupintervjuer från nio personer ges en inblick av livet som papperslös i Sverige.

Utställningen finns i Fässbergs kyrka och Stensjökyrkan 1 februari-1 mars 2022.

Till hemsidan

ROSENGRENSKAS ONLINE-SEMINARIER 2022

Tema NORDEN
Rosengrenska planerar just nu för kommande online-seminarier. Vårens tema kommer vara
Norden, så håll utkik efter uppdateringar kring detta i kommande nyhetsbrev, på
Rosengrenskas hemsida och på Rosengrenskas sida på Facebook.

UTBILDNINGAR OCH NÄTVERKSTRÄFFAR

på Transkulturellt Centrum
Transkulturellt Centrum är en resurs för dig i hälso-, sjuk- och tandvård som möter patienter
med migrationsbakgrund. I Transkulturellt Centrums uppdrag ingår även att främja
migranters hälsa. Klicka här för att komma till TCs utbildningar och nätverksträffar.

Klicka här för att komma till TC:s utbildningar och nätverksträffar!

LÄSTIPS

Varför lever människor i papperslöshet i Sverige?
Varför håller sig människor kvar trots att de fått avslag på sin asylansökan och "saknar
asylskäl"? Aftonbladet berättar om Ashiq Akbary. Artikeln beskriver en situation som alltför
många människor i Sverige hamnat i. I Nederländerna fick Ashiq Akbary uppehållstillstånd
inom en vecka och myndigheterna verkar chockade över Sveriges hantering. Till artikeln!

Att kalla en människa illegal

är att peka ut hennes existens som ett brott
I Dagens Nyheter skriver Kristina Lindquist en tänkvärd artikel utifrån den offentliga
debatten om kopplingen mellan migration, kriminalitet och ”skuggsamhället”. Till artikeln!

https://www.svenskakyrkan.se/molndal/i-slutet-av-dagen
https://www.transkulturelltcentrum.se/utbildning-och-natverk/kalender2/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/34QORq/skulle-utvisas-fran-sverige--fick-asyl-pa-en-vecka-i-nederlanderna?fbclid=IwAR0RJlayctzsptC4r5vqKKJVCK-2nhsqbGufpuFZ2XaSULj471mm64ihHJc
https://www.dn.se/kultur/kristina-lindquist-att-kalla-en-manniska-illegal-ar-att-peka-ut-hennes-existens-som-ett-brott/


Den orimliga byråkrati som drabbar nyanlända är skamlig
“Möter en lycklig ung människa. Som har fått jobb. Ögonen strålar av stolthet. En chans att
tillföra något i det samhälle som har tagit emot en, om än bara på prov. Men så stoppas han
av en byråkratisk mardröm med regler och krav som är oförenliga sinsemellan. Pinsamt,
Sverige, skriver Matilda Brinck Larsen och David Nilsson, frivilligorganisationen Agape.”

Till artikeln!

M vill att det ska bli lättare att dela information om
papperslösa
“Moderaterna vill att en ny huvudregel införs i lagen, som innebär att myndigheter ska
kunna dela relevant information med varandra. Partiet vill också införa en plikt för
myndigheter och kommuner att informerar Migrationsverket och polisen när de upptäcker
en person utan tillstånd. Detta är två av tio förslag som M vill få stöd för i riksdagen, för att
komma åt personer utan uppehållstillstånd.” Till Sveriges Radio

ROSENGRENSKA            DIG
Ett regelbundet stöd - även det allra minsta belopp!- bidrar till ekonomisk trygghet och är
mycket värdefullt för verksamheten. Ge bort lite hälsa och sjukvård på alla hjärtans dag, och
skriv ut ditt gåvobevis här.
http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2015/12/KORT_Rosengrenska.pdf

Allt arbete i Rosengrenska görs oavlönat, men det behövs pengar för att hjälpa papperslösa
med kostnader för läkemedel, sjuk- och tandvård, sjukresor, mjölkersättning för spädbarn
och barnpeng till papperslösa föräldrar med barn under ett år.

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. Tack för din hjälp!
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