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SÅ HÄNDER DET IGEN….
De totalitära regimernas stövlar marscherar igen, och envåldshärskare och diktatorer tvingar
sina unga soldater att krossa människors drömmar och längtan efter fred, frihet och
oberoende. Kvinnor och barn mördas i ett urskiljningslöst och fullständigt meningslöst våld
bortom allt som mänskligheten inrymmer. Det händer i Syrien. Det händer i Afghanistan. Det
händer i China och det händer i Ukraina. En rysk diktator låter sin hunger efter makt och
herravälde meja ner ett grannlands hopp om frihet. För var dag ökar flyktingströmmen, och
två miljoner ukrainare flyr för sina liv.

Och det har sagt förut;
Historiens dom kommer att slå hårt mot dessa diktaturer och deras brott mot
mänskligheten, och rättvisa kommer att utkrävas.
Och med tiden vill vi alla tro;
Ur spillrorna kommer nya drömmer att födas, nya hopp att väckas, och en ny framtid att
växa fram där människor tillsammans bygger sin frihet och sin oberoende framtid.
Och just nu;
Händer sträcks ut. Volontärer och frivilligorganisationer inom och utom Ukraina försöker
bistå människor i omedelbar nöd. Så som det alltid gjorts när människor möter människor i
den solidaritet som läses mänsklighet och människovärde.

/Rosengrenskas styrelse genom
Gunnar Henning, ordförande

“KAN DU BIDRA?
Just nu sitter fler än 100 barn från barnhem i krigsdrabbade Ukraina i bussar på väg mot
tryggheten i Sverige. Vi från Bräcke Diakoni har från Göteborgs stad fått en förfrågan att ta
hand om en del av dessa barn och ge dem någonstans att sova, rena kläder, mat och inte
minst ett varmt mottagande. Barnen beräknas komma fram till Göteborg redan nu ikväll eller
i natt vilket gör läget mycket akut!

Tillsammans med Stadsmissionen förbereder vi sovplatser på Hönö utanför Göteborg och
söker akut efter personer som kan hjälpa till. Speciellt du som talar ukrainska, och/eller
ryska, som kan och vill hjälpa till att ta emot barnen när de kommer. Om du befinner dig på
annan ort kanske du kan tolka via FaceTime? Har du inte språkkunskaperna kan du bidra
med ett par extra händer och fixa med kläder, mat och allt annat ett barn på flykt kan



behöva. Hör av dig till Anna-Lena Slibar anna-lena.slibar@brackediakoni.se som samordnar
vår insats.”

Från Facebook, Bräcke Diakoni, 9 mars 2022

ONLINE-SEMINARIUM 5/5 18.00

En juridisk uppdatering
Välkommen på online-seminarium, torsdag den 5 maj 2022, klockan 18.00-19.00!
Rosengrenska har bjudit in advokat Tomas Fridh från Fridh Advokatbyrå till en
uppdatering och ett samtal om aktuella frågor inom svensk asylrätt. Tomas kommer
lyfta aktuella ämnen som exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd, regleringen av
ömmande omständigheter, Afghanistan, Ukraina med mer. Det kommer också finnas
tillfälle för frågor.

Länk till seminariet kommer skickas ut i ett extra nyhetsbrev inför seminariet samt på
Rosengrenskas sida på Facebook. Välkommen!

Jag vill leva i Europa
Text: Tomas Blom och Jan Hammarlund (1981), Musik: Jan Hammarlund

Vi tog färjan till Travemünde i en sommarnatt som var blå,
fyra vanliga svenska turister i en gammal sliten Renault.
Vi skulle till olika ställen och vi kände knappt varann
men för att spara bensin och pengar kunde sällskapet nog gå an.
Vi vände och vred på vår karta för att hitta en praktisk väg
till Nice via Hamburg och Bryssel och helst också över Genève.
Vi var alla ganska beresta och kom med en mängd förslag
på nya och spännande platser där man gott kunde stanna en dag.

Jag vill leva i Europa. Jag vill älska och sjunga här.
Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär
när jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här.

Långt ute på Tysklands hedar blev vi hejdade av en transport,
en konvoj av NATO–raketer, på väg mot okänd ort.
Deras tyngd fick marken att skälva där vi satt i vår bil och såg på.
”Där är döden”, sa Lena från Småland, ”den är avlång och silvergrå.”
När de äntligen rev den där muren var gatorna fulla av fest,
Ändå fortsätter terrorn regera med vapen i öst som i väst.
Det är köpmän och militärer som predikar om frihet nu
men om rättvisa talar de aldrig fastän den kampen aldrig tar slut.

”Jag blev kär i en kille från Grekland”, sa Peter, ”en sommar på Ven;
men nu lär han ha flyttat till München för det fanns inga jobb i Aten.”
”Jag minns förrförra julen i London,” sa Lena, ”där har jag en vän.
Han jobba på British Museum men blev skickad till Irland se’n.”
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”Där katarerna levde”, sa Anders, ”i Bézu, Carcassonne och Albi,
hörs visst fortfarande deras röster i de berg där man tog deras liv…”
I Leningrads månsken en vinter tog vi hand om en herrelös hund.
Med en blick full av hopp och förväntan stal han mitt hjärta på en sekund…

Vi stannade bilen i tullen. Vi såg vilsna människor på flykt,
en kvinna som bar på en koffert och en halvvuxen pojk som betryckt
med ett flickebarn slutet i famnen tycktes vädja till vår sympati
medan tulltjänstemännen generat gav oss order att köra förbi.
De som gläds åt brödet och vinet högt i bergen där tiden stått still,
de finns kvar som sorgsna legender som ingen vill lyssna till.
Nu när allting skakas i grunden finns inga reträtter kvar
och tiden blir mer och mer dyrbar för det stycke jord som vi har.
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