Rosengrenskas
Nyhetsbrev
April 2022
VÅRD AV PERSONER FRÅN UKRAINA
Västra Götalandsregionen har beslutat följande:
Flyktingar i behov av vård har rätt till samma vård som asylsökande, enligt lag. Det gäller
både personer som berörs av EU:s massflyktsdirektiv (med tillfälligt skydd för vissa individer
som har tvingats lämna Ukraina efter den 24 februari 2022) och för personer som kommer
inom ramen för den fria rörligheten i EU. Det är tillräckligt att den vårdsökande eller
medföljande för barn kan identifiera sig och anger att man nyligen kommit från Ukraina. För
ensamkommande barn gäller inget sådant krav.
Länkar och bildstöd:
Rätten till vård
Rätt till vård - engelska
Rätt till vård - ryska
Rätt till vård - ukrainska
Var ska jag söka vård
Var ska jag söka vård - engelska
Var ska jag söka vård - ryska
Var ska jag söka vård - ukrainska
Bildstöden finns även översatt till fler språk och dessa hittar ni på följande sida:
Metoder och verktyg - Västra Götalandsregionen
Ukraine Refugee Communication

INGEN MÄNNISKA ÄR ILLEGAL - 20 ÅR
23 april 17.00 på Whoopsi Daisy
2021 firade Ingen människa är illegal - Göteborg 20 år. På grund av pandemin beslutades att
jubileet skulle skjutas upp, men nu den 23 april 2022 blir det äntligen av. Jubileet kommer att
äga rum på puben Whoopsi Daisy nära Wieselgrensplatsen med start 17.00.

Under kvällen kommer det att visas bilder från nätverkets historia och läsas upp stycken ur
ett fanzine som sattes samman 2021. Det kommer hållas ett panelsamtal med personer som
varit djupt engagerade i flyktingars rättigheter och det kommer bjudas på poesi och musik.
Inträde är frivilligt och alla pengar går direkt till nätverkets arbete med att stötta papperslösa
flyktingar.

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!

INSTITUTET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Ett oberoende Institut för mänskliga rättigheter har nyligen påbörjat sitt arbete. Något som
både FN och civilsamhällesorganisationer i Sverige i många år krävt skulle inrättas. Institutet
har bland annat som uppgift att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga
rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Det ska även följa upp hur väl
rättigheter tillgodoses för personer med funktionsnedsättning.
Institutets mål är att arbeta för att FN:s konventioner för mänskliga rättigheter efterlevs bättre
i Sverige och har nyligen inlett dialog med olika civilsamhällesorganisationer.
Till MR-institutet

LÄSTIPS
”PAPPERSLÖSA HAR RÄTT TILL VÅRD - MEN MÅNGA BLIR ÄNDÅ UTAN
Papperslösa har rätt till vård enligt lagen. Ändå är det många som nekas den. Därtill är det
många som inte vågar eller lyckas ta sig till vården, trots att de behöver. Det visar en ny
forskningsstudie. ’När jag var papperslös tänkte jag att de kanske skulle kontakta polisen’,
säger Hassan Heidary, som nu har uppehållstillstånd och har lidit av panikångest.”
Till artikeln

BARN PÅ FLYKT BEHÖVER EN TRYGG VARDAG

Allt fler människor befinner sig på flykt från Ukraina, framför allt kvinnor, ungdomar och barn.
För att barnen ska må så bra som möjligt i den svåra situationen är det viktigt att livet snabbt
börjar likna en vardag igen, med skola och boende. Rosengrenskas Henry Ascher
intervjuas. Till artikeln

MIGRATIONSMYTEN
Att invandring kostar pengar är en vedertagen sanning. Flyktingar anses nyttja mer i
välfärdsstöd än de bidrar med i skatt. Denna sanning rättfärdigar en alltmer restriktiv
migrationspolitik. Men, är det verkligen en förlustaffär att ta emot flyktingar och har det
verkligen kostat oss? Genom Modern Monetary Theory bevisar Peo Hansen i sin nyutgivna
bok Migrationsmyten att vårt konservativa sätt att se på ekonomi i relation till migration är
både omodern, felaktig och rent skadlig. För människorna och för statsfinanserna. Till
Leopardförlag

Sanningen och lögnen
Text och musik: Vladimir Vysotskij
(sv övers: Carsten och Ola Palmær)
Sanningen gick genom världen i rågblonda flätor
och för de arma och lytta hon klädde sig fin.
Kärringen Lögnen stack huvudet ut genom fönstret:
- Du kan få sova hos mig! väste Lögnen. Kom in!
Sanningen trippade in där och la sig i sängen,
somnade stilla och andades lätt som ett barn.
Lögnen slet av henne filten och flinade elakt,
drack sig berusad och smidde sin gruvliga plan.
- Kärring som kärring! sa Lögnen med bulldoggsansiktet.
Hicka och rapa och flina belåtet och sjöng:
- Om vi går nakna som när vi blev födda till jorden
kan ingen mänska se skillnad på sanning och lögn.
Klänningen stal hon. Hon flätade håret med gullband
spotta och svor och drog på sig den prydliga skon.
Klockan och plånboken tog hon och sprang ut på gatan,
viftande stolt med vår Sannings legitimation.
Sanningen vakna och sakna sin gyllene klänning
oklädd och undrande stod hon på Lögnens altan.
Nån tog en näve med gatlort och slängde på henne
Smutsig och naken sprang Sanningen gatlopp i stan.
- Oskyldig är jag! skrek Sanningen. Lögnen har stulit
klänning och klocka och plånbok och ID-bevis!
Arma och lytta, de jagade henne med stenar
tills hon blev gripen och slagen av stadens polis.

- Sanningen känner vi! Hon går i gyllene klänning
Du är väl full om du tror vi kan luras så lätt.
Sanningen går inte naken och smutsig på gatan!
Prygla bedragerskan! Kämpa för sanning och rätt!
Sanningen grät och bedyrade länge sin oskuld
nu är hon fattig och sjuk och kan ingenstans bo.
Lögnen far fram i en yster galopp genom världen
för hon har stulit ett renrasigt kapplöpningssto.
Så ser det ut. Du kan låta förhoppningen fara,
fast det finns dårar som strider för Sanningens skull.
Säkert kan Sanningen segra med tiden, men bara
om hon kan stjäla som Lögnen och ljuga för guld.
Ofta när du dricker vodka med törstiga bröder
blir du så blind att du glömt var du somnat som gäst.
Vakna och gråt, för lögnen har stulit din skjorta
vakna och gråt, för lögnen har stulit din häst!
Lögnen den går att klä av, det är sanningen, bröder,
titta hur hon går omkring i din byxa och väst!
Vakna och gråt, för lögnen ska bära din klocka
vakna och gråt, för lögnen ska tygla din häst!
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