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BIRGITTA

“Jag minns Birgittas glödande ögon och positiva energi
från mina tidiga år på mottagningen. Hon är verkligen
en av de som gett mycket till Rosengrenska.”

Rosengrenska har nåtts av det sorgliga beskedet
om Birgittas bortgång.

Birgitta var en trogen anhängare av Rosengrenskas
arbete och även på egen hand tog hon hand om
människor på flykt och gjorde fantastiska insatser för
många. Birgitta själv kom som flykting från Tyskland
och berörde starkt när hon med stort mod berättade
vad hon själv gått igenom. Birgitta erbjöd glädje,
gemenskap och kunskap i sitt engagemang. För henne
var meningen med livet att hjälpa barn och att ge hopp
åt ungdomar på sina föreläsningar i kyrkor och skolor.

NYHETSUPPDATERING UKRAINA
Antalet personer som lämnar Ukraina fortsätter att vara relativt stabilt och är jämfört med
den inledande fasen av konflikten avsevärt lägre. UNHCR uppdaterar kontinuerligt hur
flyktingsituationen förändras och uppdateringen finns att se här. Uppdatering från 3 maj
informerar att över 5,6 miljoner flyktingar lämnat Ukraina sedan krigets början medan drygt
1,4 miljoner har återvänt.

Gränsmyndigheter rapporterar om fortsatt minskning i antalet ankomster av ukrainska
medborgare till Sverige. Ankomster till hamnar är fortfarande vanligast. Antalet ankomster
via Öresundsbron är svårbedömt. 35 648 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.22284475.1625930806.1646894137-623715703.1646894137


skydd i Sverige sedan 24 februari. För närvarande finns det 22 859 boendeplatser, av dessa
är 2 774 evakueringsplatser där kommunen bistår Migrationsverket.

Enligt Migrationsverkets huvudscenario kan 80 000 personer från Ukraina komma att söka
skydd i Sverige fram till årsskiftet. Antalet asylsökande från andra länder bedöms bli fler än
tidigare beräknat, bland annat till följd av slopade reserestriktioner efter pandemin. Det
framgår av Migrationsverkets senaste prognos.

Torsdagen den 3 mars beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att
personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och
arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Mer information om massflyktsdirektivet här. ,På den
här sidan har Migrationsverket samlat information om situationen i Ukraina och vad som
gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Regeringen har upprättat en samlad information om regeringens arbete kring den pågående
säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. Ni hittar information om det här. Nu finns också
statistik på mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina på kommunnivå, veckostatistik
över inskrivna per kommun. Sökande från Ukraina – Migrationsverket

Fler tips - Ukraina

Länsstyrelsen Stockholm lyser ut statsbidrag till aktörer som anordnar utbildning för
asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande med erfarenhet av hälso- och
sjukvårdsarbete. Ansökningsperiod: 28 april 2022 till 23 maj 2022. Mer information finns här:
Information om ansökningsförfarande

Länsstyrelsen organiserar ett regionalt nätverk om mottagandet av ensamkommande barn i
Västra Götaland. Information, program och möjlighet till anmälan finns här. Länsstyrelsen
arrangerar också en temadag om Ukraina den 10 juni, kl. 09.00 – 15.15. Information,
program och möjlighet till anmälan finns här.

Så påverkar omvärldsläget samhället

MÖTA BARN PÅ FLYKT
Möta barn på flykt är en bok för alla som möter barn på flykt. Som enga gerad med människa,
god man eller sär skilt förord nad vårdnads havare, som volontär eller som personal vid ett
boende. Som anställd inom för skolan, skolan eller hälso- och sjuk vården. Eller som
studerande vid en utbild ning för arbete med barn. Handboken har tagits fram som ett konkret
och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna till godo se barns rättig heter.

Nu är skriften Möta barn på flykt som ges ut av UNICEF Sverige uppdaterad. Skriften är
gratis att ladda ned och den tryckta upplagan, också gratis, kommer inom kort.
Möta barn på flykt

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-04-27-Uppdaterat-huvudscenario-80-000-skyddssokande-fran-Ukraina-till-Sverige-i-ar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Information-om-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Sokande-fran-Ukraina.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/integration/arbetsmarknad-utbildning-och-kompetensforsorjning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2022-06-09-regionalt-natverk-om-mottagandet-av-ensamkommande-barn-i-vastra-gotaland.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2022-06-10-temadag-om-ukraina.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/sakerhet-och-beredskap/sa-paverkar-omvarldslaget-samhallet.html
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt


REFERAT & REFLEKTION - Migrationsmyten
Nationalekonomen PÅ Hansen besökte Göteborg den 20 april och diskuterade sin bok
Migrationsmyten: sanningen om flyktinginvandringen och välfärden - ett nytt ekonomiskt
paradigm (Leopard förlag). Vad han försökt göra är att visa att de vanliga sätt som finns att
beskriva ekonomin i ett samhälle inte stämmer, och att det därför behövs ett nytt och bättre
sätt. Ett centralt exempel är hur styrande politiker och framstående ekonomer beskrev vad
som skulle hända efter den stora migrationsvågen 2015 och vad som verkligen hände.

Ledande politiker och ekonomer hävdade att vi skulle behöva dra ner på välfärden för att
bekosta mottagandet av flyktingarna, men staten gick istället med plus under 2016-2018.
Det var till och med så att många kommuner som satsade på flyktingmottagandet kunde få
en positiv utveckling gällande ekonomin och befolkningsantal. Som exempel lyfts Laxå
kommun.

Så vad gjorde de ledande när deras förutsägelser inte stämde? I stort sett ingenting. De
fortsatte att hävda att invandring är en kostnad och att de begränsningar som införts är
nödvändiga för att försvara välfärden.

Hansen hade främst två argument som han tyckte att de ledande behöver besvara. Det
första var hur de förklarar att det inte blev någon kris, utan tvärtom, det andra hur välfärden
skulle klara sig utan immigration då uppemot en tredjedel av alla som arbetar inom vård och
omsorg är födda i ett annat land än Sverige. De ledande nämner enligt Hansen detta i vissa
dokument, men de lyfter aldrig fram det i debatten och därmed överlever föreställningen om
invandringens stora kostnader.

En anledning till de ledandes beskrivning är enligt Hansen att de främst utgår ifrån den
finansiella situationen och inte från den materiella (reella). För att förklara skillnaden kan vi
ta exemplet med hur staten försöker att tillfälligt åtgärda problem inom sjukvården, de tillför
medel för att anställa fler, men om det inte finns fler utbildade att anställa så händer
ingenting. Reellt kan ingenting hända om inte de verkliga materiella resurserna finns. Vad
som hände vid flyktingmottagandet var att de reella resurserna fanns, så när kommuner och
Migrationsverket fick extra finansiella resurser så kunde det ge reella effekter och Sverige
gick framåt ekonomiskt trots alla dystra förutsägelser om motsatsen.

Hansen nämnde även andra positiva effekter av immigration som att vi i Sverige har en mer
gynnsam utveckling av medianåldern än övriga Europa. Även om inte detta är en självklar
fördel så underlättar det för vissa delar av välfärden. Det centrala i Hansens resonemang är
själva migrationsmyten, bilden av att vi främst har stora kostnader i samband med
invandring och hur detta förklaras med teori som inte stämmer med verkligheten.

Hansen refererar till modern monetär teori (MMT) som hävdar att de teorier som varit
vägledande för politiken sedan 1980-talet (nyliberalism) har fel och att verkligheten har visat
det. Huvudtesen i Hanses diskussion var att se till att utnyttja de reella resurser som finns,
inte att fokusera på de finansiella.

Vad jag själv saknade var en diskussion om de verkliga reella gränser som finns för
ekonomin. Vad är en reell resurs om den inte är förenlig med ett hållbart samhälle? Vi kan
inte öka vår konsumtion hur mycket som helst, inte ens av omsorg och sjukvård. Hur avgör
vi vad som är en reell möjlig resurs och hur fördelar vi dem rättvist över jorden? Hansens
bok kan ändå vara ett steg mot en bättre förståelse av vad som verkligen sker runt omkring
oss och framför allt ökar den kunskapen om att invandring inte är det problem som så
många försöker få oss att tro.

Torgny Alstad



ENSAMKOMMANDE FLICKOR
Tidningen Syre uppmärksammar ensamkommande flickor i flera artiklar.

Ensamkommande flickor osynliggjorda fram tills nu
Så skiljer sig flyktskälen mellan ensamkommande tjejer och killar
Ensamkommande Najad flydde från Al Shabab

RELEASEFEST
“Antologin 2015: till asylrättens försvar, Verbal förlag, samlar många olika sorters texter och
röster – politiker och aktivister, forskare och flyktingar, vänsterfolk och liberaler. Asylrätten
ska inte vara en ideologisk fråga utan en grundläggande mänsklig rättighet. En rättighet vi
varken vågar eller vill kompromissa bort eftersom vi kan behöva nyttja den och eftersom vi
inte vet vilka vi blir om vi inte hjälper människor som flyr.

Välkommen till Folkteatern i Göteborg den 3 juni kl 19-21.”

UPPDATERING
Covid-19 på Rosengrenskas mottagning

23 OKTOBER
ROSENGRENSKAS HELDAG
Äntligen är Rosengrenskas heldag på Världskulturmuséet tillbaka! Boka söndagen den 23
oktober, 10.00-17.00, redan nu i din kalender!

https://tidningensyre.se/2022/30-april-2022/ensamkommande-flickor-osynliggjorda-fram-tills-nu/
https://tidningensyre.se/2022/30-april-2022/sa-skiljer-sig-flyktskalen-mellan-ensamkommande-tjejer-och-killar/
https://tidningensyre.se/2022/30-april-2022/ensamkommande-najad-flydde-fran-al-shabab/


AFTER WORK
Är du en av Rosengrenskas alla fantastiska volontärer, som hjälper till på mottagningen?
Preliminärboka den 17 juni, med samling runt 17-18.00, för då blir det After Work. Mer
information kommer senare. Vi hoppas få se dig där! 💗

Vänliga hälsningar
Styrelsen Rosengrenska stiftelsen
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