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SOMMARTIDER!
Återigen har vi tagit oss igenom ett helt kalenderår! Tack till alla er som orkat, vågat och
velat agera i smått och i stort! Nu väntar för många av oss vilan inför de nya utmaningar
som möter oss till hösten. För andra fortsätter osäkerheten och oron. Rosengrenskas
styrelse önskar er alla den sommar ni själva längtat efter och behöver!

HELDAG 23/10
Systerorganisationer samt
Sexuell och reproduktiv hälsa
Äntligen är Rosengrenskas heldag tillbaka! Vi ses på Världskulturmuséet i Göteborg, söndag
den 23 oktober 2022. På årets heldag med Rosengrenska är temat Sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter samt Systerorganisationer - hur arbetar vi idag och hur kan vi arbeta
tillsammans framöver. Vi startar klockan 9.00 med mingel, 10.00 drar bland annat
paneldiskussioner och föreläsningar igång och vi avslutar klockan 17.00.

MÖTA BARN PÅ FLYKT
UNICEF:s bok Möta barn på flykt (Lars H Gustafsson och Tor Lindberg red.) finns nu i
reviderad form gratis att ladda ner på UNICEF:s hemsida.
“Det här är en bok för dig som möter barn på flykt. Som engagerad medmänniska, god man
eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Som volontär knuten till en organisation, kyrka eller
annat trossamfund. Som personal vid ett boende. Som anställd inom förskolan, skolan eller
hälso- och sjukvården. Eller som studerande vid en utbildning för arbete med barn.
Handboken har tagits fram som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna
tillgodose barnens rättigheter. Vår förhoppning är att handboken blir ett redskap vid mötet
med barn på flykt, där förhållningssättet är att se varje enskilt barn.
Handboken har med anledning av kriget i Ukraina reviderats.”

Till boken

Region Skåne
VÅRDPROGRAM OM VÅRD OCH STÖD EFTER TORTYR
Ur programmets inledning
“Tortyr är ett omfattande folkhälsoproblem med förödande konsekvenser för individer och
samhälle. Signaler från hälso- och sjukvårdspersonal, representanter från civilsamhället och
sakkunniga inom området tyder på att det finns ett glapp mellan antalet personer som
utsatts för tortyr, och antalet personer som behandlas för tortyrskador. För att identifiera
tortyrskador krävs det en förkunskap om området men också stöd i form av fastställda
riktlinjer, lokala rutiner eller screeningverktyg.
Till programmet

Rosengrenskas Henry Ascher tilldelas
GÖTEBORGS STADS FÖRTJÄNSTTECKEN 2020
På grund av pandemin tilldelades Henry förtjänsttecknet vid en ceremoni i juni 2022. Henry
säger att han ser förtjänsttecknet som ett kollektivt pris till oss som är med och formar
Rosengrenska och arbetet för allas rätt till vård.
Motivering:
“Docent och överläkare i barnmedicin samt professor i folkhälsovetenskap.
Författare, föreläsare och opinionsbildare. Utmärkande för Henry är hans
engagemang i mänskliga rättigheter och kampen för alla människors lika värde.
Hans stora engagemang för de mest utsatta i samhället, de papperslösa och de
asylsökande barnen har betytt mycket och gjort skillnad för många. Henry är en
av grundarna av Rosengrenska Stiftelsen, som är en vårdcentral för papperslösa.
Henrys arbete inom området flyktingbarn har även bland annat innefattat
föreläsningar där han har kunnat sprida kunskap om flyktingbarn och deras hälsa
till stadens anställda i Göteborg. Under åren på nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap undervisade Henry bland annat i migration och hälsa. Henry
är ordförande i Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn och
sitter i styrgruppen för Nordic Network for Research on Refugee Children. Han
har även haft uppdrag för Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner
samt Diskrimineringsombudsmannen. Sist men inte minst är Henry också
juryledamot i Astrid Lindgren Memorial Award, världens största barn- och
ungdomslitteraturpris.
Henry är en mycket uppskattad talare och ställer gärna upp och delar med sig av

sina kunskaper, vilket bidrar till att forskningen skapar konkret samhällsnytta.
Det är tydligt att Henry som barnläkare alltid har barnrättsperspektivet med –
långt innan Barnkonventionen blev lag! Och att detta perspektivet genomsyrar
hans värderingar och syn på samhället.
Med ditt engagemang och betydelse för många blir världen lite bättre och
Göteborg blir rikare. Därför vill vi ge dig Henry Ascher stadens förtjänsttecken.”

Rapport från PICUM:s årliga konferens
2-3 juni 2022
Rosengrenska är medlem i den internationella organisationen PICUM (Platform for
International Cooperation on Undocumented Migrants). Organisationen har en styrelse som
väljs från de olika medlemsorganisationerna från främst europeiska länder. PICUM arbetar
främst med att påverka EU att införa bättre regler och förhållanden för papperslösa.
En gång om året hålls en konferens med målet att hålla årsmöte och diskutera aktuella
frågor. I år valdes två organisationer in som nya medlemmar, Röda Korsets kliniker som ger
vård för papperslösa i Danmark samt Röda Korsets klinik i Stockholm.
Aktuella frågor som belystes under konferensen var bland annat hur kriget i Ukraina
påverkat situationen för papperslösa. Bland annat lyftes att det på flera håll blivit svårare för
andra än ukrainska flyktingar att få asyl men också att stora grupper från Ukraina inte
erkänns som ukrainska flyktingar. Romer, ryssar och andra nationaliteter som levt i Ukraina
och drabbats på samma sätt av kriget behandlas ändå helt annorlunda. Det finns tydliga
tecken på diskriminering och rasism utan att detta leder till några åtgärder.
Ett antal länder som tidigare hävdat att de inte hade resurser för att ta emot flyktingar har nu
dock visat att de faktiskt har resurser. Detta var något flera påpekade att PICUM kan belysa
i sitt fortsatta arbete, resurser finns om viljan finns.
En diskussion under konferensen rörde hur pandemin, den förstärkta yttre gränsen för EU
och ”Black Lives matter” påverkat situationen för papperslösa under de senaste åren.
Återigen lyfts hur många åtgärder inom EU präglas av strukturell rasism, hur hanteringen av
migration ses som ett område för att skydda EU och inte för att skydda migranter. Mycket
av EU:s resurser går till att snabbt styra bort migrationen, istället för till att göra mottagandet
humant och rättssäkert. Ett problem som nu diskuteras inom EU är hur papperslösa skall
kunna framföra anklagelser när de blir utsatta för brott. Idag finns det på pappret en sådan
rätt men i praktiken kan den som anmäler samtidigt utvisas eller sättas i förvar.
Ytterligare en viktig diskussionen på konferensen berörde hur vi som arbetar med
papperslösas rättigheter kan samarbeta med andra aktörer för mänskliga rättigheter. Några

av dessa berättade om sitt arbete med utsatta grupper och hur de i detta oftast även mötte
papperslösa personer med stora behov.
Under konferensen träffades även organisationer i undergrupper, där Rosengrenska
deltog i gruppen kring papperslösas rätt till hälsa. De flesta andra organisationer sysslar
med juridiska frågor, barn och ungas rättigheter, fängslande - förvar, arbetsrätt och
återvändande. Under konferensen fanns även möjligheter att diskutera och nätverka med
andra. Ett sådant tillfälle var en “de-koloniserande rundvandring” i Bryssels afrikanska
kvarter. Under ledning av en belgisk-kongolesisk guide gick vi runt och beskådade olika
sätt att se på det koloniala arvet. Konferensens två dagar var mycket intensiva. Vi
rekommenderar ett besök på deras hemsida där det finns mycket information om
PICUM:s verksamhet.
Vi är definitivt inte ensamma inom Rosengrenska i arbetet för papperslösas rättigheter,
vi är många!

/Torgny & Matti
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
“Stiftelsen är ideell och verkar för att ge papperslösa tillgång till offentligt finansierad
vård på lika villkor som för övriga invånare i enlighet med medicinsk-etiska principer.
Stiftelsen sprider också information och skapar debatt kring allas rätt till lika vård.
Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.” Läs mer om Rosengrenska och om
verksamhetsåret 2021.
Verksamhetsberättelse 2021

SOMMARSTÄNGT
Sista mottagningen inför sommaren kommer vara på onsdag den 6 juli. Vi öppnar
igen den 24 augusti, följt av en mottagning den 31 augusti. Därefter har vi öppet som
vanligt på onsdagar udda veckor.
Vi önskar er och alla andra stödjande Rosengrenare en skön och mycket välförtjänt
sommarledighet! Vi ses utvilade och redo på mottagningen igen i augusti!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Rosengrenska stiftelsen

________________________________________________________________________

www.rosengrenska.org • styrelsen@rosengrenska.org • vardformedling@rosengrenska.org
Postadress: Rosengrenska stiftelsen, Box 55006, 400 53 Göteborg
Plusgiro: Rosengrenska stiftelsen: 46 21 54-6
Swish: 123 237 11 28

