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TACK!

Vi vill framföra ett stort tack till alla som gav en gåva till Rosengrenska i samband med julen.
Rosengrenska drivs helt av insamlade medel och varje bidrag har betydelse för
verksamheten. Gåvor går till kostnader för bl.a. läkemedel, sjuk- och tandvård, sjukresor,
mjölkersättning och bidrag till barn som lever i papperslöshet. Din gåva gör skillnad!

En tanke tidigt i året 2023
Ett märkligt år 2022 har tagit slut. Precis som vi nog sagt också förut – många gånger…Men
2022 har varit ett märkligt år:
Vi har upplevt en corona-pandemi på tillbakagång, eller i en tillfällig nedgång.
Vi har in real time mött ännu ett krig och en stormakts brutala angrepp och övergrepp på ett
grannland mitt i Europa. Och i andra delar av världen. Historiens dom blir med säkerhet
hård. Igen och igen..
Vi möter åter och åter människor på flykt undan hot och förföljelse.
Vi har mött en galopperande ovilja över i stort sett hela det politiska fältet mot att på allvar
lyssna på forskarnas sakkunskap eller på Greta Thunberg som varnar för den stora risken
av det som många menar kan vara vårt stundande mer eller mindre kollektiva
klimatsjälvmord…
Vi har mötts av en beskrivning av en tioårig flicka med stödbehov som utvisas till
Nicaragua trots att hennes föräldrar arbetar i Sverige.
Orsak: flickans – men inte föräldrarnas – uppehållstillstånd har löpt ut. – ”Jag är lite rädd. För
när jag kommer till Nicaragua måste jag börja om med skolarbetet och förlora mina vänner
och lärare, säger flickan”.

I media kan vi läsa om luciatåget från den fantastiska musiklinjen på Bollnäs folkhögskola
som skulle framträda på regionfullmäktiges sammanträde i Gävle. Detta ställdes in i sista
sekund med förklaringen att det inte var ett traditionellt luciatåg då ”lucian inte identifierade
sig som kvinna”.



Försök görs att stoppa lokala kommunalt bibliotek från att ordna sagoläsningar med drag
queens, med motiveringen att ”barn behöver skyddas”. Ett försök att stoppa som kan
uppfattas som en homo- och transfob tanke som samtidigt sänder signaler att det inte är
önskvärt att vara hbtqi-person.
Vi har sett ett Tidö-avtal, med förslag som om de genomförs, riskerar att kraftigt leda till
försämrad hälsa, liv och möjligheter för personer redan i grymt svåra liv. Begränsade
tolkförutsättningar som gör patientsäkerheten ännu svårare, och utsätter personal i vården
för etisk stress och ännu mer orimliga arbetsförhållanden.
De politiska utspelen kommer tätt nu, och de kommer samtidigt från de allra flesta politiska
partier, och det är inte säkert att de flyttar fram tankarna om ett samhälle som inkluderar och
omfamnar alla människor, oavsett vår bakgrund och med en gemensam tanke om alla
människors lika värde i en jämlikhet med alla….

Vad gör detta med oss som tror på demokrati och öppenhet?

Vad gör detta med oss som tror på relationer och rättighet, på hållbarhet och
normbrytande perspektiv?

Vad gör detta med oss som tror på sammanhang där vi över allt ställer alla människors
lika värde och framför allt människovärdighet allra högst och alla människors rätt att leva
sina liv som hen vill, så länge vi inte inkräktar eller begränsar andras möjligheter?

De många utspelen om många möjliga/ omöjliga vägar väcker tvärtom frågor hos många:
vart är vi på väg? Somliga kanske menar mot ett svårare samhälle, andra menar att det är
deras väg, kanske även någon nära oss.….. eller också inte? Men i alla fall kanske en
annan väg mot morgondagen. Vi behöver fundera, reflektera och starkt ifrågasätta… och vi
behöver tänka tillsammans.

Var är då de positiva signalerna?

Motkrafter finns och verkar, och vi måste våga att ännu bättre lyssna inåt. Det vi kan uppfatta
som svårare tider kan också föda skapande möjligheter och motstånd. Medvetenhet och
solidaritet. Vi blir starkare när vi tänker tillsammans. Mera civilkurage med modet att handla
mot gruppens oskrivna lagar eller maktens skrivna lagar, och i ökad beredskap att ta
konsekvenserna av vårt handlande.
På Rosengrenskas heldag i höstas avslutade en av presentatörerna med orden från ett av
kustsamhällena: ”Vi är inte hemma förrän alla är hemma”. För det är de orden som
bygger ett starkt sammanhållet samhälle där vi i verkligheten och med sann trovärdighet är
beredda att inkludera alla. Det som även är Rosengrenskas mål.
Tack för det år som gått. Alla tankar, alla gåvor, alla timmar och allt arbete där så
många bidrar till Rosengrenska uppgift och mål. Nu möter vi 2023 med ny kraft och ett
starkt hopp om våra möjligheter för det nya året.

Rosengrenska styrelsen genom
Gunnar Henning ordförande



KOMMANDE EVENEMANG

Missa inte Rosengrenskas webinarium med Elinor Torp den 21 februari
klockan 19-20!

Journalisten och författaren Elinor Torp gav under 2019 ut boken ”Vi, skuggorna – Ett
Sverige du inte känner till” (Leopard Förlag). Det är en reportagebok om de som lever under
osäkra förhållanden i Sverige och hankar sig fram efter bästa förmåga utan stöd från
samhället.
Boken blev en ögonöppnare för många och en bekräftelse för andra av de stundtals
ohyggliga förhållanden som gäller för många i vårt land. Baksidestexten på boken har bland
annat följande text:
Svenskt arbetsliv har blivit ett paradis för kriminella som vill tvätta sina smutsiga pengar vita.
Ett laglöst land där människor från fattiga delar av världen arbetar under slavliknande
förhållanden. Människor sover i industriområden, ute i skogen och på byggen. Kanske är det
verkstan dit du lämnar in din bil. Kanske är det skolan där dina barn går och som just nu
byggs om. Kanske är det badrumsrenoveringen i ditt eget hem.

Elinor kommer att prata om dessa undersökningar som hon gjort och det hon fann men
också om det som hänt sedan dess.
Facebookevenemanget för webinariet hittar du här.
Föreläsningen sker via Zoom genom länken nedan:
https://gu-se.zoom.us/j/63129116246?pwd=T3daOEpGRXN6QWNhMlFIZmx0bjQvdz09

Rosengrenska 25 år

I år fyller Rosengrenska 25 år!
20-årsjubileumet uppmärksammades stort med föreläsningar, utställning och musik på
Frölunda kulturhus och Anne Johanssons bok Hemliga kliniken kom ut.
Vi planerar att uppmärksamma också de 25 åren av ideellt arbete för vård på lika villkor på
något sätt under året - håll utkik!
Och skulle du vilja hjälpa till med arrangemanget kan du kontakta oss i styrelsen på
vardformedling@rosengrenska.org
I väntan på detta tipsar vi om Hemliga kliniken som du kan beställa här och om de artiklar
som skrevs om Rosengrenska i samband med 20-årsjubileet i GP och ETC Göteborg

LÄSTIPS

Efter förslagen i Tidövatalet har det kommit flera artiklar och reportage som belyser
konsekvenser av att leva som papperslös i Sverige och bakgrunden till att man inte kan, eller
tar beslutet att inte återvända till hemlandet. Läs tex om Naziri i Göteborg som är fast i
skuggsamhället i denna artikel Göteborgsposten 6/1.

https://fb.me/e/40k3lxBzz
https://gu-se.zoom.us/j/63129116246?pwd=T3daOEpGRXN6QWNhMlFIZmx0bjQvdz09
mailto:vardformedling@rosengrenska.org
https://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=3775
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/de-har-gett-pappersl%C3%B6sa-v%C3%A5rd-i-20-%C3%A5r-1.9962698
https://www.etc.se/inrikes/hemliga-kliniken-fyller-20-ar
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nazari-%C3%A4r-fast-i-skuggsamh%C3%A4llet-1.89126240?fbclid=IwAR0Mnkuw7AbvtkdImqd7N9KTeREYkBR6KYL_RuZomtCurM818jU5QMzQpvQ


Vårdfokus skriver om att asylsökande och papperslösa fortfarande nekas vård trots
lagstiftning. Problemet fångas upp av organisationer utanför den vanliga vården, så som
Röda Korset och Rosengrenska stiftelsen. Läs artikeln från 8 november 2022 här.

Flyktingkrisen 2015 medförde en helomvändning i svensk asylpolitik när permanenta
uppehållstillstånd ersattes av tillfälliga. Hur påverkades asylsökandes hälsa av policyskiftet?
Det undersöks i ett aktuellt forskningsprojekt, läs mer här.

Röster höjs mot Tidöavtalet

Regionstyrelsens ordförande i Göteborg, Helén Elisasson (S) uttalar sig om Tidöavtalets
förslag om anmälningsplikt för offentliganställda, “– Vi kommer aldrig kräva att våra
anställda bryter sin tystnadsplikt eller lämnar ut personer i nöd”.
För att komma till artikeln i Göteborgsposten 13 december klicka här.

I en debattartikel i Göteborgsposten 23 december, med rubriken Vi kommer aldrig att ange
papperslösa till polis eller Migrationsverket, protesterar Akutmottagningen på Sahlgrenska
sjukhuset mot Tidöavtalet. ”Vi befarar att vissa personer kommer undvika att söka sjukvård
om kostnad för tolk införs. Detta kan få katastrofala följder då tidskritiska tillstånd snabbt kan
utvecklas till akuta och allvarligt hota patientens hälsa, med ökat lidande för den enskilde
och ökade kostnader för samhället som följd” skriver de bland annat.
Klicka här för att komma till artikeln.

I en debattartikel i Aftonbladet 21 december med rubriken Vi kommer att vägra ange våra
patienter, protesterar 4000 vårdanställda och vårdstudenter mot flera av förslagen i
Tidövatalet. ”Om de åtgärder som Tidöavtalet föreslår drivs igenom i sjukvården, kommer vi
att begå civil olydnad och vägra ange våra patienter.”
Klicka här för att komma till artikeln.

Anna Olsson, psykolog på Flyktingbarnmottagningen i Göteborg, skriver i Dagens ETC
27/12 om signalpolitik i praktiken: ”Hur kan en 18-åring i min stad inte gå i normal takt för
han svälter? Svaret är signalpolitik och Tidö avtalet. Tanken från politiskt håll är enkelt
uttryckt att genom att göra det ogästvänligt för olika grupper av människor att vistas i Sverige
kommer dessa grupper av människor att flytta någon annanstans.”
Klicka här för att komma till artikeln.

BLI MÅNADSGIVARE

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.

https://www.vardfokus.se/nyheter/sjukskoterskor-vittnar-asylsokande-och-papperslosa-avvisas-av-varden/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Sjuksk%C3%B6terskor+vittnar:+Asyls%C3%B6kande+och+pappersl%C3%B6sa+avvisas+av+v%C3%A5rden&ug_cid=433cccf0-377b-4095-96b2-9539c47cf7df
https://forte.se/artikel/efter-policyskiftet-hur-paverkades-asylsokandes-halsa/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.gp.se/nyheter/sverige/regiontoppen-v%C3%A5ra-anst%C3%A4llda-ska-inte-ange-pappersl%C3%B6sa-1.87726941?fbclid=IwAR1UZ3rbi3abs6_Q5EhL1pdfvccNSWaqg8C5Ovk_EBNlmUcDEfa9-maqRe0
http://www.gp.se/1.88284046
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Xbovar/4-006-vardanstallda-vi-vagrar-ange-vara-patienter?fbclid=IwAR08Adgc6w9SP4IAWzXDDbb0QRji5lysQFs_NgMVcDDHWDBQsE4KOtOAPgE
https://www.etc.se/debatt/han-saeger-att-han-bara-aeter-tre-dagar-i-veckan?fbclid=IwAR1IN0wqZU9D5WLjcPzhDmmEThdQ0yppy47UptRuh4opa7Gi5_NkM6bbF0g


Allt arbete i Rosengrenska görs oavlönat, men det behövs pengar för att hjälpa papperslösa
med till exempel kostnader för läkemedel, sjuk- och tandvård, sjukresor mjölkersättning med
mer. Tack för din hjälp!

Swish: 123 237 11 28
Plusgiro: 46 21 54-6
Autogiro: Blankett för autogiroanmälan finns på Rosengrenskas hemsida.

Engagera dig:

Om du är intresserad av att aktivt ingå i vårt frivillignätverk, till exempel med att tolka mellan
svenska och våra patienters språk, kontakta oss på vardformedling@rosengrenska.org.

Håll dig informerad:

Om du vill få Rosengrenskas månadsutskick till din e-post, registrera dig för nyhetsbrevet på
vår hemsida. www.rosengrenska.org

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
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