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Nyhetsbrev från ”Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande” 

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om vad som händer med kampanjen samt 

uppmuntra er till fortsatt engagemang.  

 

Rapport till justitiedepartementet 

I dagarna har vi färdigställt en rapport som ska skickas till Justitiedepartementet. 

Rapporten beskriver de missförhållanden som de ensamkommande har utsatts för 

och finns att ladda hem på vår hemsida. Med rapporten följer ett brev riktat direkt till 

justitieminister Morgan Johansson, också det bifogat.   

Sprid rapporten till lokalmedia 

Vi vill nu att ni som organisationer hjälper till att sprida rapporten till lokal media. Det 

finns en mall för pressmeddelande med plats för lokala exempel i vår facebookgrupp 

och på vår hemsida.  

https://www.facebook.com/groups/456516771732151/files/ 

 

http://flyktingamnesti.se/kom-med/kampanjmaterial 

 

Sprid rapporten till era medlemmar/sympatisörer 

 

Vi vill uppmana er att sprida rapporten inom era organisationer. Skicka ut på mail 

eller på det sätt som ni finner lämpligt. Rapporten som är en unik sammanställning av 

fakta kring Sveriges ensamkommande och deras situation och ska kunna användas 

som en källa för redan insatta samt för spridning till de som ännu inte är informerade.  

Tips på hur ni kan använda rapporten: 

 Källa när ni skriver debattartiklar eller svarar på frågor i sociala medier 

 I dialog med lokala politiker 

 Bjuda in till seminarier där ni berättar om ensamkommandes situation 

I vår facebookgrupp och på vår hemsida så finns det en Powerpoint-presentation baserad på 

rapporten som är fri att ladda hem och använda i olika sammanhang.  

https://www.facebook.com/groups/456516771732151/files/ 

 

http://flyktingamnesti.se/kom-med/kampanjmaterial 

https://www.facebook.com/groups/456516771732151/files/
http://flyktingamnesti.se/kom-med/kampanjmaterial
https://www.facebook.com/groups/456516771732151/files/
http://flyktingamnesti.se/kom-med/kampanjmaterial


 

 

Permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, 

av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år. 

Det är kampanjens krav och kommer att fortsätta vara det. En human lösning ska 

omfatta alla ensamkommande oavsett om de idag omfattas av gymnasielagen eller 

om man lever som papperslös eller att man väntar på att utvisas på 18-årsdagen.  

 

Med vänliga hälsningar 

Örjan Carlbring, Östersund 

Ellie Cijvat, Växjö 

Kia Edvardsson, Karlshamn 

EvaMärta Granqvist, Hörby 

Mats Klockljung, Arvidsjaur 

Joel Larsson, Östersund 

Emma Rydén, Svärdsjö 

Marit Törnqvist, Ödeshög 

Grundare av kampanjen ”Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för ensamkommande” 

 

 

 


