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Det handlar om en livsviktig kampanj

En nationell kampanj pågår sedan i januari 2020, bland annat i form av en budkavle mot Sveri-
ges mitt. Turen har nu kommit till vår stad, och vi har träffats här idag för att skicka budskapet 
vidare: 

”Håll ihop Sverige - amnesti för de ensamkommande!”

Sverige är ett av världens rikaste och tryggaste länder. Det ska vara ett land där man kan få 
skydd, och där man är välkommen att leva och bidra – inte ett land man tvingas fly från.  

Idag jagar den svenska gränspolisen arbetsföra, svensktalande ungdomar som med åren blivit 
våra familjemedlemmar, våra skolelever, idrottskamrater, grannar och församlingsmedlemmar. 
Man låser in dem i Migrationsverkets förvar, och tvångsutvisar dem till landet som de, eller  
deras föräldrar, en gång flydde ifrån. Ibland ett land där ett krig härjar, som i Afghanistan.  

Sveriges behandling av dessa unga splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och försam-
lingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.  

Låt Sveriges ensamkommande ungdomar komma till ro, börja ett meningsfullt liv och bidra – 
var och en på sitt sätt –  till vårt gemensamma svenska samhälle.  

Vi kräver en lösning nu! 

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, 
av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.  

Nu skickar vi det budskapet vidare genom denna trädocka, som formgivits och tillverkats för 
hand av Marit Törnqvist, internationellt känd författare och illustratör till bland annat Astrid 
Lindgrens barnböcker. 

Dockan vandrar nu vidare till nästa ort. Budskapet kommer att spridas över hela landet, tills vår 
docka möter sin vän. En motsvarande docka som i detta nu färdas med samma budskap, från 
andra änden av Sverige. 

Mötesplatsen blir i Östersund den 13 juni 2020. Kommer du också? 

Håll utkik efter evenemanget, och på vad som händer i kampanjen i övrigt, på hemsidan: 

www.flyktingamnesti.se

SVERIGE


