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.

BUDKAVLEN
Dockornas färd går vidare genom Sverige. Sedan förra nyhetsbrevet har dockorna passerat
Umeå och Norrköping för vidare färd mot Örnsköldsvik och Gävle.
Avslutningen sker i Östersund den 13 juni och planeringen för detta pågår i skrivande stund.
EVENT 6 JUNI
På nationaldagen den 6 juni så planerar vi för event runt om i landet där vi gärna ser att n i
deltar. Mer om detta finns att läsa här: https://www.facebook.com/events/253705889031715/
Detta event ska också ses som en förberedelse för avslutningen av budavlen den 13 juni.
”AMBASSADÖRERNA”
Vi kan med glädje konstatera att skaran med ”ambassadörer” växer och dessutom väcker varje
publicering av en ny ”ambassadör” uppmärksamhet i sociala medier vilket är glädjande. Nya
”ambassadörer” sedan sist är Thomas Hammarberg, Karin Nyman, Dan Israel och Bertil Kågedal.
Just nu vill vi gärna se en ”ambassadör” som tilltalar en yngre målgrupp. Så en artist, Youtuber eller
annan influencer med genomslagskraft vore önskvärt. Tipsa oss gärna på hallihopsverige@gmail.com!
http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/v%C3%A5ra-ambassad%C3%B6rer

GÖR DIN RÖST HÖRD
Våra röster är viktigare än någonsin. Migrationskommitténs arbete går vidare i skuggan av
corona och i nuläget ligger förslag som skulle försämra läget för människor som flyr till vårt
land ännu mer. Miljöpartiet sammanfattar det bra i denna debattartikel och visar på hur vi kan
undvika framtida amnestikrav, och både Rädda Barnen och Röda Korset har tagit ställning i
frågan för att försvara asylrätten i Sverige.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/AdoWOM/var-migrationspolitik-maste-bli-human-igen
https://www.raddabarnen.se/skydda-barn-pa-flykt/
https://ekuriren.se/artikel/8rxxekvr

Vi vet att slaget om detta avgörs i hög grad av Socialdemokraternas agerande. Det finns tydliga röster
inom S för en human migrationspolitik, Tro och solidaritet är ett exempel. Allt pekar på att en
amnesti kommer att bli den enda lösningen till slut, för hur kan tiotusentals unga människor varav
många har varit i Sverige under utvisas? Det kommer att bli ekonomiskt omöjligt och ta minst 50 år
att verkställa.
Magnus Manhammar riksdagsledamot (S) skriver så här i en kommentar till Marit Törnqvist på
Facebook:

”Både Sveriges och EU:s hållning i asylfrågan är skamlig, du har helt rätt. Ytterst måste vi
alla ta ansvar för våra handlingar och stå upp för det vi tror på. Det gör du och otroligt
många andra på ett beundransvärt sätt. Tack för det. Jag tänker både som riksdagsledamot
och som privatperson göra allt jag kan för att försvara asylrätten, människoliv och mänskliga
rättigheter.”
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159909601204408&id=607849407)
Vi behöver hjälpa dessa politikers röster oavsett vilken politisk färg vi själva har.
MAILA DE ANSVARIGA
Socialdemokrater behöver veta att vi stöttar dem i deras arbete för en human flyktingpolitik.
Genom att berätta om hur vi står i frågan och peka på det inhumana i förslagen som ligger på
bordet just nu
Här finns mailadresser till alla riksdagsledamöter utom SD:
https://www.facebook.com/groups/289034468461846/permalink/291884001510226/
Här finns mailadresser till medlemmarna i migrationskommittén och verkställande utskottet i
Socialdemokraterna:
https://www.facebook.com/groups/1943991532572947/permalink/2299540583684705/
SPRID BUDSKAPET VIDARE
Hjälp oss med att sprida vår hemsida, berätta om våra ambassadörer och får fler företag,
församlingar och föreningar att stå upp för en amnesti.
http://flyktingamnesti.se/kom-med/enkelt-att-medverka-hemifr%C3%A5nfr%C3%A5n
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