PRESSMEDDELANDE: Nu startar den nationella kampanjen
Nu startar den nationella kampanjen "Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de
ensamkommande".
I helgen blir det start i både norr och söder, närmare bestämt i Arvidsjaur och Ystad, för en
nationell budkavle i syfte att kräva permanenta uppehållstillstånd för Sveriges
ensamkommande ungdomar.
Förenas i en kram
En unik fysisk budkavle i två delar börjar då sin färd mot Sveriges mitt, Östersund. Där är
tanken är att de båda delarna ska förenas den 13 juni.
- Det handlar om två små träfigurer som ska förenas i en symbolisk kram, berättar
budkavlens skapare Marit Törnqvist, internationellt känd författare och illustratör till bland
annat Astrid Lindgrens barnböcker.
"Obeskrivlig grymhet"
- i Sverige fick de ensamkommande ungdomarna löften om en framtid och flera fina
hjälpsamma öppnade sina hem. Vilken obeskrivlig grymhet att först låta dem vänta under
flera år och sedan utvisa dem till helvetet de lämnade, skriver Marit Törnqvist på
kampanjens hemsida.
"Behandla flyktingen väl"
Kampanjen samordnas av det nationella nätverket NU ÄR DET NOG! som i sin tur utgörs av
ett trettiotal lokala organisationer runt om i Sverige. En av initiativtagarna till kampanjen är
Joel Larsson i nätverket #femövertolv i Östersund.
- Jag vill att Sverige behandlar flyktingen väl. Det har vi råd med, säger Joel Larsson som
länge drivit lokala protester mot Sveriges behandling av de ensamkommande.
Nationella organisationer
Bakom kravet på amnesti för Sveriges ensamkommande ungdomar, står även olika
nationella organisationer, som Ensamkommandes förbund, Ung i Sverige och
familjenätverket Liv utan gränser.
Budkavle genom Sverige
Med start i helgen den 25-26 januari kommer budskapet att rulla genom Sverige, med stopp
på nya orter den sista lördagen i varje månad.
Läs mer om kampanjen på hemsidan:
http://flyktingamnesti.se
Ystad, Stortorget, lördagen den 25 januari kl. 12
https://www.facebook.com/events/569219090342531/

Arvidsjaur, kyrkan, söndagen den 26 januari kl. 11
https://www.facebook.com/events/175669877012343/
Kontakta oss gärna för mer information:
* Joel Larsson, nätverket #femövertolv, Östersund
073-828 98 57
* Marit Törnqvist, initiativtagare till budkavlen
0031618936118
* Mats Klockljung, arrangör i Arvidsjaur
0703135206
* Mona Olsson, arrangör i Ystad
0705878999

