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 genom Sverige har nu avslutats. Avslutningen gick av stapeln den 13 juni i
Östersund. En fin och värdig avslutning av den delen av kampanjen. Mer om avslutningen
finns här: http://flyktingamnesti.se och här

http://flyktingamnesti.se/pressrum/pressbilder
Ett stort tack till Teater Aros som producerat denna fina trailer. Vi ser gärna att den sprids:

https://youtu.be/2q3n6H-A9PM
En av medgrundarna till kampanjen, EvaMärta Granqvist har producerat ett bildspel som
knyter an till kampanjens budskap som också passar utmärkt för spridning i sociala medier:

https://spark.adobe.com/video/JOcmqrmHiXerS?fbclid=IwAR0oaT8gpmId2pr1dH1an
BiITExOSZktklkkKx-7pcUfB2Oeaz_KQztErXI
KAMPANJEN FORTSÄTTER, GÖR DIN RÖST HÖRD!
Kampanjen är inte på något sätt avslutad och nu när Moderaterna valde att lämna de
migrationspolitiska samtalen med Socialdemokraterna så ser vi att nya möjligheter för en
amnesti kan ha öppnats. Därför är det nu viktigt att vi gör våra röster hörda och därför har vi
öppnat ett facebookevent med syftet att åter sätta frågan på agendan:

https://www.facebook.com/events/560120414654679/?active_tab=about
I insändare och kontakt med politiker så använd er gärna av denna viktiga debattartikel av
Hans Blix, Jan Eliasson och Alf Svensson:

https://www.dn.se/debatt/stark-svensk-humanitet-lat-de-ensamkommande-stanna/
ANVÄND DET FÄRDIGA KAMPANJMATERIALET
En mängd andra debattartiklar som också går att hänvisa till finns här:

http://flyktingamnesti.se/flyktingamnesti-i-media
Vanliga frågor om de ensamkommande:

http://flyktingamnesti.se/varf%C3%B6r-de-ensamkommande/faq-omensamkommande
Om de ensamkommande i media:

http://flyktingamnesti.se/varf%C3%B6r-de-ensamkommande/ensamkommande-imedia
Personliga vittnesmål:

http://flyktingamnesti.se/varf%C3%B6r-de-ensamkommande/vittnesm%C3%A5l
”AMBASSADÖRERNA”
Här finns alla våra 15 "ambassadörer", hänvisa gärna till dem, och använd deras texter!
En viktig debattartikel undertecknad ”ambassadörerna” publiceras förhoppningsvis inom kort.
http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/v%C3%A5ra-ambassad%C3%B6rer
Kampen för permanenta uppehållstillstånd till alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av
alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år fortsätter!
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