Nationell amnestibudkavle igång
Ystad blev i helgen startpunkten för en nationell budkavle som vill uppmärksamma
situationen för Sveriges ensamkommande ungdomar. Ett sjuttiotal organisationer och
företag i hela landet kräver nu att ungdomarna får stanna i Sverige.
Kravet gäller alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit
här i mer än ett år.
Och listan med underskrifter växer, enligt en av initiativtagarna, Marit Törnqvist,
internationellt känd illustratör av bland annat Astrid Lindgrens barnböcker.
-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.
Utvisning efter flera år i Sverige
- Ungdomarna hör ju hemma här nu, berättar Ystadbon Mona Olsson som arrangerade den
inledande manifestationen på Stortorget i Ystad. De flesta kom till oss som barn 2015, på
flykt från krig och förföljelse. Nu har de studerat, de talar svenska och står beredda att gå ut i
arbetslivet och bidra till vårt gemensamma svenska samhälle, sade Mona Olsson. Men
istället för att erbjudas samma möjligheter som andra ungdomar, jagas de av gränspolisen,
låses in i förvar och tvångsutvisas.
"Slöseri med resurser"
- Stoppa jakten på de ensamkommande, sade EvaMärta Granqvist, representant för det
nationella nätverket NU ÄR DET NOG! och framhöll det ekonomiska slöseriet.
Migrationsverkets förvarsplatser, där ensamkommande med utvisningsbeslut låses in i
väntan på tvångsutvisning, kostar skattebetalarna över 4000 kr per person och dygn, sade
hon till åhörarna och till nyfikna förbipasserande på Stortorget i Ystad.
Inlåsning ger psykisk ohälsa
Mona Olsson läste högt ur boken "Förvar", av volontären Ylva Liljeholm och förvarstagne
Hasebullah Fateh, som nu tvångsutvisats till Afghanistan, ett av världens farligaste länder.
Den psykiska ohälsan hos de förvarstagna bekymrade demonstranten Christina Rhodin,
som kommer att skicka så kallade "worry dolls" till förvarstagna ungdomar i hopp om att
lindra smärtan.
Tröst för inlåsta ungdomar
- Ungdomarna hålls isolerade och inlåsta, i vissa fall i flera månader. Det är en lång tid i en
ung människas liv, sade Christina Rhodin som själv varit ideell familjehemsförälder till flera
ensamkommande unga. Kanske en liten docka att dela sina bekymmer med, kan vara till
någon liten tröst, hoppades Christina Rhodin.
På väg mot landets mitt
En av de små färgglada dockorna kommer nu att vandra vidare norrut i form av en budkavle,
till nästa svenska ort på vägen mot slutmålet Östersund. I söndags startade också en liten
blåklädd docka sin färd norrifrån, nämligen från Svenska kyrkans församling i Arvidsjaur i
Norrbotten där en manifestation hölls i samband med söndagens gudstjänst.

Unika skulpturer förenas i Östersund
Budkavlen med sitt budskap "Håll ihop Sverige - amnesti för de ensamkommande" kommer
att passera orter som Norrköping, Gävle och Umeå på sin väg mot slutmålet Östersund. Där
förenas blå- och gulklädda dockor från hela Sverige, den 13 juni. Där förenas också två
träskulpturer som formgivits av illustratören Marit Törnqvist.
"Det handlar om oss!"
- Symbolerna vandrar alltså både från norr och söder mot Sveriges mitt under våren, och
passerar många orter där människor kämpar för att hålla ihop Sverige. De handlar inte om
"vi och dom", sade EvaMärta Granqvist. Det handlar om oss!
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/
Bilder
amnesti_ystad1-3
Från Ystad startade i helgen en nationell budkavle i form av liten docka. Dess budskap är:
"Håll ihop Sverige - amnesti för de ensamkommande". Den 13 juni förenas dockor och
människor från hela landet för en avslutande manifestation i Sveriges mitt, Östersund.
Foto: EvaMärta Granqvist
amnesti_ystad4
Chrisitina Rhodin (t.v.) vill sända egna små dockor till till tröst utvisningshotade ungdomar
som sitter inlåsta i Migrationsverkets förvar runt om i Sverige. Mona Olsson (t.h) ordnade
manifestationen i Ystad.
Foto: EvaMärta Granqvist
amnesti_ystad5
Ystadbon Mona Olsson engagerar sig sedan länge i flyktingars rättigheter, och arrangerade
den inledande manifestationen på Stortorget i lördags. Nu är en nationell budkavle för
amnesti igång.
Foto: EvaMärta Granqvist
amnesti_ystad6
EvaMärta Granqvist från det nationella nätverket "NU ÄR DET NOG!" läste ur journalisten
Thord Erikssons aktuella reportagebok "Dom som stod kvar". Eriksson beskriver situationen
för Sveriges ensamkommande ungdomar och utsågs i dagarna till Årets författare av
fackförbundet Vision.
Foto: Mona Olsson
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Vänsterpartiet är hittills det enda riksdagsparti som står bakom kravet på amnesti för
Sveriges ensamkommande ungdomar. Annika Weitner, Vänsterpartiet i Ystad, håller upp
den lilla gulklädda dockan, inför avresan norrut.
Foto: EvaMärta Granqvist
amnesti_arvidsjaur1
Komminister Margareta Andersson, Svenska kyrkan i Arvidsjaur, skickar en docka söderut
mot Östersund. Budkavlens budskap är: "Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de
ensamkommande".
Foto: Pia Klockljung
amnesti_arvidjaur2
Ett sällskap församlingsmedlemmar startade den nationella budkavlen för amnesti, från
Svenska kyrkan i Arvidsjaur.
Foto: Abbas Khavari
amnesti_arvidsjaur3
Den lilla blåklädda dockan som fått namnet Ghazel, är nu på väg söderut genom landet med
sitt budskap: "Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande".
Foto: Pia Klockljung
amnesti_marit_tornqvist1
Marit Törnqvist, internationellt känd författare och illustratör till bl.a. Astrid Lindgrens
barnböcker, är en av initiativtagarna till den nationella budkavlen för amnesti för Sveriges
ensamkommande ungdomar.
Foto: Örjan Karlsson
Kontakta oss gärna för mer information:
* Joel Larsson, en av kampanjens initiativtagare, nätverket #femövertolv, Östersund
073-828 98 57
* Marit Törnqvist, initiativtagare och formgivare till budkavlen
0031618936118
* Mats Klockljung, arrangör i Arvidsjaur
0703135206
* Mona Olsson, arrangör i Ystad
0705878999
* EvaMärta Granqvist, nätverket NU ÄR DET NOG!
0767933525

