Nyhetsbrev från ”Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de
ensamkommande”

Hej alla ni som kämpar tillsammans med oss!
Nu vill vi berätta vad som hänt sedan den officiella starten den 25 januari, och vad
som kommer framöver.
Budkavlen
Budkavlen mot Sveriges mitt startade som planerat i Arvidsjaur i norr, och Ystad i
söder, den sista helgen i januari. Kampanjstarten uppmärksammades bland annat i
SVT Norrbotten.
Den norrgående budkavlen har nu passerat både Lund, Hörby, Ljungby och Växjö och är på väg mot Visby och därefter Norrköping. Den södergående budkavlen har
passerat Umeå.
På hemsidan kan du se budkavlens väg genom Sverige.
Bilder och videoklipp från tidigare tillfällen går att hitta på vår facebooksida.
Budkavlens slutmål är Östersund, den 13 juni. Kontakta oss via mail, om din ort
vill ta emot budkavlen under våren.
Mottagandet utgörs av publicering av text och bild i sociala medier, och i form att
insändare och pressmeddelanden till lokalmedia. Allt anpassat till coronaepidemin.
Mallar för affischer, insändare mm finns att hämta på kampanjens hemsida.
hallihopsverige@gmail.com
Debattartiklar
Vi har fått tre debattartiklar publicerade i rikspressen sedan starten av kampanjen.
Den första som skrevs under av kampanjens grundare publicerades på Aftonbladet
Debatt den 14 februari 2020
Den artikeln väckte stor uppmärksamhet och var Aftonbladet Debatts överlägset
mest kommenterade artikel den veckan.
Vi fick också svar av den moderate riksdagsledamoten Arin Karapet ett svar som
vi naturligtvis replikerade på.

Debattartikeln som alla organisationer som står bakom kampanjen finns med på
publicerades i tidningen Dagen den 9 mars.
Vi har också ett par färdiga debattartiklar som skickas ut till utvald media i
skrivande stund.
Vi planerar också för en insändaraktion där vi kommer att uppmana er som lokala
organisationer att skriva insändare i lokal media. Mer information om detta
kommer via Facebook-gruppen .
Vykortsaktion
Just nu pågår det en vykortsaktion som planeras att förlängas. Mer om aktionen
finner ni här https://www.facebook.com/events/495525581125203/
Hjälptjänst
Vi har också startat en hjälptjänst ”Håll ihop Sverige- Ensamkommande för äldre
och utsatta” för att ge ensamkommande chansen att hjälpa till i spåren av Coronapandemin. Mer information finns via länken ovan.
Migrationskommittén
Vi planerar för en skrivelse till riksdagens Migrationskommitté där vi vill framföra
vår syn på migrationspolitiken och de ensamkommandes situation. En förhoppning
är att även få möjlighet att träffa kommittén . Om det är genomförbart får framtiden
utvisa.
Till sist vill vi påminna om att hemsidan innehåller en hel del matnyttigt. Här finns
Information om kampanjen, länkarkiv med artiklar och nyhetsinslag om amnesti
samt ensamkommandes situation m m. Det finns även en FAQ om
ensamkommande med bra svar på vanliga frågor som t ex asylskäl, ålder och annat
som kan dyka upp i debatten.
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