Stockholm, i juni 2020
Hej!
Vi i Etikkommissionen i Sverige möter varje vecka på Läkare i Världens (LIV) mottagning människor
som flytt till Sverige undan krig och förföljelser. Vi träffar många kvinnor och barn som är oerhört
utsatta, från krig och etnisk förföljelse, romer, uigurer, yezdier, ibland traffickingoffer. Barnens fäder
är försvunna i hemlandet eller här tagna i förvar här. Barnen har många gånger varit vittnen till grovt
våld mot sin familj i hemländerna och här i vårt land fått ett litet hopp om en fristad och framtid,
ett liv. De flesta får avslag på sina asylansökningar, men att återvända till de helveten de flytt ifrån
är otänkbart. Sedan den tillfälliga lagen infördes (2016) avslår Migrationsverket flertalet
asylansökningar. De humanitära skälen för att få stanna är i praxis borttagna i denna lag, t.o.m för
svårt sjuka barn. Det är ingen rättssäker asylprövning som påstås. Sverige har vid upprepade tillfällen
blivit fälld i EU domstolen för att vi inte lever upp till de lagar och konventioner vi undertecknat.
Dessa kvinnor och barn har förlorat allt när de lämnade sina hemländer och om de fått avslag och
hotas av deportation lever de i en totalt otrygg tillvaro med en ständig jakt på boende, mat för dagen,
kläder till barnen och sig själva. De har ofta inte råd att ge sina barn mat vilket i sin tur helt naturligt
påverkar kropp och själ. De som ev. hade ett arbete, oftast svart, innan Covid 19-pandemin har mist
detta. Covid 19-pandemin som härjar i Sverige och resten av världen har försvårat situationen
ytterligare för dessa barnfamiljer. De får ingen ekonomisk hjälp av Socialen, ej heller av
Migrationsverket – när en eventuell utvisning hotar.
Den enda hjälp dessa kvinnor och barn i nuläget kan få är att träffa den psykosociala och juridiska
mottagningen på Läkare i Världen och prata ut om sin situation. Det är just nu deras enda trygghet.
Många har inte pengar att komma till mottagningen och de som kommer är hungriga. Det är därför
livsnödvändigt att vi bistår dessa kvinnor och barn denna Coronasommar.

En sommargåva från Dig kan ge dessa kvinnor och barn mat för dagen!
Vårt plusgiro är 61 72 58-9, skriv att pengarna skall gå till ”sommarinsamlingen”.
Skriv också gärna ditt namn och e-postadress.
Alla bidrag är välkomna, små som stora! Tack för det stöd Du kan ge!
Med vänliga hälsningar,
Anita D’Orazio,ordf.
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