TIPS FÖR
KOMMUNIKATION
I SAMBAND MED
SEMINARIUM OM
RÖDA KORSETS
NYA RAPPORT
I en rapport från februari 2020 undersöker
Röda Korset den humanitära situationen för
ensamkommande unga som kommit som asyl
sökande de senaste åren. Utifrån rapportens slut
satser presenterar vi ett antal rekommendationer
på lokal och nationell nivå. Rapporten hittar du
på vår hemsida, se länk nedan.
Här hittar du förslag på hur kretsen kan
formulera sig i kontakt med kommunpolitiker,
kommuntjänstemän och andra aktörer angå
ende frågan om ensamkommande unga. I just
den här frågan kan lokalt kommunikations- och
påverkansarbete komma att ha stor betydelse,
eftersom många av de beslut som rör ensam
kommande unga fattas av kommunen. Du kan

 nvända följande text i sin helhet eller genom
a
att klippa ut delar av den.

Vad handlar frågan om?
Röda Korset har tagit fram en ny rapport om
den humanitära situationen för ensamkommande
unga. Den berör framför allt boendesituationen
men även ungdomarnas sociala situation i övrigt,
så som risk för psykisk ohälsa och exploatering.
I rapporten presenterar vi rekommendationer för
en förbättrad situation för de barn och unga som
kommit ensamma till Sverige.
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Hur är rapporten gjord?
Rapporten bygger på erfarenheter från 32 av
Röda Korsets lokala kretsar runtom i landet samt
Röda Korsets Ungdomsförbund, en enkätunder
sökning med 103 ensamkommande unga samt
45 djupintervjuer. Rapporten är skriven av Linda
Beskow, tematisk rådgivare för asylmottagande
och ensamkommande barn och unga på Svenska
Röda Korset.

Vilka resultat visar rapporten?
Rapporten visar på stora skillnader i den huma
nitära situationen för ensamkommande unga
beroende på deras legala status och mellan olika
kommuner. På de platser där kommunerna genom
samverkan med civilsamhället skapat lösningar
har situationen för ungdomarna förbättrats avse
värt. Det finns flera goda exempel på samverkans
lösningar, vilket visar att det är möjligt att hitta
fungerande vägar framåt.
Boendesituationen för målgruppen är mycket
svår och många av dessa unga befinner sig i akut
hemlöshet. Avsaknaden av grundläggande huma
nitära behov har lett till en utbredd psykisk ohälsa
hos ensamkommande barn och unga i Sverige.

LÄNK TILL RAPPORTEN:

https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/humanitarasituationen-for-ensamkommande-unga/
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Vad anser Röda Korset att man bör
göra åt situationen?

Frågor till förtroendevalda politiker
eller tjänstemän i kommunen:

I rapporten presenterar Röda Korset ett antal
rekommendationer på nationell nivå, lokal nivå
och för civilsamhället. På lokal nivå anser vi att
kommunerna bör:
Möjliggöra för ensamkommande barn att
stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.

Med tanke på att rapporten visar detta, hur har ni
tagit er an situationen i kommunen?

Säkra boendeplatser för ungdomar som
befinner sig i kommunen med uppehållstill
stånd för studier.
Säkerställa att särskilt hänsynstagande tas
i beslutsfattande som rör barn och unga i
kommunen och anpassas efter den unges
situation och behov.
Samverka med civilsamhället för att skapa
bättre förutsättningar för målgruppen, bland
annat genom att säkerställa att de har tillgång
till grundläggande humanitära behov.

Hur har ni tagit er an bostadsfrågan respektive
den ekonomiska frågan?
Hur ser ni på Röda Korsets rekommendation att
göra det möjligt för ensamkommande barn att
stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen?
Hur ser ni på Röda Korsets rekommendation att
säkra boendeplatser för ungdomar som befinner
sig i kommunen med uppehållstillstånd för
studier?
Hur ser ni på Röda Korsets rekommendation att
säkerställa att särskilt hänsynstagande tas i be
slutsfattande som rör barn och unga i kommunen
och anpassas efter den unges situation och behov?
Hur ser ni på Röda Korsets rekommendation
att samverka med civilsamhället för att skapa
bättre förutsättningar för målgruppen, bland
annat genom att säkerställa att de har tillgång till
grundläggande humanitära behov?

