
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 några tips på hur kretsen kan an
vända rapporten till att kommunicera och påverka 
lokalt för att förbättra situationen för ensamkom
mande unga. I nästa steg kan det skapa ökade 
förutsättningar för dialog och samverkan mellan 
kretsen, kommunen och andra lokala föreningar 
som arbetar med gruppen.

I just den här frågan kan lokalt kommunika
tions och påverkansarbete komma att ha stor 
betydelse, eftersom många av de beslut som rör 
ensamkommande unga fattas av kommunen.

Kommunikation
 Skriv om rapporten i eventuellt nyhetsbrev 
till medlemmar och i kretsens sociala  medier, 
i samband med att ni uppmärksammar er 
 verksamhet med ensamkommandegruppen. 
Förslag till text hittar du nedan. 

 Sprid rapporten i lokala nätverk   
eller  grupper som är engagerade i ensam
kommandegruppen samt till ensamkommande 
unga själva.

 Skicka rapporten digitalt eller fysiskt till 
kommunpolitiker som är viktiga att nå för 
frågan, till exempel socialnämndens ledamöter, 
kommunstyrelsens ledamöter och/eller andra 
profilerade politiker i kommunen. Skriv att ni 
gärna fortsätter dialogen för en bättre situa
tion för ensamkommande unga i kommunen 
och  bifoga kontaktuppgifter till den person i 
 kretsen de kan kontakta om de har frågor eller 
vill veta mer.

 Skicka rapporten digitalt eller fysiskt 
till tjänstemän i kommunen som arbetar med 
ensamkommande unga. Skriv att ni gärna 
fort sätter dialogen för en bättre situation för 
ensamkommande unga i kommunen och bifoga 
kontaktuppgifter till den person i kretsen de kan 
kontakta om de har frågor eller vill veta mer.

Påverkan
 Be om ett möte med ansvarig politiker, 
till exempel socialnämndens ordförande, 
 kommunstyrelsens ordförande, för att presen
tera Röda Korsets rekommendationer och  
lyfta fram de som är relevanta och viktiga  
i er kommun.
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 Erbjud er att besöka ett ordinarie samman
träde med till exempel socialnämnden, eller  
den nämnd som är mest relevant i er kommun, 
och presentera rapporten kortfattat och  
Röda Korsets rekommendationer för lokal nivå.

 3–6 månader efter mötet, ta kontakt igen 
och fråga hur det har gått med arbetet och om 
ni kan vara till hjälp för att komma framåt 
med arbetet. Visa att ni inte glömmer frågan 
och att ni är samarbetsvilliga.

 Bjud in till panelsamtal om rapporten  
och ensamkommande unga. Bjud in lokala 
politiker och andra föreningar som är engage
rade i ensamkommande unga i kommunen att 
medverka i panelen. Syftet är att belysa frågor 
som behöver lösas i just er kommun. Bjud in 
allmänheten till att delta som publik. Panel
samtalet kan äga rum i kretsens lokaler eller 
på en allmän plats, som Folkets hus eller  
biblioteket. Vill du ha tips och råd i att  
anordna ett panelsamtal, se separat infoblad  
om panelsamtal, och kontakta gärna en av  
Röda Korsets opinionsstrateger.

Media
De flesta lokaltidningar och Sveriges Radio 
P4kanaler i landet har tagit del av rapporten. 
Nu finns en möjlighet att följa upp och  påminna 
 media om rapporten med syfte att koppla 
 rapporten till kretsens lokala verksamhet med 
ensamkommande unga. Dra nytta av eventuella 
 personliga  kontakter som finns mellan kretsen och 
lokal media. Om media visar intresse, informera 
gärna press@redcross.se eller 08-452 48 20 för 
 kännedom.

Förslag på text till lokalt nyhetsbrev, 
inlägg i sociala medier med mera
Röda Korset har tagit fram en ny rapport om den 
humanitära situationen för ensamkommande unga. 
Den visar på stora skillnader i den humanitära 
situationen för ensamkommande unga beroende på 
deras juridiska status och mellan olika kommuner. 

Boendesituationen för målgruppen är mycket svår 
och många av dessa unga befinner sig i akut hem-
löshet. Avsaknaden av grundläggande humanitära 
behov har lett till en utbredd psykisk ohälsa hos 
ensamkommande barn och unga i Sverige. 

Rapporten visar också att på de platser där 
 kommunerna genom samverkan med civilsamhället 
skapat lösningar har situationen för ungdomarna 
förbättrats avsevärt. Det visar att det är möjligt  
att hitta fungerande vägar framåt.

Här i XX-kretsen har vi verksamhet som…   
(berätta om er verksamhet). Vi har samverkan med 
kommunen på ZZ sätt (om ni nu har det). Vi anser 
att kommunen gör YY bra (vad man nu gör bra), 
och att vi behöver arbeta mer med att… (vad man 
behöver lokalt, till exempel säkra boendeplatser för 
ungdomar)
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