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FOKUS PÅ SITUATIONEN FÖR FLYKTINGAR
Idag den 16 oktober 2014 samlas 190 deltagare på Selma Spa i Sunne för att ta del av den aktuella
flyktingsituationen i Värmland. Dagen arrangeras av Mänskliga rättighetsnätverket i Värmland och
kommer att belysa frågor om humanitet, medmänsklighet, asylrätt och psykisk hälsa. Röster från
ensamkommande flyktingbarn i Värmland från ett projekt som Rädda Barnen har genomfört kommer
också att lyftas fram när Flyktingdagen går av stapeln för tredje gången.
Hur ser det ut för flyktingar i Världen, Sverige och Värmland idag? Vad innebär folkrätten i praktiken för
flyktingar och vad kan en flykt medföra för psykiska problem?
- Vi kan se i Värmland att krafter som inte vill att vi tar emot flyktingar har flyttat
fram sina positioner. Det är kanske viktigare än någonsin att belysa situationen
för flyktingar och från fler perspektiv. Att vi under dagen lyfter fram frågan om
humanitet ser vi som oerhört viktigt, säger Hans Olsson på Brottsförebyggande
Centrum i Värmland (BFC).
- Barnkonventionen säger att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli
lyssnade på, men vi kände att det inte var en verklighet för ensamkommande
flyktingbarn. Genom projektet Mötesplats Värmland skapades en möjlighet för
dem att få uttrycka sin åsikt vilka vi nu berättar om i olika forum, säger
Monica Ekström på Rädda Barnen.

PSYKISK HÄLSA I FOKUS
Nytt tema för året är att dagen belyser frågan om psykisk hälsa hos flyktingar genom Niklas Möller från
Röda Korsets Traumacenter. Frågan om mänskliga rättigheter genomsyrar hela arbetet i nätverket och
under dagen kommer Madelaine Seidlitz från Amnesty att tala om asylrätt och mänskliga rättigheter.
- Vi har ett ständigt pågående arbete i att uppmärksamma och arbeta för
mänskliga rättigheter på alla nivåer. Ett sätt att göra det på är att ge en konkret
bild av vikten av dem med utgångspunkt i flyktingars situation, säger
Rose-Marie Asker på Amnesty.
-

Människor som flyr krig och andra våldsamma situationer löper en stor risk att
utveckla olika former av psykisk ohälsa. Utöver våldsamma händelser i hemlandet
och under flykten innebär migration i sig ofta stora förluster av t ex familj, vänner,
roll, status, plats och språk. I mottagarlandet bidrar påfrestningar som ensamhet
och sysslolöshet till den generella belastning dessa människor befinner sig i.
Tillsammans kan detta bl a leda till psykologiska svårigheter som återupplevanden
av traumatiska erfarenheter, en hög inre stress, nedstämdhet, oro och upplevelser
av meningslöshet. säger Inga-Lena Nilsson på Röda Korset.

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Monica Ekström, Rädda Barnen, 070-319 42 15
Rose-Marie Asker, Amnesty, 070-542 70 73
Inga-Lena Nilsson, Röda Korset, 070-925 33 24
Hans Olsson, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 010-442 91 23
Arrangörer:
Mänskliga rättighetsnätverket i Värmland
– Svenska Amnesty, Rädda Barnen, Brottsförebyggande centrum i Värmland,
Sensus Studieförbund, Röda Korset och FN-distriktet i Värmland.
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