
UTAN PAPPER 
MEN INTE 
UTAN RÄTTIGHETER
Child 10 vill i år dela berättelserna och lära mer om de miljoner barn som  
lever utan papper – men inte utan rättigheter. Vi fokuserar på barn utan  
dokumentation, de barn som är i riskzonen, eller som lever utanför samhället 
och det sociala trygghetsnätet. Barnets bästa bör vara i fokus i de beslut  
som fattas, oavsett barnets levnadsförhållanden eller juridiska status, men  
verkligheten är en annan. 

LENNI BENSON 
Safe Passage Project  
Tusentals ensamkommande 
barn gör den farliga resan 
från Centralamerika till USA 
för att fly från våld och fattig-
dom – till säkerhet.  
Den övervägande majorite-
ten kvalificerar sig för lätt-
nad, men det är osannolikt 
att de vinner sina ärenden 
utan juridisk representation 
och riskerar därför utvisning. 
Safe Passage Project 
ger högkvalitativ juridisk 
representation av utbildade 
pro-bono advokater.

JONATHAN RYAN
RAICES  
Trumpadministrationens 
”nolltolerans-politik” var en 
fortsättning på många år med 
en sträng migrationspolitik 
och ansträngningar för att 
avskräcka migranter och  
asylsökande. Parrallellt med  
att attityderna blivit hårdare  
har RAICES satsat och 
tillhandahåller kostnadsfria 
och billiga juridiska tjänster 
till invandrarbarn, familjer och 
flyktingar i stor skala i Texas.

JONATHAN JAYES GREEN 
Undocublack Network 
Det bor uppskattningsvis  
600 000 icke-dokumenterade 
svarta invandrare i USA. 
Många gånger är deras röster 
osynliggjorda i debatten om 
migranters rättigheter. Som ett 
svar skapar det Undocublack 
Network säkra utrymmen för 
olegitimerade svarta invand-
rare att läka och organisera. 
De verkar för att sätta stopp 
för isoleringen och trauman, 
kriminalisering och utvisning.

HANNA SCOTT
Skåne Stadsmission 
Många barn som sökt skydd 
i Sverige under 2015 har fått 
genomlida en lång migrations-
process som till följd har gett 
dem ett liv i osäkerhet och  
utanför säkra system. Ett team 
bestående av en advokat och 
socialarbetare har säkerställt 
att grundläggande mänskliga 
rättigheter blir uppfyllda för 
denna utsatta grupp: så som 
rätt till utbildning, skydd och 
grundläggande stöd.

MATILDA BRINCK-LARSEN
Agape  
Många av de ungdomar som 
kom ensamma utan sina 
föräldrar för att söka skydd 
i Sverige har diskvalificerats 
från statligt och kommunalt 
stöd och därmed försatts på 
flykt igen. Agape tillgodoser 
de grundläggande beho-
ven så som mat, dusch, 
juridisk rådgivning, frivilliga 
boendelösningar, ekonomiskt 
bistånd – allt baserat på civila 
insatser.

SANNA VESTIN
FARR 
Det svenska nätverket av 
Flyktinggruppernas Riksråd 
stärker asylrätten genom 
att ge information och råd 
direkt till asylsökande och till 
enskilda personer som stöder 
dem. FARR är ett nav för 
information om politik, dom-
stolsavgöranden, enskilda fall 
och processer. De sprider 
kunskap och fakta för att  
motverka myter och fördomar.

OMID MAHMOUDI
Ensamkommandes förbund 
När Omid Mahmoudi kom 
ensam till Sverige från  
Afghanistan 2011 såg han 
många minderåriga som kände 
hopplöshet och ensamhet. 
Han grundade Ensamkom-
mandes förbund för att skapa 
en gemenskap för ensamkom-
mande minderåriga. För att 
stödja varandra i att finna ett 
meningsfullt liv och förändra 
debatten från att vara om 
ensamkommande minderåriga 
till att vara med dem.

ELIOT WIESLANDER 
Läkare i världen 
Hälsa och sjukvård bör  
tillhandahållas utifrån behov, 
inte juridisk status, men per-
soner utan rätt dokumentation 
avvisas upprepade gånger 
i Sverige. Läkarna i världen 
driver medicinska kliniker 
som erbjuder gratis vård till 
marginaliserade grupper, 
levererade genom frivilligt 
arbete från läkare, advokater, 
tandläkare, etc. De påverkar 
också beslutsfattare för att 
säkerställa lika rätt till vård.
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NORA PHILLIPS
Al Otro Lado  
Till följd av massarresteringar  
och utvisningar separeras  
varje år tusentals familjer i 
USA. Volontärnätverket på  
Al Otro Lado ger juridiskt stöd 
till utvisade, invandrare och 
flyktingar i Tijuana, Mexiko och 
Los Angeles, Kalifornien för 
att återförena familjer på båda 
sidor av gränsen.

STEPHEN W MANNING 
Innovative Law Lab 
Tillflyktsprincipen i USA står i 
riskzonen där några enskilda 
advokater arbetar ensamma 
på marken och står inför 
omöjliga utmaningar, vilket 
innebär att många winnable 
fall går förlorade. Innovative 
Law Lab använder teknik 
för att skapa ett system där 
tusentals individer på distans 
kan hjälpa de få personerna 
på marken.




