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Migrationsnytt är ett nyhetsbrev från flera samverkande
migrationsorganisationer och migrationsforskare som på ett
enkelt och lättillgängligt sätt vill sprida information om pågående verksamhet. Avsikten är att ett antal gånger om året
informera om vad som gjorts och som är på gång på migrationsforskningsområdet. Spektret avseende forskningen
omspänner allt från släktforskning till akademisk migrationsforskning och ett speciellt fokus riktas publik verksamhet kring besöksmål och utställningsverksamhet på migrationstemat.
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Svenska Emigrantinstitutet avvecklas

Immigrantinstitutet och
Svenska Emigrantinstitutets arkiv
digitaliseras!
Genom det nya samarbetet i detta migrationsnätverk har
Svenska Migrationscentret nu kunnat erbjuda sina kraftfulla
resurser för att digitalisera det internationella kulturarv som
olika arkiv utgör. En digitalisering av Immigrantinstitutets
arkiv har påbörjats vilken kommer att omfatta alla dessa
samlingar, vilkas tillgänglighet därmed drastiskt ökas. Parallellt med detta har samarbetet med digitalisering av Svenska
Emigrantinstitutets arkiv accelererats och även här är målsättningen på sikt en fullständig digitalisering av detta transatlantiska kulturarv. Det är svårt att överskatta betydelsen av
dessa insatser som på sikt medför en oändligt större tillgänglighet till dessa arkivskatter, inte bara för svenskar utan även
internationellt.

Styrelsen för Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet (SEI)
beslutade vid styrelsemötet den 12 november 2013 att avveckla verksamheten. Detta beslut kommer efter en flera år
av oenighet inom styrelsen om de organisatoriska formerna.
Växjö kommun och Landstinget Kronoberg, som utser var
sin ordinarie ledamot i styrelsen och som sedan 1965 ekonomiskt stött verksamheten, drog in sina årliga bidrag 2008 eftersom styrelsens majoritet inte ville låta stiftelsen underordnas av det (sedermera bildade) Kulturparken Småland AB,
helägt av kommun och landsting. 2008 lämnade kommun
och landstingsrepresentanterna sina platser i styrelsen, men
återtog dessa 2013 sedan den reducerade styrelsen begärt
permutation av stiftelsens stadgar och ändrad styrelsesammansättning. Efter återinträde i styrelsen har kommun och
landsting på nytt villkorat ett stöd till institutet: verksamheten skall drivas av kulturaktiebolaget och styrelsen skall inte
längre ansvara för verksamheten. – Under de senaste åren har
(den reducerade) styrelsen flyttat ut delar av verksamheten
från Växjö och i samarbete med kommuner och organisationer i Sydsverige genomfört projekt och bedrivit forskarservice m.m. Därvid har digitalisering av emigrationshistoriskt
material och tillgängliggörande via skilda medier varit omfattande. Det återstår nu att finna en permanent placering
av hela verksamheten i eller utanför Växjö under styrelsens
kontroll. Om detta inte lyckas är ett alternativ en upplösning
av stiftelsen. En nyckelfråga är lokalisering och förvaring av
stiftelsens arkiv och bibliotek, ett internationellt kulturarv.
Harald Runblom
styrelseordförande Svenska Emigrantinstitutet

Jonas Bronck Center i Sävsjö, Småland
Den 2 september 2013 öppnade Jonas Bronck Center sin
verksamhet i det gamla stadshotellet i Sävsjö. Centret är ett
arbetsmarknadsprojekt som utgår från ett samarbete mellan
Sävsjö och stadsdelen The Bronx i New York.
I Komstad, Sävsjö kommun, växte det på 1600-talets början
upp en pojke som sedermera kallade sig Jonas Bronck. Vi
tror att han i samband med Kalmarkriget 1611-13, lämnade
sin hembygd och reste till eller med sin mors släktingar till
Flensburg där de arbetade som skeppsbyggare. Jonas Bronck
blev senare sjöman på det Holländska Ostindiska Kompaniet där han avancerade till kapten. Han gifte sig 1638 med
en holländsk köpmansdotter, Teuntje Jorians. Jonas Bronck
ägde dessutom ett hus vid Brouwersgracht i Amsterdam.
Han kom år 1639 som emigrant till Niewe Amsterdam där
han köpte en bit land av indianerna i trakten. Han kom att
odla främst tobak och majs. Jonas Bronck bekostade resan för
en grupp emigranter mot senare betalning alternativt att de
fick arbeta på hans farm. I New Yorks arkiv finns flera avtal
registrerade mellan Jonas Bronck och hans medresenärer. I
gruppen finns flera svenskar, danskar, tyskar samt holländare.

Migrationskonferens på Karlstads
universitet

År 1643 dog Jonas Bronck, troligen i ett indianöverfall. Jonas Broncks släkting, som var med på samma emigrantfartyg,
Peter Bronck flyttade uppåt utefter Hudson river och byggde
på 1660-talet ett stenhus som var väldigt likt det stenhus som
Jonas Bronck hade byggt åt sig. Han blev med tiden värdshusägare och ölbryggare. Släkten finns fortfarande kvar och
bevarar minnet av sina förfäder. Stenhuset som Peter Bronck
byggde är idag museum i samhället Coxsakie.
På Jonas Bronck Center har vi delat in arbetet i flera projekt.
Grunden är släktforskning och besöksmål. Släktforskning är
grunden för våra historiska projekt. Det ger kunskap i historia, arkiv, paleografi samt datorkunskap. Med detta som bas
har vi flera projekt och flera samarbetspartners. Den lokala
hembygdsföreningen får sin årsbok redigerad. Den lokala
tidningen får sitt bildarkiv digitaliserat. Sävsjö kommun får
alla fastigheter fotograferade med koordinater. I framtiden
kommer vi att fotografera alla torp och torpskyltar med koordinater.
Vi kommer i framtiden att synas och höras samt förhoppningsvis betraktas som en resurs även i ert arbete! Håll koll
på oss på www.jonasbronck.info samt .se.
Göran Modig
verksamhetschef
Vårt nya nätverk för migrationsforskning hade en mycket
inspirerande konferens på Karlstads universitet den 5-6 november 2013. Det var flera olika universitet och kulturorganisationer från hela Sverige närvarande vid denna spännande
uppstart på ett mångfacetterat samarbete. Deltagarna kom
från Svenska Migrationscentret och Karlstads universitet,
från Göteborgs universitet, Emigranternas hus, Göteborgs
stadsmuseum och Immigrantinstitutet, från Linnéuniversitet, Svenska Emigrantinstitutet, Uppsala och Umeå universitet. Olika dimensioner av verksamheter på migrationsområdet presenterades från forskning, dokumentation och
digitalisering till nya former av besöksverksamhet. Bland annat berörde Sune Åkerman emigration från Sverige till Ryssland och Lars Olsson presenterade sin forskning om svenska
textilarbeterskor i Minneapolis. Konferensen är ett första steg
för att utveckla mer samarbete över hela landet och internationellt på temat migration, vilket utgör en vår tids mest
viktiga frågor.
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Hans-Jürgen Schmitz

Ann-Charlotte Wiesel

Svenska Migrationscentret tar över i
Blekinge

Svenska Migrationscentret etablerar
regionkontor i Ljungby

Från årsskiftet tog Svenska Migrationscentret över den verksamhet som tidigare bedrivits av Emigrantinstitutet i Karlskrona. Denna verksamhet har främst varit inriktad på att
digitalisera det omfattande källmaterial som Hans-Jürgen
Schmitz under flera decennier samlat in om migration mellan Sverige och Tyskland. Eftersom Emigrantinstitutets styrelse i november beslutade om avveckling av den egna organisationen riskerade denna verksamhet att avvecklas, men
det har nu blivit möjligt med en fortsättning i Svenska Migrationscentrets regi. En vision har tidigare varit att utveckla
verksamheten till besöksmålsverksamhet på temat Östersjömigration i Karlskrona. Genom Svenska Migrationscentrets
engagemang kan denna möjlighet nu få större möjligheter
att realiseras.

Svenska Migrationscentret ska etablera ett av sina sex regionkontor i Ljungby som därmed blir centrum för verksamheten i södra Sverige. ”Det här är jätteroligt och kommer
att sätta Ljungby på kartan”, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel. Just nu pågår ett arbete med att
etablera sex regionkontor och 50 lokalkontor i landet och en
av de kommuner som fått förfrågan om öppna regionkontor
är Ljungby.
”En anledning är säkert vårt läge geografiskt här i södra Sverige, men också att vi har bra lokaler i anslutning till vårt
kommunarkiv vilket innebär möjlighet till samarbete och
samverkan med arkivet”, säger Ann-Charlotte Wiesel. Om
allt går enligt planerna kommer regionkontoret att vara i
gång innan sommaren. Regionkontoret i Ljungby kommer
att omfatta södra Sverige (Jönköpings län, Kronobergs län,
Kalmar län, Blekinge län och Region Skåne).

EU-migranters och papperslösas
situation i Göteborg

Jens Allwood, Immigrant-institutets ordförande, och Roger
Bodin, chef för Emigranternas Hus, inledde dagen med att
hälsa alla välkomna, följt av Randi Myhre från Immigrantinstitutet som introducerade dagens tema.

Den 10 december bjöd Immigrant-institutet in till en halvdagskonferens i Emigranternas Hus i Göteborg. Konferensen
handlade om situationen för EU-migranter och papperslösa i
staden. Drygt 60 personer från 20 organisationer liksom enskilda deltog under eftermiddagen för att höra representanter från Göteborgs Stad och frivilligorganisationerna Crossroads/Stadsmissionen, Räddningsmissionen, Rosengrenska/
Röda Korset och nätverket Ingen Människa Är Illegal berätta
om sina verksamheter för EU-migranter och papperslösa.

Därefter presenterade Teresa Woodall, enhetschef för Social
Resursförvaltning, en bild av EU-migrationen till Göteborg.
Hon berättade att gatubilden började förändras i Göteborg
2006 och att Göteborgs Stad sedan dess har kartlagt, undersökt och följt situationen. Göteborgs Stad gör framförallt
insatser genom Socialjouren, uppsökarna vid Tillfället och
sedan 2012 stödjer Göteborgs Stad föreningar som arbetar

EU-handläggaren Tanya Zhyla berättade om Stadsmissionens informationscenter Crossroads på Andra Långgatan 17
som har öppet vardagar kl. 9-15, med drop-in kl. 9-12.
Crossroads vänder sig till EU-medborgare och utomeuropeiska medborgare med permanent uppehållstillstånd i ett
EU-land. En annan viktig strategisk uppgift för Crossroads
är att sammanställa och förmedla kunskaper till lokal, nationell och europeisk nivå, verka för EU-migranters och tredjelandsmedborgares mänskliga rättigheter och likabehandling,
motverka rasism och samarbeta med akademisk forskning.
Projektledaren Carina Geraghty på Räddningsmissionen
Agora stödjer papperslösa kvinnor i sitt arbete som kurator.
Carina Geraghty gav flera konkreta exempel på hur svår och
utsatt livet och familjesituationen är för papperslösa kvinnor
och hur barnen drabbas av den utsatta boendesituationen
som inneboende på nåder och rädslan för att försäga sig eller
bli upptäckt. Papperslösas utsatta situation vittnade även Lotten Gustafsson om från nätverket Ingen Människa Är Illegal.
Verksamhetssamordnaren Ulrika Falk berättade om Räddningsmissionens öppna förskola för EU-migranter i Matteuskyrkan, med fokus på romska familjer. Här får romska
barn och föräldrar möjlighet att delta i en trygg verksamhet.
Föräldrarna vill kunna erbjuda sina barn en bättre framtid.
My Barkensjö, legitimerad sjuksköterska på Rosengrenska/
Röda Korset, berättade om vård för papperslösa. Det har
gjorts flera framsteg, berättade hon, men det återstår en hel
del kvar att göra. Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft som
ger papperslösa laglig rätt till viss subventionerad sjukvård.
Röda Korsets utvärdering visar att sjukvården ofta tar emot
papperslösa, i högre utsträckning än vi trodde, tillade My,
men inte alltid tryggt – ännu.
Tre migranter berättade om sina egna personliga erfarenheter. Karzan Perdawidi, lärarstuderande i Göteborg, som har
levt som papperslös i Sverige i många år, kritiserade den objektifiering han har upplevt från myndigheternas sida. Han
känner vrede och sorg över de förlorade ungdomsåren som
papperslös då han inte kunde utbilda sig och leva ett normalt
liv. Två EU-migranter från Italien och Grekland, belyste hur
viktigt det är att hitta en anställning och hur svårt det är
att hitta arbete. Varför får inte EU-migranter hjälp att hitta
jobb? –undrade Christina.
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Evelyn Wærnes, praktikant hos Immigrant-institutet, presenterade FN:s konvention för migrantarbetares rättigheter
som har ratificerats av 47 länder men, trots påtryckningar,
framför allt från sändarländer, har konventionen ännu inte
antagits av några mottagarländer i Europa. Konventionen
handlar om att skydda arbetsmigranter och deras familjemedlemmar, främja migranternas rättigheter i alla länder,
garantera lika arbetsvillkor och lika behandling som medborgarna i den aktuella staten och bevilja grundläggande
mänskliga rättigheter för papperslösa. Det pågår en global
kampanj för konventionen som många organisationer ställer sig bakom, däribland ILO, UNESCO, Human Rights
Watch, PICUM m.fl.
Under en workshop i mindre grupper diskuterades behov,
hinder och lösningar, framför allt rättigheter och stöd för
personer som tigger, alternativ för personer som tigger, och
hur vi kan stödja barn till hemlösa och papperslösa. Vi kom
fram till att det behövs engagemang och samarbete mellan
organisationer, föreningar, privatpersoner etc. Det behövs
mer kunskap bland myndigheterna och allmänheten.
Hemlösa och papperslösa barns situation. Hur kan vi hjälpa
dem? Vad händer med dem?
Barnen behöver förskola och skola. Alla har rätt till skolgång
men många föräldrar vågar inte skicka sina barn till skolan
och det saknas tillräckligt med information på skolorna.
Lösning: Informationsspridning och kommunikation mellan
lärare och föräldrar. Ökning av uppehållstillstånd av humanitära skäl för barn.
Dagen avslutades med att Lars Hansson, historiker och utvecklingschef på Emigranternas Hus, drog historiska paralleller till svenska arbetskraftsmigranters erfarenheter. Under 1800-talet och tidiga 1900-talet sökte sig över 100 000
svenskar till Danmark och Tyskland för att arbeta som hantverkare, säsongsarbetare inom jordbruket och hushållsarbetare i staden. Tillbaka till Sverige tog migranterna sedan med
sig kunskaper, erfarenheter och behov som bidrog till att forma den arbetarrörelse som kom att bli statsbärande i Sverige.
Vi beslutade att anordna ett nytt möte eftersom det under
workshopen efterlystes ökad praktisk information och informationsdelning, fler tillfällen där nätverk kan träffas för att
dela information och samarbeta och mer tid för diskussion
vid nästa möte den 5 februari.
Randi Myhre
vice ordförande Immigrant-institutet
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med EU-migranter genom föreningsbidrag via Social Utveckling på Social Resursförvaltning. Det finns numera ett
Idéburet Offentligt Partnerskap mellan kommunen och den
idéburna sektorn och det pågår även samarbete inom Sverige
och med Europa.

