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Svenska Migrationscentrets
första lokalkontor

Svenska
Migrationscentrets
första lokalkontor har invigts
i Forshaga och Karlskoga av
organisationens
ordförande,
landshövding Kenneth Johansson. Målsättningen är att etablera 50 lokalkontor över hela
landet med 20 anställda, d.v.s.
totalt 1 000 arbetstillfällen för
personer som står långt från arbetsmarknaden exempelvis på

grund av en funktionsnedsättning. Lokalkontoren ska jobba
med bevarande av kulturarvet,
med särskild inriktning på migration och migrationshistoria.

Bland annat görs ett gediget
arbete med digitalisering och
tillgängliggörande av material
för forskning i samarbete med
Riksarkivet.

Från Tyskland till
Göteborg

En utställning om immigranten och entreprenören Fredrik
Mühlenbock invigdes av ordföranden för Emigranternas
hus, Stefan Gelkner, den 13
augusti. Utställningen skildrar

Fredriks framåtskridande från
fattig murargesäll till välbärgad
grosshandlare med inriktning
på frukthandel. Mühlenbocks
historia är tänkt att kopplas till
dagens immigranter i Göteborg

som många gånger etablerar sig
inom handeln på liknande sätt.
Utställningen har producerats i
samarbete med Mühlenbockska
Sällskapet i Göteborg.

Regionkontor i
Ljungby

Svenska Migrationscentrets regionkontor i Ljungby invigdes
den 7 augusti av kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte
Wiesel. Denna första etablering
i region syd omfattar Småland,

Skåne och Blekinge. På lokalkontoret arbetar inledningsvis
19 personer och verksamheten
omfattar förutom digitalisering och dokumentation även
en släktforskarservice öppen

tisdag till torsdag. Dessutom
kommer utställningar att visas i
kommunen - den första behandlar “Den glömda utvandringen
till Danmark och Tyskland
1850-1914”.

Internationellt uppmärksammat jubileum på Jonas Bronck Center i
Sävsjö
Den 22 till 24 augusti firade
man i Sävsjö 375-årsjubileet
av svensken Jonas Broncks
ankomst till Amerika. Firandet
belyser betydelsen av att han
kom till Nya Nederländerna
1639 och etablerade sig i området som kom att bli “Broncks
land” - sedermera stadsdelen
Bronx i New York. Fenomenet kan sägas påvisa migrationens långvariga historiska
betydelse för den svenska och
amerikanska historien. Jonas
Bronck Center i Sävsjö arbetar
med ambitionen att etablera ett
forsknings- och besöksmål av
högsta internationella klass i
Sävsjö. Den publika verksamheten omfattar redan ett flertal
utställningar behandlande migration mellan Sverige och Danmark/Tyskland, Henry Ford

och löpande bandet, immigranter i amerikanska inbördeskriget och givetvis en utställning
om Jonas Broncks värld. Festligheten som uppmärksammats

internationellt av bland andra
The New York Times, invigdes
av landshövdingen i Jönköpings län, Minoo Akhtarzand.
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Svenska Emigrantinstitutet
Svenska
Emigrantinstitutets
styrelse hade vid sitt sammanträde den 2 juni att ta ställning
till två alternativ. Förslaget från
Emigrantinstitutets ordförande
professor Harald Runblom och
vice ordföranden landsarkivarie Ulf Andersson syftade till
att rekonstruera organisationen. Detta skulle ske i samarbete med Jonas Bronck Center
som också erbjöd ett bidrag på
2 miljoner för att möjliggöra
en återuppbyggnad av verksamheten. Mot detta stod ett
förslag från Kulturparken Smålands styrelseordförande Peter
Norrman och dess VD Lennart
Johansson, att fullfölja avvecklingen av Emigrantinstitutets
verksamhet i egen regi och gå
mot en djupare samverkan med
Kulturparken Småland AB.

Styrelsen beslutade med knapp
majoritet för det senare förslaget, vilket innebär att den egna
verksamheten avvecklas och en
djupare samverkan med Kulturparken Småland inleds. Kulturparken Småland driver redan
den publika verksamheten i Utvandrarnas hus i Växjö, inkluderandes den gamla utställningen “Drömmen om Amerika”.
Beslutet att avvisa bidraget och
istället fullfölja avvecklingen
av stiftelsen har överklagats av
Emigrantinstitutets ordförande
Harald Runblom till stiftelsens
tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne, men beslut därifrån har ännu inte inkommit.
Fullföljs avvecklingen slutar de
sista av Emigrantinstitutets anställda i mitten av januari 2015.

EU-migranters och papperslösas situation

både lokalt och nationellt men
givetvis också på internationell
europeisk nivå. Inför EU-valet
arrangerade Immigrant-institutet därför en valdebatt på Mötesplats Göteborg den 15 maj
med västsvenska kandidater till
EU-parlamentet från sex olika

partier, samt forskare och praktiker för att lyfta frågan om EUmigranters situation och deras
behov av sjukvård, arbete, bostad, barnomsorg och utbildning.

Immigrant-institutet på bokmässan 25-28 september
Välkommen att besöka Immigrant-institutets monter och seminarier på
Internationella torget under Bokmässan.
http://www.internationellatorget.se/program/
Svenska Migrationscentret
Box 331
351 08 Karlstad
Tel. 0546-715100
Residenstorget 1
info@migrationcenter.se
www.migrationscenter.se

Immigrant-institutet
c/o Mötesplats Göteborg
Södra Allégatan 1B
413 01 GÖTEBORG

Emigranternas Hus
Packhusplatsen 7
411 13 Göteborg
Tel. 031-130051

Jonas Bronck Center
Stora Torget 1
576 35 Sävsjö

migrant@immi.se
www.immi.se

info@emigranternashus.se
www.emigranternashus.se

contact@jonasbronck.se
www.jonasbronk.se

Kontakta Migrationsnytt:

lars.hansson.sei@gmail.com

tel: 070-6015251
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Den 5 februari bjöd Immigrantinstitutet in till en OpenSpacekonferens om EU-migranters
och papperslösas situation i
Göteborg i syfte att diskutera
behov och initiativ för att förbättra deras utsatta situation.
Det är viktigt att insatser görs

