Motion: Insatser till utsatta EU-medborgare och papperslösa med anledning av
Coronaviruset.
Att självisolera sig förutsätter att du har ett hem att isolera dig i. Att tvätta händer och sköta
basalhygien förutsätter att du har tillgång till rent vatten. Under den pågående Corona-krisen
är det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en
ännu svårare situation. Utsatta EU-medborgare som vistas i Uppsala lever i en mycket utsatt
situation där risken för att bli smittad av Covid-19 är stor.
Många är kvinnor som dessutom också lever med en risk att utnyttjas sexuellt, dessutom
förekommer också hot och våld mot dessa grupper. Människor i en otrygg miljö riskerar nu
att både bli smittade och utnyttjade med mycket små möjligheter att hålla avstånd eller
omhänderta eventuell sjukdom.
Många människor är nu strandade i Sverige utan möjlighet att ta sig hem. Det rapporteras
att de som ber om hjälp på gator undviks och att de kan få ihop ännu mindre summor. Det
innebär konkret att det har blivit svårare att köpa mat för dagen.
Situationen för papperslösa, gömda och i vissa fall statslösa flyktingar är på liknande sätt
ansträngd. Det befintliga arbetet i civilsamhället med stöd till utsatta EU-medborgare och
papperslösa kan skalas upp genom att till exempel utöka boendeplatser. Även kommunens
direkta arbete kan skalas upp, exempelvis genom informationsinsatser. Vi föreslår därför ett
ekonomiskt tillskott till Socialnämnden samt att de får i uppdrag att utöka det stöd till ideella
organisationer som redan idag arbetar gentemot målgruppen EU-medborgare och
papperslösa.
Med anledning av detta yrkar vi att:
-

Socialnämnden får i uppdrag att utöka stödet till de ideella organisationer som redan
idag arbetar med insatser riktade till utsatta EU-medborgare och papperslösa.
Socialnämndens ekonomiska ram utökas för att öka stödet till utsatta EUmedborgare och papperslösa, via civilsamhälle och egna åtgärder.

-

Utreda nivån på de ekonomiska resurser som behöver avsättas till ändamålet.

-

Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i
samband med bokslutet.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)
Charlie Strängberg (F!)

