Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Totalstopp av mottagning av flyktingar
Sverige har med en god intention varit mycket generös med att ta emot asylsökande och på annat
sätt stötta människor i nöd. Även om det skett i all välmening har politiken tyvärr varit missvisande
och i slutändan inneburit en förhållandevis ineffektiv politik. Istället att rikta hjälp till närområdet där
de flesta, och allra mest utsatta människorna på flykt befinner sig, har man prioriterat de som redan
nått trygghet. Följden av detta har inneburit såväl märkliga prioriteringar från politikens sida som
ansträngda situationer för såväl kommuner som staten och olika myndigheter.
Som ett tydligt exempel på en kommun som inte längre kan ge sina invånare den välfärd de bör vara
berättigade till har Norrköping i stora drag tagit på sig ett orimligt högt mottagande av nyanlända. Vi
ser detta på flera sätt, och samtidigt som ledande kommunpolitiker talar om att ”ta ansvar”, är det
precis vad som inte skett.
Andelen arbetslösa bland utlandsfödda i Norrköping skiljer sig avsevärt från inrikesfödda.
Bostadsbristen har blivit påtaglig trots att det för bara några år sedan fanns en någorlunda
balanserad bostadsmarknad. Skolresultaten ligger på orimligt låga nivåer, och skolpersonalen får det
allt mer ansträngt. I våra förorter ser vi ett växande utanförskap, där segregation och splittring
riskerar leda till ytterligare rotlöshet, kriminalitet och missbruk.
Klart är att vi behöver göra en hel del för att åter skapa en trygg gemenskap i Norrköping och åter få
en kommun där man vill växa upp eller leva under livets slutskede. För att det ska gå krävs en tydlig
kursändring.
Trots att kommuner idag fråntagits rätten till självbestämmande inom mottagandet av nyanlända har
ansvarig minister, Ylva Johansson (S), tydliggjort att de kommuner som väljer att pausa mottagandet
inte riskerar något straff. Detta visar på att det är fullt möjligt för oss att ta ansvar för våra
kommuninvånare och främja en bättre situation för Norrköpingsborna. När nu möjligheten finns bör
kommunen motsätta sig mottagandet av asylsökande genom anläggningsboende (ABO).
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun inför total stopp i mottagning av flyktingar genom ABO.
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