Skrivelse till kommunstyrelsen

Ingå partnerskap med civilsamhället för att säkra ett uthålligt och
långsiktigt flyktingmottagande
I civilsamhället och inom ideella organisationer finns en unik kompetens och förmåga att
organisera människor med gemensamma intressen. Den inneboende kraften i ideell sektor är
säregen och genom att vara en arena där personer från alla delar av samhället kan sluta
samman finns en enorm kapacitet. Civilsamhället klarar av att möta personer på helt andra
sätt än vad offentligheten har möjlighet att göra, något som staden behöver kompensera för.
Under flyktingkrisen 2015 spelade civilsamhället en avgörande roll för stadens
flyktingmottagande. Med den senaste månadens händelseutveckling i världsläget har vi
återigen blivit påminda om att insatser från ideella aktörer är centralt i kristider. Det enorma
engagemang som civilsamhället visar upp och stöttar övriga sektorer med för att hjälpa
människor på flykt från Ukraina är beundransvärt. Det är väldigt många privatpersoner,
organisationer och rörelser som bidrar med en rad initiativ för att bistå med allt från
information, lotsning, förnödenheter, mat, husrum med mera. Vi är tacksamma och ödmjuka
inför allt som de ideella volontärerna gör för att ta emot och hjälpa de människor som nu
anländer till Stockholm.
Något som inte får glömmas bort är att människorna som engagerar sig gör detta utan
motprestation. Civilsamhällets resurser är inte oändliga och personerna som engagerar sig är
inte outtröttliga. Nu är det av högsta vikt att staden ser till att stötta upp civilsamhället så att
krafterna inte tryter, för det skulle innebära att det första mottagandet på plats havererar.
Faktum är att i dagsläget är det de ideella volontärerna som tar det största praktiska och
logistiska ansvaret på de ställen som flyktingar ankommer till staden. På sikt fungerar det inte
att förlita flyktingmottagandet på de ideella krafternas engagemang och resurser.
Vi får inte glömma att ansvaret för mottagandet ligger på kommunen, inte civilsamhället.
Såsom säkerhetsläget i världen ser ut verkar situationen bli ihållande och därför måste staden
säkra att mottagandet blir långsiktigt hållbart. Mot bakgrund av detta vill vi uppmana
kommunstyrelsen att:
-

snarast återkomma med en plan för att skyndsamt se till att staden organiserar
samarbetet med civilsamhället och tillskjuter de resurser som civilsamhället behöver
för att fungera, till exempel lokaler och medel till samordnare.
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