Motion av Anna Rantala Bonnier (Fi):
Långsiktigt boende och skolgång för utsatta EU-medborgare
I september röstade moderatledda Lidingö kommun, som första kommun i Stockholms län,
för ett lokalt tiggeriförbud. Förutom det mycket kontraproduktiva i att förbjuda människor
som lever i fattigdom att be om hjälp så är detta ren plakatpolitik då Lidingö är en plats dit
inte särskilt många personer sökt sig för att tigga.
Feministiskt initiativ i Stockholm beklagar beslutet och vill verka för att Stockholm ska gå
en annan väg. Under det rödgrönrosa styret i Stockholm var Feministiskt initiativ drivande i
arbetet för att stötta utsatta EU-medborgare i Stockholm. Under vår tid vid makten utökades
det uppsökande EU-teamet och ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) infördes för att
säkerställa att utsatta EU-medborgare fick tak över huvudet under särskilt kalla nätter samt
stöd och hjälp under dagtid. Detta är dock inte tillräckligt. Vi drev under föregående
mandatperiod även frågan om långsiktiga boendeplatser för utsatta EU-medborgare i
Stockholm och frågan om skolgång för deras barn.
Andra kommuner har infört längre möjligheter till vandrarhemsboende samt
uppställningsplatser för husvagnar för att nämna några exempel. I arbetet med utsatta EUmedborgare redovisar ett antal frivilligorganisationer att man i det uppsökande arbetet
påträffat ett tjugotal barn under 18 år. Detta är barn som kan vistas i Stockholm under en
längre tid. Genom att erbjuda mer långsiktiga boendeplatser samt skolgång skulle staden
kunna försäkra dessa barn en tryggare tillvaro och möjliggöra för dem att känna sig mer
delaktiga i det samhälle de vistas i. När staden inte erbjuder skolgång till utsatta EUmedborgares barn bryter staden mot barnkonventionens bestämmelser om alla barns rätt till
utbildning och inte minst om rätten till utveckling. Utbildning främjar utveckling och lärande
och är en förutsättning för att skapa mening i vardagen. I ett längre perspektiv bidrar
utbildning till att stärka minderåriga EU medborgare livschanser.
Vi anser att det är självklart att Stockholm ska stå upp för och säkerställa efterlevnaden av
de mänskliga rättigheterna där rätten till bostad och skolgång är grundläggande.
Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:
Att införa långsiktiga boendelösningar för utsatta EU-medborgare i linje med redan framtagna
lösningar i andra kommuner.
Att erbjuda skolgång i stadens skolor för de barn till EU-medborgare som vistas här under
längre perioder.
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