
     
 
Interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin 

Kvinnorna och männen som vi dagligen ser när vi handlar på ICA Flygfyren, på Coop eller på 
Systembolaget, på knä och med utsträckta händer visar oss den skriande fattigdomen på 
EU:s bakgård.  

Vänsterpartiet anser att det behövs en kraftfull politik för välfärd och mot diskriminering i 
samtliga EU-länder och i synnerhet i Rumänien för att förbättra situationen för EU-
migranterna.  Men vi kan inte frånsäga oss vårt ansvar att samtidigt se till att de människor 
som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former utan att svälta och frysa på våra gator 
och leva i misär i kåkstäder.  

I Sverige är det på kommunnivå som de största insatserna behöver göras. Vänsterpartiet har 
i vår budgetmotion till riksdagen öronmärkt pengar, 210 miljoner, för att stödja 
kommunerna i deras arbete med att hjälpa de romer som kommer hit. Det kan handla om 
att förbättra deras boendesituation, om att erbjuda skola och förskola till barnen, om att 
öppna upp center där den som behöver kan få råd och stöd. När det gäller sjukvård är vår 
utgångspunkt att vård ska ges efter behov och att staten står för den kostnaden. 

I Norrtälje är det många som engagerar sig i EU-migranternas situation. Det är vällovligt men 
långt ifrån tillräckligt. Kommunen har det yttersta ansvaret för de som vistas här. Därför ser 
vi i Vänsterpartiet det som angeläget att kommunen snabbt ordnar fram en lokal centralt i 
Norrtälje. Denna lokal ska fungera som värmestuga dagtid med möjligheter att laga mat, 
duscha och tvätta kläder. Lokalen skulle kunna fungera som bas för olika 
frivilligorganisationers hjälparbete. Den skulle också underlätta möten mellan EU-
migranterna och Norrtäljeborna.  Några timmar i veckan bör det därför finnas tillgång till tolk 
i lokalen på de språk som EU-migranterna talar.  

En sådan lokal innebär förstås ingen långsiktig lösning på EU-migranternas situation. Men 
situationen som den ser ut nu är akut och något måste göras för att stödja EU-migranterna.  
Man ska inte underskatta betydelsen av att engagerade Norrtäljebor och romer från södra 
Europa under anständiga former får möjlighet att samtala med varandra om sina respektive 
erfarenheter. Kanske några romer återvänder till sitt hemland med stärkt självkänsla och 
med mer kunskap om sina demokratiska rättigheter. Tillsammans kan de då ställa krav på att 
få sin rättmätiga del av de sociala fonder, som deras hemland har tillgång till genom EU.  

Med hänvisning till ovanstående vill vi ställa följande frågor till kommunalrådet: 

• Vilka åtgärder avser kommunalrådet att vidta för att förbättra EU-migranternas 
livssituation? 

• Vilka åtgärder avser kommunalrådet att vidta för att kommunens ska uppfylla sitt 
ansvar gentemot EU-migranterna enligt socialtjänstlagen?  
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