Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Katarina
Hansson (s)!
I riksdagen har socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och centern
röstat igenom en lag som skulle ge 9000 unga killar från Afghanistan en ny
chans att få uppehållstillstånd i Sverige.
När de kom hit hade de en dröm och förhoppning om en fristad i Sverige. De
hade en stark vilja att bygga sig en framtid och samtidigt bidra till Sveriges
utveckling.
Men deras förhoppningar kom på skam. Väntetiden på beslut om deras
asylansökan blev oerhört lång. Så lång så att Sverige därmed brutit mot vad
som är anständigt och vad EU kommit överens om. Under tiden hann de bli 18,
eller bli uppskrivna i ålder och därmed minskade deras chans att få
uppehållstillstånd. Sveriges hantering av de här killarna har varit katastrofal.
I Kumla finns det ett 30 tal av de här killarna. De har bott här och gått i skola i
snart tre år. Många har klarat lära sig tillräckligt med svenska och skaffat sig
betyg för att komma in på gymnasieprogram. De har sin trygghet här med
skola, lärare, föreningen Hitta hem och andra som stöttar dem.
En del av killarna har fortfarande inte fått sina slutgiltiga beslut om
asylansökan. För dem har Kumla kommun fått totalt ungefär 1,8 Mkr för att
göra det möjligt att för dem bo kvar i Kumla.
Det stämmer inte som det stod i NA häromdan att föreningen Hitta hem fått de
mesta av pengarna. Hyra och försäkringar på Magasinsgatan har kostat totalt
ca 250 tkr.
Några andra av killarna har nu sina enda möjlighet att söka uppehållstillstånd
för studier utifrån lagen som (s) var med att rösta igenom. För dem har ingen
myndighet skyldighet att hjälpa till med bostad, så det du sa i artikeln om att
de är Migrationsverkets ansvar stämmer inte.
Nu när det inte är möjligt för killarna att bo kvar på Magasinsgatan jobbar
föreningen Hitta hem hårt för att hitta andra lösningar.
Hur kan du som är medlem i ett parti som pratar om solidaritet med svaga
grupper säga att kommunen inte kan hjälpa till att hitta lösningar? Dina
partikamrater i riksdagen har gjort ett försök att hjälpa den här gruppen. Du
tycks vara beredd att rycka undan benen för dem, trots att kommunen fått
pengar för att hjälpa.
Ett parti som står för solidaritet och medmänsklighet borde hjälpa Hitta hem
att lösa bostadssituationen för killarna så att de kan fortsätta studera och
framöver bidra till att utveckla Kumla och Sverige.
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