2019-04-22

Sverigedemokraterna Karlskrona

Motion| 

Motion angående inrättande av återvändarverksamhet

Möjligheten att erbjuda vägledning till nyanlända och asylsökande kring villkoren att på frivillig basis
återvända till sina respektive hemländer måste ses över. När oroligheterna eller kriget i hemlandet
minskat eller upphört finns det en reell möjlighet för de som så önskar att återvända hem och
dessutom få stöd och hjälp med återvandring. Detta gäller även personer som fått avslag på sin
asylansökan och som därmed måste lämna landet. Migrationsverket erbjuder ekonomiskt stöd till
både återetablering och återintegrering i det forna hemlandet. En kommunal återvändarverksamhet
handlar rent konkret om att införa en tillfällig verksamhet riktad mot nyanlända som inte klarar av att ta
sig in på den svenska arbetsmarknaden eller ordinarie bostadsmarknaden och som riskerar att
långsiktigt bli beroende av kommunalt försörjningsstöd. Verksamheten kan ligga under
arbetsmarknadsnämnden och där skulle förvaltningens personal ge information om stöd och resurser
i samband med återvandring och eventuellt planera utbildningsinsatser anpassade efter
förutsättningarna i respektive hemland. Ambitionen är att verksamheten ska ge den enskilde bra
förutsättningar att återvända då återvandring beräknas ge positiva effekter till hemlandets
återuppbyggnad och vidareutveckling.
Utgångspunkten är att finansieringen ska ske genom minskade kostnader för försörjningsstöd i
kommunen men även via samfinansiering från statligt håll. Det finns redan idag stöd från
Migrationsverket och EU till kommuner för projekt av denna karaktär, dock måste kommunen själv
ansöka om stödet. Karlskrona kommun kan bli den första kommunen i länet som erbjuder nya
lösningar för att hjälpa människor att återförenas med sina familjer i hemlandet.
En del nyanlända har tyvärr tagit sig hela vägen till Sverige med antingen skeva eller grusade
förhoppningar om att kunna invandra till Sverige, få jobb och bostad här samt hämta hit sina familjer.
Detta är i de allra flesta fallen inte möjligt idag och därför väljer nu många att återvända och
återförenas med sina familjer i hemlandet. Vår idé är att Karlskrona kommun ska hjälpa dem med
detta.
Fredspristagaren och Tibets andlige ledare Dalai lama anser att flyktingar i Europa på sikt bör
återvända till sina hemländer.
“– De har haft ett lidande i sina hemländer och har hopp om att nå Europa för ett bättre liv. Men de
ska inte bli kvar permanent i Tyskland eller Sverige. //Människorna bör hjälpa att återuppbygga sitt
hemland.” (SvD, 2018-09-12)

Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovanstående:
-att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till återvändarverksamhet i enlighet
med motionens intentioner.
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