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I Stockholm befinner sig idag hundratals hemlösa och utsatta EU-medborgare 

samt tredjelandsmedborgare. De flesta kommer från fattiga länder i Europa 

som Rumänien och en del av dem är romer. Socialstyrelsen beskriver i sin 

hemlöshetskartläggning från 2017 hur romer som kommer till Sverige från 

andra EU-länder lever i otroligt fattiga förhållanden i sina hemländer. Romer 

har ofta svårt att få arbete och lever i mycket bristfälliga bostäder och deras 

barn kan i många fall inte gå i skolan eftersom att skolmaterial och aktiviteter 

är avgiftsbelagda. Att tjäna pengar för att deras barn ska kunna gå i skolan är 

drivkraften för många av de som kommer till Sverige.    

 

Många EU-medborgare i hemlöshet utsätts för hot eller våld, och lever under 

förhållanden i skogen som vi annars inte skulle tillåta någon att göra. Brist på 

sjukvård, pengar och arbete gör situationen svår, inte minst för kvinnorna.  

 

I dag har staden ett IOP-avtal med ett flertal ideella organisationer för att er-

bjuda utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare tak över huvudet i 

form av dagverksamhet och natthärbärge enstaka nätter. Men denna lösning är 

endast mycket kortsiktig då personer ej får bo längre än fem dagar på varje 

härbärge. Det är framförallt män som nyttjar dessa verksamheter. Staden har 

också ett samarbete med civilsamhället kring ”extra kalla nätter”, som sätts 

igång vid -7c i syfte att undvika att någon fryser ihjäl, där extra sovplatser kan 

öppnas i t.ex. kyrkor. Många utsatta bor i skogsområden i tillfälliga läger som 

vräks regelbundet av polisen och människor tvingas hitta nya platser att slå lä-

ger på. Boplatserna är inhumana utan tillgång till vatten, el, sanitet, sophämt-
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ning osv vilket orsakar flera ytterligare problem. En del personer lider av sjuk-

domar och behöver kunna sköta hygienen på ett bra sätt, risk finns för sjuk-

domsspridning och hot/våld från omgivningen ökar. Vräkningar är dessutom 

kostsamma för samhället. Kvinnors situation beskrivs som särskilt svår. Vräk-

ningarna i sig orsakar också en del förstörelse av naturen då människor hela ti-

den behöver hitta ny mark att slå upp ett tillfälligt läger på.  

 

Amnesty tog 2018 fram en rapport om hur utsatta EU-medborgare bemöts och 

om deras situation i Sverige. Rapporten är nedslående och lyfter ett antal krav 

på olika instanser i samhället för att EU-medborgare ska få en bättre tillvaro än 

idag. Bland annat kräver Amnesty att alla kommuner ska ha långtidshärbärgen 

som är tillgängliga för alla i kommunen, hittills finns detta på tex Gotland.  

 

Vänsterpartiet vill att Stockholms stad ska inrätta legala uppställningsplatser 

för husvagnar och liknande så att alla som befinner sig i staden har tillgång till 

boende, exempelvis som en camping med tillgång till el, vatten, sanitet, tvätt-

möjligheter och sophämtning. Detta skulle förbättra situationen för utsatta 

enormt mycket och samtidigt vara kostnadsbesparande för staden.  

 

Staden ska bedriva uppsökande verksamhet på dessa platser och erbjuda stöd 

till de som är i behov, förslagsvis genom stadens EU-team. Dit kan personer 

hänvisas istället för olagliga boplatser i naturen. Stadens IOP-avtal kan också 

riktas mot att erbjuda dagverksamhet samt studier och stöd för att komma vi-

dare från fattigdomen och diskrimineringen. Uppsökande arbete bör också sär-

skilt bedrivas mot kvinnor i utsatthet.  

Målet ska vara att EU-medborgare som kommer till staden ska få en human 

tillvaro och samtidigt ges stöd att komma ur fattigdom och diskriminering. En 

bieffekt av detta är att stadens resurser kan användas mer effektivt och förstö-

relsen på naturen minska.  

Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att  

- Staden skyndsamt ska ordna en legal boplats i samverkan med civil-

samhället där personer får bo med tillgång till toalett, vatten, el, sani-

tet, sophämtning m.m. Platsen ska besökas av stadens EU-team för 

uppsökande arbete, länkning och särskilda insatser mot kvinnor ska 

göras.  
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- Staden skriver om de IOP-avtal som idag finns med civilsamhället till 

att rikta dessa mot dagverksamheter med sysselsättning och stöd att 

komma ur fattigdom.  

Stockholm den 26 september 2019 
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