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Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå kraftsamlar för
att vända utsatta EU-medborgares situation
I hela Sverige ses en stor ökning av EU-medborgare som lever i en utsatt
situation. Den synligaste gruppen är de som försörjer sig genom tiggeri.
Projektet Make Sense - Social inkludering och egenmakt för utsatta EUmedborgare i norra Sverige syftar till att skapa bättre framtida förutsättningar
för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i norra delen av Sverige.
I dag vistas omkring närmare 300 utsatta EU-medborgare i mellersta och övre
Norrland. Många lever under tuffa förhållanden, de sover i husvagnar, bilar, tält
eller härbergen. Projektet ska bistå med aktiviteter i de mötesplatser som skapas i
projektets respektive kommuner samt via uppsökande verksamhet. Mötesplatserna
ska ge samhälls- och hälsoorienterad information och erbjuda utbildningsinsatser
som exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet. All
verksamhet sker utifrån individernas behov och tanken är skapa ett första steg till
egenmakt och social inkludering i samhället.
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Regeringen och EU arbetar långsiktigt för att stödja dessa människor i
hemländerna Rumänien och Bulgarien. För oss som dagligen möter
människorna som är här i Sverige, ser vi också ett behov av insatser som
ger personerna möjligheter till egen försörjning, säger Glenn Nordlund,
ordförande i Kommunförbundet Västernorrland och tillika kommunalråd i
Örnsköldsviks kommun.

Projektets mål är att gruppen ska få en ökad social delaktighet och känsla av
egenmakt samt att insatserna ska öka möjligheterna till försörjning i det egna
hemlandet. Projektet ska samarbeta med olika parter i respektive kommun. Det
handlar om frivilligorganisationer, idéburen sektor och församlingar där det finns
gedigna erfarenheter kring minoritetsgrupper och där man har stor inblick i dessa
EU-medborgares situation. Make Sense är en del av EU-programmet FEAD som är
en fond under programperioden 2014-2020. FEAD är en del av Europa 2020strategin i syfte att minska fattigdom och social utslagning.
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På Kommunförbundet Västernorrland arbetar vi ti llsammans med l änets kommuner med att utveckla välfärden.
Vi s a marbetar också nära a ndra a ktörer som La ndstinget och Lä nsstyrelsen. Tillsammans dri ver vi många projekt,
verks amhetsnära forskning, utbildning och omvä rldsbevakning. Al ltid med sikte på att utve ckla Västernorrlands
vä l färd och ett samhälle s om håller.

