Öppna SFI för de som flyr från Ukraina redan nu
Politikerinitiativ från Socialdemokraterna i Nacka
Kriget i Ukraina har satt många på flykt och man räknar idag med att över två miljoner människor har
flytt och många av dessa är just barn. Massflyktingdirektiv är aktiverat vilket innebär att vi i Sverige
ger tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer.
Enligt massflyktingdirektivet har folk på flykt från Rysslands invasion av Ukraina rätt att vara i Sverige
utan att söka sig till migrationsverket för asylansökan i 90 dagar. Även då de under hela denna
period kan lämna in en ansökan om asyl kan det ta tid innan man får en placering. De personer som
väntar på inskrivning på migrationsverket eller valt att inte söka hjälp därifrån kan inte ta del av till
exempel SFI.
Detta gör att många som kommer till Sverige inte snabbt nog kan ta del av SFI som är en del i en
lyckad integration. För oavsett om de som är på flykt planerar för en längre period i Sverige eller ej
är det viktigt att kunna erbjuda den samhörighet i samhället som språket ger.
Vi Socialdemokrater vill ta ansvar och inte lägga allt ansvar på Nackas fantastiska volontära krafter,
som nu anordnar språkträffar volontärt. Vi vill stötta de som kommer och våra volontära krafter
genom att erbjuda olika former av stöd, både till de Nackabor som tar ett medmänskligt initiativ som
för de som kommit hit.
Utifrån detta vill vi uppdra till Nämnddirektören/KomVux i uppdrag att ta fram förutsättningarna för
att inrätta och underlätta, samt stötta privata initiativ för att SFI-verksamhet kommer igång direkt
för de som flytt Ukraina, även före dessa anmält sig hos migrationsverket. Vi vill även ge
nämnddirektören i uppdrag att snabbt undersöka behov och erbjuda frivilliga krafter stöd i deras
arbete med flyktingar från Ukraina.
Därför yrkar vi att Arbets- och företagsnämnden ger Nämndsdirektören/KomVux i uppdrag att ta
fram förutsättningarna för att inrätta och underlätta, samt stötta privata initiativ för att SFIverksamhet kommer igång direkt för de som flytt Ukraina, även före dessa anmält sig hos
migrationsverket samt ger nämnds direktören i uppdrag att snabbt undersöka behov och erbjuda
frivilliga krafter stöd i deras arbete med flyktingar från Ukraina.
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