
Öppet brev till Helsingborgs politiker inför vintern 2014/2015.

I HD skrev den blågröna  majoriteten en debattartikel under rubriken ” Helsingborgs Stad ska vara 
en förebild i arbetet med hållbar utveckling.”  Bl.a. kunde man läsa ”Helsingborg ska vara en öppen,
tolerant och sammanhållen stad där alla känner sig hemma.”  Fina ord. Nu gäller det också att 
verkligen följa upp orden med handlingar.

Dagens situation
Frihamnen / Hemlösas Hus har bedrivit verksamhet för de hemlösa och de absolut fattigaste i vår 
kommun i nu snart 15 år. Tyvärr har det kommunala anslaget krympt kraftigt de senaste åren. 
Anslaget för nattverksamheten har helt dragits in av socialnämnden från den 16 oktober 2014. 
Anslaget för vår dagverksamhet har  i dagarna reducerats till mindre än en femtedel!

Julen vintern närmar sig nu med stormsteg. Iskalla vindar sveper med full kraft in på våra gator och 
torg. Skär i märg och ben på människor som vistas ute. Det blir verkligen nu en akut kris för alla 
akut hemlösa i vår stad.

Ny grupp hemlösa.
En ny grupp hemlösa har de senaste åren dykt upp i Sverige. - Har dock länge funnits ute i Europa. 
Nämligen de s.k. EU-tiggarna.
De lever sedan urminnes tider under miserabla förhållanden i sina hemländer. Huvudsakligen 
Rumänien, men även i viss mån Bulgarien och Ungern och saknar i dessa länder rimliga mänskliga 
rättigheter Dessa människor har valt att bo i tält här i Sverige. - Kanske bättre boende än de har i 
sina hemländer?  Att bo i tält nu i vinter och sedan sitta utanför en butik med en tiggarskål 10 
timmar/dag är inte mänskligt.

Långsiktiga åtgärder
Fattigdomen i EU är ett långsiktigt problem, som kräver åtgärder inom respektive hemländer. EU 
måste trycka på aktuella länder. Detta kan dock inte bli annat än långsiktiga åtgärder. Men nog så 
viktiga.

Kortsiktiga åtgärder
-Är det rimligt att EU-medborgare som vistas här i Helsingborg skall bo i tält här under 
vinterhalvåret?
-Är det rimligt att de inte får varm mat och tillgång till hygienutrymmen? ( toaletter & dusch )
-Är det rimligt att de skall fortsätta leva i sådan misär i Helsingborg under julen 2014 och 
instundande vinter?

Nej, det är det definitivt inte som vi ser det!



Förslag till snabba och kortsiktiga åtgärder lokalt i Helsingborg:

-Öppna upp Hemlösas Hus igen i full omfattning. Således såväl dag som nattverksamhet ( 36 
sängar ) och med anställd personal. Öppet för hemlösa helsingborgare såväl som för EU-
medborgare. ( Startsträcka ca en vecka från beslut )
-Fördjupa dagverksamheten på Hemlösas Hus för alla hemlösa och rotlösa helsingborgare.
-Akut lösning 15 dec. – 15 april 2015. Under hand utvärderas åtgärderna av oberoende instans för 
en ev. förlängning.
-Helsingborgs Stad tar det fulla ekonomiska ansvaret. 

Anm. I detta projekt samarbetar vi i Frihamnen med Värmestugan och med Röda Korset m fl.

Sammanfattning.
Låt inte era egna ord i ingressen i ovan nämnda HD-artikeln ”Helsingborg ska vara en öppen, 
tolerant och sammanhållen stad där alla känner sig hemma” bli till tomma ord. Det är dags att öppna
era hjärtan, som en just avgången statsministern uppmanade oss alla att göra.

Helsingborg den 1 december 2014.

/ Björn O. Anderberg /

Styrelsen för Frihamnen / Hemlösas Hus


