PRESSINBJUDAN
De tigger på gatorna –
den brännheta frågan diskuteras på konferens
På tisdag den 22 september möter cirka 100 politiker och tjänstemän från
kommunerna representanter från regeringen, SKL, polisen och
arbetsförmedlingen för att diskutera de socialt och ekonomiskt utsatta EUmedborgare som försörjer sig i gatumiljö i Fyrbodal/Sverige. Det är just nu en
brännhet fråga med många infallsvinklar och utmaningar - men inga enkla svar.
–Detta är en fråga som vi måste prata mer om. Vi kommer att bidra med kommunernas
ögonblicksbild av dagsläget till regeringens kartläggning av hur det ser ut i kommunerna och
vilka utmaningar som finns. Ett viktigt inspel blir det också från två EU-medborgare, en med
svenskt pass och en med rumänskt – ett kort men viktigt inslag, säger Lis Palm, samordnare
av konferensen och FoU-strateg inom Fyrbodals kommunalförbund.

–Vi kommer att dela med oss av högskolans kunskaper på området då vi genomfört
forskning om och med romer sedan 2009, säger Fredrik Sunnemark, Föreståndare
för Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration på Högskolan Väst,
som också ser detta inslag som en del i högskolans arbete med demokratifrågor som
just nu intensifieras.
Under dagen kommer olika perspektiv till tals – regeringen (regeringens samordnare
för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, deltar), polisen, arbetsförmedlingen,
kommunerna samt högskolans forskare. Göteborgs Stad finns med för att berätta om
hur Göteborg hanterar detta. Och inte minst - vilka frågor är hetast i kommunerna i
Fyrbodal? Är det om kommunerna ska erbjuda skolgång, hur bosättning på
kommunal mark hanteras eller är det andra frågor som kommer att lyftas?

Representanter för media är välkomna att delta under dagen. För detaljerat
program se nedan.
Program:
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/33459162MuTQaxKrccpOSWom_2_212595.ht
ml
Tid: Tisdag den 22 september kl 9.00 – 15.00
Plats: Högskolan Väst, Trollhättan, Entré AIL (D-huset, bottenplan) följ skyltningen i
entrén.

För mer information kontakta
Lis Palm, FoU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
Mobil: 0733-35 85 22 E-post: lis.palm@fyrbodal.se
Fredrik Sunnemark, Föreståndare Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och
integration, Högskolan Väst
Mobil: 070-825 62 69 E-post: fredrik.sunnermark@hv.se

