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FULLMÄKTIGEMOTION
Att underlätta situationen för personer som söker asyl
Antalet asylsökande uppskattas vara 20–30 personer i Lovisa. Förläggningen i Kotka
ansvarar för deras omsorg. Dess verksamhet har vad gäller vissa frågor varit ineffektivt, till
och med olagligt, i synnerhet vad gäller de asylsökande som bor i Lovisa.
En del av de asylsökande kommer att bli dokumentslösa i år. Deras uppehållsrätt upphör i
Finland, men de upplever att de inte kan återvända till sina hemländer. De är rädda för
deras livs, hälsas och familjers skull. Situationen är psykiskt ohållbar för många. Polisen
och invandringsverket har informerat det irakiska folkets del om att de inte kan avlägsnas
från landet. Mottagningsenheternas tjänster slutar dock för deras del.
Dessa människor befinner sig i en utsatt position. Om de utelämnas från samhället
kommer de att utsättas för grå ekonomi, exploatering, brott och radikalisering. Det är i
Finlands och Lovisabornas intresse att invandrare integreras i vår kultur och bli lika
skattebetalande medlemmar i samhället med tillhörande skyldigheter och rättigheter.
Enligt finsk lag ligger ansvaret för de dokumentlösa Lovisabor otvetydigt hos staden, som
måste erbjuda dem boende, hälsovård och kostservice. Dokumentlösa barn har enligt lag
rätt att gå i skola. Den nya finska regeringen har uppgett att lösningen på dödläget för
vuxna är att ansöka om arbetstillstånd. De behöver stadens stöd för detta.
För ett år sedan talades det på torget vackra fraser om mänskliga rättigheter och
mänsklighet. Särskilt var de så kallade Lovisaflickorna och deras föräldrar på tapeten.
Familjens situation har inte blivit bättre under året, och Migri vägrar att omvärdera behovet
av asyl. Flickorna har lärt sig finska i skolan och familjens far har besökt den finska
språkklubben som organiserats av volontärer.
Vi undertecknade föreslår att livet för de asylsökande som nu bor i Lovisa underlättas
genom att man
1) utser i Lovisa stads organisation en enhet eller person som bär totalansvaret
för tjänsterna för samtliga invandrare som bor i staden (Hittills har Lovisa stad
enbart skött tjänsterna för kvotflyktingar.)
2) erbjuder alla barn och ungdomar i vår stad behövliga tjänster inom
barnskydd, småbarnspedagogik och skola. Ungdomarna ska få slutföra
lärokursen inom den grundläggande utbildningen trots att de skulle vara 17 år
fyllda
3) erbjuda invandrare, oberoende om de är asylsökande, kvotflyktingar eller
dokumentlösa, samma hälsovårdstjänster som urbefolkningen
4) anordna obligatorisk finsk- och/eller svenskundervisning för vuxna
5) anordna obligatorisk arbetshandledning och undervisning för invandrare.
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Lovisa stad erbjuder tjänsterna för asylsökande i samarbete med förläggningen i Kotka. Förläggningen i
Kotka har inte ordnat alla de tjänster som familjens barn är berättigade till. Lovisa stad svarar för tjänsterna
för dokumentlösa och FPA för deras utkomst. Finska staten via Lovisa stad och FPA ansvarar för tjänsterna
för kvotflyktingar.
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