
 

Po drom- På väg 

 

 



Målgrupp 
 

 

• Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg 
utan tydlig uppehållsrätt 

• Personer som försörjer sig i gatubilden  

• Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk 
delaktighet 



EU- den fria rörligheten 
 

 

• Uppehållsrätt 

• Ekonomiskt aktiv 

• Sjukvårdsförsäkring 

• Att inte belasta sociala välfärdsystem 

 



Orsaker att söka bättre villkor inom 
EU 

  

• Exkludering- Livslång fattigdom 

• Den egna försörjningen 

• Att skapa bättre livsvillkor 

• Antiziganism och diskriminering 

• Att söka trygghet och skapa bättre 
förutsättningar för sina barn 

• Annan agenda 

• Möjligheten 

 



 

• Strukturell/strategisk förändring 

• Långsiktig social förändring 

• Akuta och lokala insatser 

 

 



IOP- Utsatta EU- medborgare 

• Social Resursförvaltning-samordning 

• Göteborgs Stadsmission- Crossroads 

• Göteborgs Räddningsmission- Öppen 

förskola 

• Frälsningsarmén- Dagcentral 

• Bräcke Diakoni- Boende 



Vad kan Göteborgs Räddningsmission erbjuda? 

• Öppen förskola 

• Tillfälligt boende för barnfamiljer 

• Mötesplats  

• Stöd i kontakt med skola 

• Stöd i kontakt med sjukvård för vuxna och barn 

• Samhällsinformation 

• Kontakt med myndigheter 

• Kurs i svenska på grundnivå i samverkan med 
Faktum 

• Basbehov, kläder, mat, medicin m.m.  

 

 



Husvagnsupproret 

• Församlingar upplåter parkeringsplatser 

eller mark åt var sin husvagn.  

• Räddningsmissionen står för stöd till 

församlingarna och familjer i boende. 

• Inför varje inflyttning upprättas ett avtal 

mellan familjen, församlingen och 

Räddningsmissionen. 

• Husvagnarna är en temporär insats och inte 

en långsiktig boendelösning.   

 



Öppna förskolan  

 

• Omkring 70 barn sedan april 2013 

 

• Grundläggande behov 

• Trygghet 

• Utbildning 

• Framtid 

 

 







Socialtjänsten praxis; 
 

 

• Att personer som saknar hemvist i en kommun 
där de tillfälligt vistas endast har rätt till bistånd 
för att avhjälpa en akut nödsituation.  

 

• I praktiken bistånd för resekostnader 

 



Tillgång och rätt till… 

• Delaktighet och inflytande 

• Utbildning 

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa 

• Social välfärd 

 



Sjukvård 

• Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- 
och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft.  

• Lagen innebär att personer under 18 år ska 
erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i 
samma omfattning som barn och ungdomar som är 
bosatta i landstinget samt en hälsoundersökning.  

• Personer som har fyllt 18 år ska erbjudas vård och 
tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård 
vid abort och preventivmedelsrådgivning samt en 
hälsoundersökning.  

• Utsatta EU-medborgare som saknar sjukförsäkring 
har inte rätt till subventionerad vård. Konsekvensen 
av detta är att personen måste betala hela 
kostnaden för den vård som de får i Sverige. 



Rätt till skola och utbildning 

• Barn som vistas i landet utan tillstånd, så 

kallade papperslösa/tillståndslösa har 

samma rätt till skola/utbildning som barn 

som är bosatta i landet. Detta infördes som 

en ändring i skollagen 1 juli 2013. 

 

• Barn till Utsatta EU-medborgare har inte rätt 

till skola och utbildning i Sverige…? 

 



Bostad/boende 

 

• Förnekas möjlighet att 
hyra och köpa bostäder 

• Bosättningar, på mark 
man inte äger 

• Boende utan rinnande 
vatten, värme och el 

• Ofta avvisade från 
bosättningar 

 



Hinder/Problem 

 
 

• Fattigdom, som förvärrats av övergången från 
kommunism till kapitalism 

• Ekonomisk kris 
• Djupt rotade fördomar och oreflekterad rasism även i 

landets högsta politiska ledning 
 
 

• Insatser till förmån för romer ger inte politiska poäng  
• Svårigheter att utnyttja de stora europeiska fondmedel 

som finns avsatta 
• Den utbredda korruptionen - Stora summor försvinner 

spårlöst 
 



Möjliga åtgärder 
 

  
• Ändra attityder hos såväl majoritetsbefolkningen 

som romerna  
• Uppmuntran till skolgång måste intensifieras.  
• Vuxna behöver ges möjlighet att ta igen utbildning  
• Utöver utbildning bör insatser fortsatt koncentreras 

på områdena hälsa, försörjning och bostäder och 
delaktighet. 



www.podrom.se 
 
  PÅ VÄG – OM ROMER SOM RÖR SIG INOM EU 

 

http://www.podrom.se/


TACK! 


