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ALTERNATIVET: STØT BORGERE, DER HUSER FLYGTNINGE
Alternativet vil investere i, at langt flere flygtninge får mulighed for at bo privat. Det giver
god mening økonomisk og giver langt bedre integration. Håbet er, at det snart er muligt for
private at huse flygtninge i samtlige kommuner.
I sidste måned kom det frem, at det har kostet mindst 17 millioner kroner at etablere og opretholde to teltlejre
til flygtninge, der siden november har stået gabende tomme.
Samtidig har både Gribskov og Frederiksberg som de første kommuner vedtaget, at flygtninge kan bo hos
private og i boligforeninger i de såkaldte Venligboliger, hvor flygtninge får eget specialdesignede mini-hus i
en have eller gård hos private.
Det er et initiativ som asyl- og integrationsordfører for Alternativet, Josephine Fock, bakker massivt op om.
Hun foreslår i første omgang, at de tomme lejre lukkes og at pengene i stedet bruges på at udbrede
mulighederne for, at de flygtninge, der får asyl, kan bo midlertidigt hos private.
- Det er så afgørende, at flygtninge, der får asyl, får en god velkomst og introduktion i deres nye kommune
og her er det at bo hos private en fantastisk løsning. Det kan både være med venligboliger eller på mere
traditionel vis ved udlejning af et eller flere værelser i hjemmet. Det afgørende er, at vi får aktiveret alle de
gode kræfter i civilsamfundet, som virkelig gør en forskel, siger hun.
Kommunerne har store udfordringer med at finde midlertidige boliger til de flygtninge, der får asyl, og her kan
private både være med til at løse en logistisk udfordring og bidrage positivt til integrationen.
- Vi ved, at integrationen lykkes langt bedre, når flygtningene møder danskerne i deres hjem, end når de
bliver samlet i nedlagte kontorbygninger eller ombyggede plejehjem. Det er både en god økonomisk og
menneskelig investering at skubbe på den udvikling med alt, hvad det må kræve, siger Josephine Fock.
Alternativet er åben for at diskutere forskellige modeller med Folketingets øvrige partier, men en del af
løsningen er at engagere kommunerne yderligere, mener Josephine Fock.
- Først og fremmest kræver det, at kommunerne i højere grad vælger at satse på privat indkvartering. Det
kan der i nogle kommuner være politisk modvilje mod og så må vi se på, hvordan vi løser det.
Derudover er vi ved at afdække, hvilke initiativer vi kan tage fra centralt hold for at promovere og skubbe på,
at flere flygtninge får en privat værtsfamilie, siger hun og fastslår, at målet er, at det snart er muligt for private
at huse flygtninge i samtlige af landets kommuner.
Kommer det til at koste penge, er Alternativet også klar til at finde dem.
- Vi kunne jo starte med at lukke de tomme teltlejre og i stedet bruge ressourcerne på privat indkvartering. Vi
vil langt hellere belønne de progressive kommuner og almindelig danskere, der viser samfundssind og
inviterer flygtninge ind, end bruge penge på nytteløse, tomme og dyre flygtningelejre, siger Josephine Fock
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