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FLYGTNINGE	  ER	  ALTSÅ	  OGSÅ	  MENNESKER	  

Jf.	  Folketidende	  d.	  24.	  oktober	  mener	  Bo	  Abildgaard,	  at	  det	  er	  en	  god	  idé	  at	  boligplacere	  flygtninge	  bl.a.	  i	  
tomme	  ældreboliger.	  DF	  afviser	  blankt,	  at	  ældre	  i	  kommunale	  ældreboliger	  skal	  have	  flygtninge	  som	  
naboer.	  Citat	  Birgit	  Holse	  DF	  ”det	  vil	  de	  ældre	  ikke	  bryde	  sig	  om,	  og	  de	  bliver	  utrygge”.	  

Enhedslisten	  tager	  afstand	  fra	  citatet	  fra	  Birgit	  Holse	  DF,	  der	  også	  kalder	  flygtninge	  for	  ”ustabile”	  

potentielle	  beboere.	  Det	  fremmer	  ikke	  integrationen	  at	  stuve	  flygtninge	  sammen	  i	  helt/næsten	  tomme	  
afdelinger	  af	  ældrebyggeri.	  Det	  er	  ikke	  vejen	  til	  integration,	  men	  derimod	  til	  isolation.	  

Kommunen	  er	  forpligtet	  til	  at	  anvise	  bolig	  til	  nuværende	  og	  kommende	  flygtninge.	  Det	  burde	  ikke	  være	  et	  
problem	  med	  antallet	  af	  tomme	  huse	  og	  almennyttige	  lejeboliger	  overalt	  i	  Guldborgsund.	  Lige	  nu	  er	  

koncentrationen	  af	  flygtninge	  stor	  i	  Nykøbing.	  Vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  gøre	  op	  med	  det	  faktum,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  
fremme	  reel	  integration	  af	  flygtninge.	  Vi	  bør	  i	  langt	  højere	  grad	  bruge	  muligheden	  for	  at	  integrere	  
flygtninge	  i	  de	  mindre	  bysamfund.	  	  

Bo	  Abildgaard	  nævner	  Gedser	  som	  et	  eksempel	  på	  en	  mindre	  by	  med	  fx	  ledige	  ældreboliger.	  Der	  er	  

indkøbsmulighed,	  god	  infrastruktur,	  dagtilbud,	  plads,	  fred	  og	  frem	  for	  alt	  borgere,	  der	  står	  parat	  til	  at	  byde	  
flygtningefamilier	  velkommen	  i	  lokalområdet.	  	  

Vi	  skal,	  naturligvis	  i	  fællesskab	  med	  borgere	  i	  de	  mindre	  byer,	  planlægge	  den	  fremtidige	  boligplacering	  af	  
flygtninge	  meget	  bedre.	  Flygtninge	  er	  altså	  også	  mennesker	  (citat	  Bo	  Abildgaard),	  de	  vil	  i	  øvrigt	  fremover	  

udgøre	  en	  vigtig	  ressource	  i	  vores	  demografisk	  plagede	  kommune.	  	  
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