Nämndinitiativ angående boende för hemlösa i Oxie
Bakgrund
Sydsvenskan publicerade en artikel1 på sin hemsida den 12:e mars om att ett nedlagt vårdhem i
Oxie ska omvandlas till ett boende för cirka 150 strukturellt hemlösa (nyanlända) som på grund av
sina ekonomiska förutsättningar inte har råd att bo i Malmö.

Sverigedemokraterna menar att om nedlagda vårdhem ombildas till sociala boenden åt nyanlända,
medverkar Malmö stad till att skapa ett nytt problemområde i Oxie. Detta på grund av en ökande
hemlöshet, till större delen orsakad av en liberal invandringspolitik.

Många oxiebor är oroliga och har kontaktat Sverigedemokraterna och oroar sig över att ett
slumområde ska byggas i deras stadsdel. Hemlösa ska få stöd men det ska inte ske genom att bygga
slumområden som sprider otrygghet och gör hårt arbetande människor oroliga. Oxie har redan
drabbats av en serie händelser som skapat otrygghet, bland annat bränder och gängkriminalitet.
Situationen i Oxie har delvis stabiliserats på grund av olika insatser från myndigheter och
oxieborna. Det är omoraliskt att då bygga ett enda stort slumområde i Oxie och låta otryggheten
sprida sig.

Sverigedemokraterna anser att de som drabbas av hemlöshet på grund av att de inte har råd att bo i
Malmö ska söka sig till bostadsmarknader i andra kommuner där det är lättare att få bostad. Alla har
inte råd att bo i storstäderna. Skattebetalarna ska inte heller subventionera människors boende i
storstäderna. Alla kan göra en bostadskarriär och när man har rätt förutsättningar flytta till större
städer.

Att skapa ett problemområde mitt i Oxie är orättvist mot de Oxiebor som dag in och dag ut,
frivilligt kämpar för att göra sitt område tryggare.
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Sverigedemokraterna föreslår att Arbetsmarknads- och socialförvaltningen upphör med

https://www.sydsvenskan.se/2019-03-12/oxie-vardhem-kan-bli-akutboende-for-hemlosa-barnfamiljer

processen att upprätta ett boende för hemlösa i Oxies gamla vårdhem.
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