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Hundratals transitflyktingar har dagligen passerat Umeå under ett antal veckor. Det är människor som 

har varit på flykt under lång tid och riskerat sina liv på vägen. De är trötta, hungriga, saknar kläder för 

klimatet och många har barn, vilket kräver ett omfattande hjälparbete. Ideella krafter tar hela ansvaret 

för att hjälpa och stötta dessa människor. Ett banarbete på järnvägen har gjort att det varit ett tillfälligt 

uppehåll av flyktingströmmen, vilket gett en tillfällig respit i hjälparbetet, men från och med lördag 

natt den 3 okt kommer återigen människor på flykt att passera Umeå.  

Hjälparbetet är helt beroende av att enskilda och företag skänker mat, kläder, engångsartiklar och 

annat som möjliggör arbetet för dessa utsatta människor. Men precis som på alla andra orter så orkar 

inte ideella krafterna hur länge som helst utan någon form av stöttning från kommunen, som borde 

vara del av det akuta hjälparbetet. Återigen är det ideella krafter som snabbt mobiliserar för att hjälpa 

och stötta människor i nöd.  

 

Nätverket På flykt Umeå (tidigare Refugees Welcome) samarbetar med Röda korset, som har stor vana 

att hantera gåvor och hjälparbetet till förmån för kris- eller katastrofdrabbade. Inlämnade gåvor 

sorteras, och det som för närvarande efterfrågas - dag för dag, timme för timme - delas sedan ut med 

hjälp av volontärer på plats. Det finns också ett stort behov av kontanta medel för att köpa in eller hyra 

annan hjälp så som tågbiljetter, sjukvårdsmaterial, bilar för transport av personer mm. 

 

- Hur agerar den socialdemokratiska kommunledningen kring det akuta behovet av ekonomiskt, 

materiellt och mänskligt stöd till hundratals transitflyktingar som passerar Umeå? 

 

- Kommer du som kommunalråd verka för att snabbt se över möjligheterna till ekonomiskt stöd 

till nätverket På flykt Umeå (tidigare Refugees Welcome) i syfte att hjälpa de transitflytkingar 

som passerar vår stad?  
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