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Motion om att stödja UNHCR’s viktiga arbete.
FN bedömer att cirka 50 miljoner människor lever på flykt från krig och förföljelse i värden.
UNHCR är kanske den organisation som är mest betydelsefull för dem då de hjälper majoriteten av
dem.
Sverigedemokraterna tror inte att Sveriges del i det viktiga humanitära arbetet är att ta emot så
många som möjligt i Sverige. Vi tycker att Sverige ska hjälpa så många som möjligt i krisens
närområde, där till exempel UNCHR redan idag gör ett enormt och viktigt jobb. Precis som i riksdagen
vill vi att Västra Götalandsregionen riktar bistånd till UNHCR.
Västra Götalandsregionen har idag ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge.
Tillsammans jobbar man för att ge material till länder som behöver bistånd. Vi vill intensifiera Västra
Götalandsregionens biståndshjälparbete till UNCHR, för att de ska kunna ge hjälp ännu mer på plats
och till dem som behöver hjälpen allra mest.
Hallsbergs och Kumlas kommuner har visat vägen på ett gott sätt, de har valt att skänka 1 kr per
invånare till den medicinska organisationen ”läkare utan gränser”, vilka också gör en viktig insats.
Situationen i världen och den oroliga utvecklingen i mellanöstern har de senaste åren förvärrats, alltjämt medan den flyende civila populationen skriker alarmerat efter hjälp.
UNHCR’s egna ord om b.l.a Syrienkrisen:
”Det över tre år långa kriget i Syrien har tvingat 3,8 miljoner människor att lämna sitt hemland för
att söka skydd hos UNHCR i grannländerna. Hälften av dem är barn. Tusentals familjer flyr över
gränserna varje dag - det är den värsta flyktingkrisen i modern tid.
Många av dem som har flytt från kriget har förlorat allt de äger. De har sett sina hus förstöras
av bomber och anhöriga dödas. Många är traumatiserade.
UNHCR ansvarar för att alla människor som är på flykt från Syrien får skydd, att de är trygga och har
tak över huvudet, samt får nödhjälp som mat och vatten.
Inne i Syrien har 7 miljoner människor tvingats lämna sina hem. Många av dem befinner sig i
konfliktzoner där det är svårt att nå fram med hjälp.
UNHCR jobbar dygnet runt för att ge människorna skydd. Det är en humanitär katastrof och behoven
är enorma!”
Sverigedemokraterna yrkar:
Att Västra Götalandsregionen årligen ska skänka 1 kr per invånare i regionen till UNHCR.
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