
                                                                                                                                     Gribskov, d. 13/5 2016 

 

Åbent brev til Byrådet i Gribskov kommune.  

Ved et netværksmøde den 12/5 mellem frivilligcenter Helsinge, Frivillig Flygtningehjælp ved Frivilligcenter 

Græsted og lokalråd, som er involveret i flygtningehåndteringen, diskuterede vi den ulykkelige situation, 

som talrige flygtningefamilier bliver sat i den 1. juli, når de nye integrationsydelser træder i kraft.  Det 

skønnes, at omkring 50 familier med børn kan blive sat på gaden omkring august, fordi de ikke mere vil 

være i stand til at betale deres husleje, og at mange flygtningefamilier vil få vanskeligt ved at brødføde 

deres børn. 

Vi er fuldstændig klar over, at det skyldes en vedtagelse i Folketinget, og at kommunens politikere ikke har 
indflydelse på denne uforståelige beslutning, som på ingen måde vil fremme integrationen. Vi ved også, at 
kommunens administration er bundet af love og forordninger og derfor ikke har mulighed for at gribe ind 
og yde økonomisk kompensation af nogen art. Den barske virkelighed er, at ingen ved hvad der kan gøres 
for at undgå katastrofen, og at der ikke er andre til at gribe ind end Byrådet, som kan træffe en politisk 
beslutning om økonomisk assistance eller genhusning.   Gennem det sidste år har frivillige bedt politikerne 
om at oprette et ansvarligt politisk udvalg under Byrådet, som kan behandle flygtningesituationen, men 
desværre uden resultat, således at vi nu må rette vores henvendelse direkte til Byrådet.  Løsningen er 
nærliggende: at Folketingsflertallet besinder sig og indser, at dagligdagen udenfor Christiansborgs mure er 
en anden end teoretiske overvejelser i et mødelokale.  
 
 Dette brev er et alvorligt ment opråb fra ”fodfolket” ,  som i dagligdagen har tæt kontakt til flygtninge, til 
Byrådet som ved flere møder har givet massivt  tilsagn om at arbejde for den bedst mulige integration for 
flygtninge, som er tvunget ud af deres land  af krig og bomber.  Det er nu, at vi skal få tilflytterne integreret, 
så de kan blive en gevinst for samfundet, som kommer til at mangle arbejdskraft og som mangler 
foryngelse af befolkningen.  Grib dagen, grib chancen.  
 
Der er ikke mere tid til at nedsætte udvalg, bede om undersøgelser fra administrationen eller andre 
tidsforhalende indgreb.  Beregninger over de økonomiske konsekvenser er allerede foretaget i kommunen. 
Det er derfor vores inderlige ønske, at Byrådet på førstkommende Byrådsmøde den. 30/5 vil diskutere og 
beslutte en løsningsmodel, som kan iværksættes inden august.  
 
Vi har besluttet at holde et temamøde om situationen den 21/6, hvor hele Byrådet vil blive inviteret. 
 
Med venlig hilsen Steffen Ulf Hansen, Frivillig Flygtningehjælp. 
 
Medunderskrivere fra Frivillig Flygtningehjælp: Anna Margrethe Steffensen, Anette Grandjean, Peter 
Grandjean, Mona Bechman; fra Vejby Lokalråd: Kirsten Mousten,  Erik Malling;  Fra Blistrup Lokalråd: Bent 
Nielsen, Carsten Eriksson;  fra Frivilligcenter Helsinge: Kirsten Gamst-Nielsen, Alette Rewentlow;  fra 
Gribskov hjælper flygtninge: Vibeke Hansen og Palle Bruun,Grete Dybdal Holm.  Hanne Stender 


