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”Det är så många kloka ord som har sagts här idag, tack alla som har ställt upp! Vi
måste vara medmänniskor som bryr oss om varandra! Vårt samhälle ska hålla för
alla! Vi bor här allihop! Vissa jobbar, vissa jobbar inte, vissa har bott här i
generationer, andra har kommit hit väldigt nyligen.
Någon lyfte i chatten att alla inte kan ta eller väljer att ta samma motorväg, det
måste finnas vägar för alla.Vi måste som någon lyfte i Chatten, titta på där det kan
finnas systemfel, tex att genomströmningen från introduktionsprogrammen är
otroligt låg. Detta är en fråga som Vi-projektet inte har rådighet över men vi kan
var med och påverka!
Vi har ett samhällssystem, vi har myndigheter, vi har ett ansvar och detta kanske
behöver regleras mer, kan avsiktsförklaringar var en väg här - detta har vi redan
diskuterat i Vi-projektets styrgrupp.
Här måste vi i samma andetag prata om det som Hans lyfte upp med tillit och
ömsesidig misstro. Vi har också inom projektet pratat om riskerna med
förpappring, när tilliten är så låg att allt måste dokumenteras och någonstans här
försvinner individen. Vi måste samtidigt komma bort från nånannanismen både på
individnivå och bland myndigheter. Det ÄR komplext.
Vi behöver ta rygg på de insatser och trevande försök som görs, vi har VGR som
driver kraftsamling Fullföljda studier, det finns initiativ som vi måste stötta och
medverka i, jag välkomnar MUCFs alla förslag inte minst att ge regionerna större
möjlighet att jobba som sammanhållande aktör, men vi måste alltid våga titta en
gång extra - har vi inkluderat de som berörs? Detta har varit och är en utmaning
för oss hela tiden! Att se det som vi inte ser när vi bara jobbar på som vanligt!
Jag var med i rummet med våra UVAS-rådgivare som berättade för oss om sina
erfarenheter och även gav råd, jag vill verkligen tacka er för det! Jag var i break
out det är ju så uppenbart att vi behöver mer tid! Jag ska involvera våra experter i
Vi-projektets kompetensutveckling så jag lovar er att ni kommer att höra mer från
dem! Vi måste vara modiga och lyssna och agera - det tar jag med mig från idag!

