
Socialförsäkringsutskottets 
betänkande 

1985/86:20 
om invandrarpolitiken (prop. 1985/86:98) 

Proposition 1985/86: 100 

TIONDE HUVUDTITELN 

Regeringen har i proposition 1985/86: 100 bilaga 12 (arbetsmarknadsdeparte
mentet) under litt. D 3. Åtgärder för invandrare föreslagit riksdagen att, i 

avvaktan på s~irskild prnposition i iimnet, till Atgiirder för inrnndrare för 

budgeti1ret 1986/87 beräkna ett reservationsanslag av 8 584 000 kr. 

Proposition 1985/86:98 

I proposition 1985/86:98 om invandrarpolitiken har rt•geringen föreslagit 

riksdagen att 

dels ( arbetsmarknadsdepartementl't) 

anta följande av lagri\det granskade lagförslag med vidtagna ändringar. 

namligen 

1. Förslag till Lag mot etnisk diskriminering. 

2. Förslag till Lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: llJO). 

dels (justitiedepartementet) 

anta följande av lagri\dl:l granskade lagförslag med vidtagna lindringar. 

niimligcn 

I. Förslag till I.ag om iindring i brottsbalken. 

2. Förslag till Lag om iindring i skadesu\ndslagcn ( 1972:207). 

dels ( arbetsrnarknadsdepartl'rnentet) 

gndkiinna de riktlinjer för invandrarpolitiken som förordats i propositio

nen (avsnitt 3), 

godkiinna de grunder för organisationsstöd till invandrarnas riksorganisa

tioners centrala verksamhet samt bidrag till avgriinsade projekt som föror

dats i propositionen (avsnitt 6). 

godkiinna I LO-konventionen (nr 143) om migrcrande arbetstagare iiven 

s{1vitt avser del IL 

bemyndiga regeringen att inriitta en. tjiinst som ombudsman mot etnisk 

diskriminering med beteckning p .. 

till D -1. Atgiirda .filr imwu/rarc under tionde huvudtiteln för budgeatret 

1986/87 anvisa ett rcservationsanslag av Il 5lJ() ()()(I kr., 

I Riksdagen /985i8f>. 11 sam/. .\'r :!li 
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till D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. 111. under tionde SfU 1985/86:20 
huvudtiteln för hudgetäret 198(1/87 anvisa ett fiirslagsanslag av 1 653 000 kr. 

Vidare har riksdagen beretts tillfälle att ta del av vad som i övrigt anförts i 

propositionen om invandrarpolitih·n. 

Lagförslagen ätcrfinns som bilaga I till betiinkandet. 

Undt'rprotokollet från utbildningsdepartcmentd behandlas av konstitu

tionsutskottet i betänkandet KU 1985/86:23. 

Utskottet har inhämtat yttrande frim kulturutskottet över motioner snm 

rör kulturfrågor. Yttrandet Mcrfinns SL>m bilaga 2 till hetänkandet. 

Motioner 

Motioner Yiickta med anledning a\' propositionen 

I motion 1985/86:339 av Lennart Brunandcr (c) och Hans Nyhage (m) 

hemstiills att riksdagen beslutar att ge Jmmigrantinstitutet ett bidrag pa 

·-IOO 000 kr. per t1r. 

I motion 1985/86:3-l!J av Gunnel Liljegren m. fl. (m) hemstiills att riksdagen 

111:'1tte avsb det till proposition 1985/86:98 fogade förslaget till Lag mot etnisk 

diskriminering jiimte i sekretesslagen ( 1980: 100) föreslagna konsekvensänd

ring. 

I motion 1985/86:341 av Hans Göran Franek m. fl. (s) hemställs 

I. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som angetts i motiorll'n om belwwt av förstiirkt ekonomiskt stöd till 

invandrarorganisationerna st1viil enskilt som dess samarbetsorgan samt att 

lPOK:s förslag diirvid beaktas. 

2. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som angetts i motionen om behovet av siirskilt kulturstöd till invandrarnas 

kulturaktiviteta. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna behovet av 

förslag om straffriittslig och arbctsriittslig lagstiftning mot etnisk diskrimine

ring inom arhctslivct enligt \ad som angetts i motionen, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts om kansliresurser, samt 

5. att riksdagen beslutar att vidga ombudsmannens och niimndens kompe

tens s.ivitt giillcr möjligheten att avge uttalanden i prir11:ipiellt viktiga iirenden 

i enlighet med vad som angetts i m11tionen. 

I motion 1985/86:342 av Lars Werner m. fl. (vpk) förcsltis 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till Unna att beniimningen 

pi1 det hlir berörda omr~idct iivcn fortsättningsvis bör vara "im·andrar- och 

minnritctspolitik"'. 

2. att riksdagen för budgettirct 1986/87 under tionde hurndtiteln D 3. 

Ätl!iirder för invandrare beslutar anvisa 3 ()()() nno kr. utöver rel!eringens ..... . ..... ...... 

förslag a\·seendc in\'andrarorganisationernas kulturella \'Crksamhct. 

3. att rik>dagcn for budgctiiret 1986/87 under tionde huvudtiteln D 3. 

Ätgiirder för in\'andrare beslutar anvisa 3 000 000 kr. utö\'er regeringens 

förslag avseende organisations,töd till invandrarorganisationerna, 
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-1. att riksdagen för budgetåret 1986/87 under tionde huvudtiteln D 3. SfU 1985/86:20 
Åtgiirder fiir invandrare beslutar anvisa 2 000 000 kr. avseende stöd till 

\'erksamhet bland invandrarkvinnor inom kvinnoorganisationer med huvud-

sakligen svenska medlemmar. · 

5. att riksdagen för budgetåret 1986/87 under tionde huvudtiteln D 3. 

Åtgiirder för invandrare beslutar anvisa ett i förhållande till regeringens 

förslag till 19 590 000 kr. förhöjt belopp. 

6. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till nytt anslag 

avseende informationsinsatser inom folkrörelserna i enlighet med vad som 

anfiirs i motionen, 

7. att riksdagen hemställer hos regeringen om åtgärder för att starta ett 

socialt sti.idprojekt bland invandrarungd1)mar i enlighet med vad som anförs i 

motionen. 

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att detta 

stödprojekt biir organiseras och aclministreras av kommunerna med full 

kostnadstiickning genom statsbidrag. 

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att detta 

statsbidrag hör finansieras genom en särskild arbetsgivaravgift, 

10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att fortsatt 

ekonomiskt stöd biir utga till SIOS kansli i syfte att garantera dess 

samordnade funktioner. 

11. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till diskriminerings

lagstiftning i enlighet med vad som anförs i motionen, 

12. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag innebärande 

a) att s[1väl svenskundervisning som samhällsorientering i ökande grad 

anpassas till invandrarkvinnornas fiirutsiittningar och möjligheter att delta, 

c) att kommunerna ges siirskilt ekonomiskt stöd för metodutveckling av 

socialtjiinstens arbete med utsatta familjer från olika etniska grupper. 

d) att det centrala stödet för fristående kvinnoorganisationer även öppnas 

för kvinnosammanslutningar inom de nationella riksförbunden. 

I motion 1985/86::1-13 av Gunnel Liljegren m. fl. (m, fp) hemställs att 

riksdagen beslutar att bevilja lmmigrantinstitutet ett årligt anslag inom 

ramen för det nya stödsystemet för invandrarorganisationer som regeringen 

före~l!1r i proposition 1985/86:98. 

I motion 1985/86:3-14 av Viola Claesson (vpk) hemstiills att riksdagen 

beslutar om ett årligt bidrag på 400 000 kr. till Immigrantinstitutct. 

I mntion ICJ85/86:3-15 av Kenth Sk[irvik m. fl. (fp) hemställs 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om stöd till invandrarnas trossamfund, 

2. att riksdagen beslutar att stöd till invandrarorganisationernas centrala 

verksamhet skall utg~1 med 11 milj. kr. under budgetåret 1986/87. 
:I. att riksdagen beslutar att till Atgärder för invandrare under tionde 

hu\'l1dtitcln for budgetaret 1986!87 anvisa ett reservationsanslag av 

12 CJ-lll ()()()kr.. 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som ·i 

motionen anförs om lag mot etnisk diskriminering. 3 



6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i SfU 1985/86:20 
motionen anförts om representant för invandrarintressen i kulturr{1dets 

styrelse, 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförs om stöd till särskilda invandraraktiviteta inom kulturom

rädet. 

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om sammanslagning av statsbidragen för hemsprftksunder.

visning, 

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anges om utHindsk utbildning och examina. 

I motion 1985/86:346 av Alf Svensson (c) hemställs 

I. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna att de 

föreslagna m;'\lsiittningarna skall benämnas "m~1lsiittningar för i1\vandrar

oeh minoritetspolitiken". 

2. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad som i 

motionen anförts angående formuleringen av valfrihetsmålet, 

3. att riksdagen beslutar att möjlighet till frivillig registrering av moders

mMet skall införas i folkbokföringen betriiffande den finsksprftkiga befolk

ningen. 

I motion 1985/86:347 av Rune Backlund m. fl. (c) hemstiills 

2: att riksdagen beslutar hos regeringen begiira initiativ för ait skapa en 

rättvisande meritviirdcring för invandrare i enlighet med det anförda, 

3. att riksdagen beslutar hos regeringen begiira att initiativ tas för att öka 

rekryteringen av invandrare till polisyrket, 

4. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som anförts om utfärdande av direktiv till verk och myndigheter att eliminera 

och beivra invandrarfientligt/rasistiskt klotter. 

5. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna vad 

som anförts om invandrarkulturens ställning i skolan och inom forskningen. 

7. att riksdagen beslutar att till Åtgärder för invandrare anvisa ett i 

förhållande till regeringens förslag med 3,5 milj. kr. förhöjt reservationsans

lag om 15 090 000 kr .. 

8. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om ny utform

ning av organisationsstödet i enlighet med IPOK:s förslag. 

9. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som anförts betriiffande invandrarorganisationernas möjlighet att få del av 

allmänna projektmedel till föreningslivet, 

11. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som anförts om familjerädgivning till invandrare. 

12. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära en kartläggning av de 

äldre invandrarnas situation i enlighet med det anförda. 

13. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som anförts om nödvändigheten av stöd för hjälp till tortyroffer. 

I motion 1985/86:348 av Kerstin Göthberg (c) hemställs att riksdagen 

beslutar att till D 3. Åtgärder för invandrare anvisa ett i förhållande till 4 



regeringens förslag med 200 000 kr. förhöjt reservationsanslag av 11 790 000 SfU 1985/86:20 
kr. varav 200 000 kr. anvisas till I mmigrantinstitutet. 

Motionerna 1985/86:342 yrkande 13, 1985/86:345 yrkande 4 och 1985/86:347 
yrkande 6 behandlas av konstitutionsutskottet i betänkande 1985/86:23. 
Kulturutskottet behandlar motionerna 1985/86:342 yrkande 12 bi betänkan
de KrU 1985/86:21 och motion 1985/86:347 yrkande 10 i betänkande KrU 
1985/86:20. Vidare behandlas motion 1985/86:347 yrkande 1 i betänkande 
SfU 1985/86:21. . 

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1984/85 

l motion 1984/85:305 av Kerstin Aner (fp) hemställs 
2. att riksdagen beslutar att statens invandrarvcrk och de som är ansvariga 

för folkbokföringen får till uppgift att reellt och effektivt stödja invandrar

kyrkorna i deras ansträngningar att nå sina medlemmar. 
3. att riksdagen beslutar att invandrarkyrkorna inom ramen för de hidrag 

som ges får särskilda verksamhets- och lokalbidrag, 
4. att riksdagen beslutar att invandrarpolitiken i sin helhet skall inriktas på 

att nå och hjälpa invandrarna genom deras egna kyrkor i minst lika hög grad 
som genom deras övriga organisationer. 

l motion 1984/85:794 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs 
3. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag innebärande ökat 

stöd till invandrarorganisationernas kulturella verksamhet i enlighet med vad 

i motionen anförs. 

I motion 1984/85:2229 (motivering i 1984/85:2228) av Oswalcl Söderqvist 
m. fl. (vpk) hemställs att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till 
upprättande av ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige. 

I motion 1984/85:2307 (motivering i 1984/85:2306) av Karin Andersson m. fl. 

( c) hemställs 
1. att riksdagen hos regeringen begär att myndigheternas information~~n

svar gentemot invandrargrupperna genom en ny förordning klarare fastslås. 

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1985/86 

I motion 1985/86:Sf504 av Anita Johansson m. fl. (s) hemställs att riksdagen 
som sin mening ger regeringen till känna vad som angetts i motionen om 

behovet av ökade verksamhetsbidrag till invandrar- och minoritetsorganisa

tioner. 

I motion 1985/86:Sf507 av Stig Gustafsson m. fl. (s, c och vpk) hemställs att 

riksdagen hos regeringen begär förslag om ett tillägg till brottsbalken 16 kap. 

8 § som innebär en kriminalisering av bildande av eller deltagande i 
organisationer vars verksamhet främjar eller uppmanar till förföljelse på 

etnisk grund. 

I motion 1985/86:Sf514 av Hans Göran Franck m. fl. (s) hemställs att 
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som angetts i 

motionen om behovet av flyktingpolitisk forskning. 
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I motion 1985/86:Sf520 av Alf Svensson (c) hemstlills 
1. att riksdagen beslutar hos regeringen begära förslag om ny organisation 

för handläggningen av invandrar- och minoritetsfrågor si1 att en klar 
uppdelning sker mellan invandringsfrågor (med anknytning till invandringen 
till Sverige) resp. minoritctsfrågor (med betoning av invandrarnas och 
minoriteternas kulturella situation i Sverige), 

7. att riksdagen beslutar hos regeringen begära förslag till lag om 
skyldighet för kommunerna att utse en tjänsteman till lokal "diskrimine
ringsombudsman", 

8. att riksdagen beslutar hos regeringen begära förslag till lag mot 
rasistiska organisationer i enlighet med begäran frän FN. 

I motion 1985/86:Sf521 av Kenth Skårvik m. fl. (fp) hemställs att riksdagen 
beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad som i denna motion 
anförs om stöd till invandrares trossamfund, äldre invandrare och informa

tionsverksamhet. 

Motion väckt under den allmänna motionstiden 1985/86 och överlämnad från 

utrikesutskottet 

I motion 1985/86:U522 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs 

4. att riksdagen hos regeringen begär åtgärder så att den kurdiska 
befolkningsgruppens särskilda situation i Sverige uppmärksammas bättre än 
vad som hittills skett, 

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till upprättande av ett 
kurdiskt kulturcentrum i Sverige. 

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1985/86 och överlämnade 

från kulturutskottet 

I motion 1985/86:Kr285 av Karl-Göran Biörsmark och Börje Stcnsson (fp) 
hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 
motionen anförs om vikten av att ett invandrarmuseum tillskapas i Norrkö
ping och att statsmakterna därvid har ett särskilt ansvar. 

I motion 1985/86:Kr288 av Margareta Andrcn (fp) hemställs att riksdagen 
hos regerinen begär att initiativ tas beträffande möjligheten att tillsammans 

med Stockholms läns landsting dokumentera invandrar- och flyktingpoliti

ken och inrätta ett invandrarmuseum i Stockholms län. 

I motion 1985/86:Kr317 (motivering i 1985/86:Ub832) av Alf Svensson (c) 

hemställs att riksdagen beslutar begära att regeringen utarbetar förslag till 
utökat stöd för finska kulturella aktiviteter i Sverige. 

I motion 1985/86:Kr324 av Per-Olof Strindberg (m) och Christer Nilsson (s) 
hemställs att riksdagen hos regeringen begär att förutsättningarna utreds för 
ett invandrarmuseum i Norrköping. 

Sfll 1985/86:20 
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Utskottet 

Inledning 

Riktlinjerna för den nuvarande invandrarpolitikcn fastlades genom riksdags
bcslut år 1975 (prop. 1975:26, InU 6, rskr. 160). Riktlinjerna formulerades 

med utgångspunkt från målen jämlikhet, valfrihet och samverkan och 

innebar att politiken p{t området borde präglas av en strävan att skapa social 

jämlikhet mellan invandrare och svenskar och att invandrare och etniska 

minoriteter bör ha möjlighet att, inom ramen för den intressegemenskap som 

omfattar hela det svenska samhället. ge uttryck för en egen språklig och 

kulturell identitet. Samtidigt borde politiken inriktas på att skapa samverkan 

mellan svenskar och invandrare för att öka solidariteten mellan dem och på 

att vidga möjligheterna för invandrarna att aktivt delta i det politiska livet i 

Sverige. 

lnvandrarpolitiska kommitten (TPOK) fick är 1980 i uppdrag att göra en 

översyn av frågor rörande invandringen och invandrarnas situation i Sverige. 

I kornmittens arbete har ingått att överväga ·den fortsatta inriktningen av 

åtgärder för invandrare och minoriteter i anslutning till 1975 <lrs riktlinjer 

med begränsning till sådan frågor som inte utretts i annan ordning. 

Propositionens förslag till riktlinjer för invandrarpolitiken bygger i allt 

viiscntligt pi1 IPOK:s förslag i kommittens slutbetänkande (SOU 1984:58) 

Invandrar- och minoritetspolitiken. I betänkandet har IPOK också lagt fram 

förslag om en reformering av stödet till invandrarnas organisationer. 

Propositionens förslag till reformering av detta stöd har emellertid utformats 

på ett annorlunda sätt än IPOK föreslagit. 
I propositionen läggs också fram förslag om en ny lag om etnisk 

diskriminering och inrättande av en ombudsman mot etnisk diskriminering. 

Som grund för förslagen i denna del ligger en inom arbetsmarknadsdeparte

mentet upprättad promemoria (Ds A 1985:6) En ombudsman mot etnisk 

diskriminering. 

På grundval av förslag från diskrimineringsutrcdningen i delbetänkandet 

Ds A 1984:7 Om olaga diskriminering läggs slutligen i propositionen fram 
förslag till vissa ändringar i brottsbalkens regler om olaga diskriminering 

jiimte en ändring i skade.~tåndslagen. 

Riktlinjer för invandrarpolitikcn 

Regeringen har i anslutning till detta avsnitt föreslagit riksdagen att 

godkänna de riktlinjer för invandrarpolitikcn som förordats i propositionen. 

De övergripande målen för 1975 års riktlinjer för invandrarpolitiken 
formulerades som nämnts med utgångspunkt från begreppen jämlikhet, 

valfrihet och samverkan. Målen bör enligt propositionen ligga fast men 

preciseras närmare. 

I begreppet jämlikhet skall innefattas en strävan att dels uppnå lika 
rättigheter för invandrare i förhållande till den övriga befolkningen, dels 

åstadkomma likvärdiga möjligheter. 

Invandrarna skall inom olika berörda samhiillsområden behandlas likvär-

SfU 1985/86:20 
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digt med befolkningen i övrigt, och deras behov skall mötas inom ramen för SfU 1985/86:20 
den generella politik som fastställts inom olika områden av samhället. Varje 

myndighet bör ha ansvar för att, om särskilda åtgärder krävs, sädana vidtas. 
Begreppet valfrihet bör enligt propositionen tolkas så att det innefattar 

respekt för den enskildes identitet och integritet samt möjligheter att 

utveckla det egna kulturarvet inom ramen för de grundHiggande normer som 

i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad. 

Ömsesidig tolerans, solidaritet och gemenskap mellan människor förutsät

ter samverkan som sker mellan likviirdiga parter på likvärdiga villkor och en 

gemensam intresseinriktning emellan befolkningsgrupperna. Vid uppfyllan

de av detta tredje övergripande mål mäste enligt propositionen en utgångs

punkt för alla invandrarpolitiska åtgärder vara att främja gemenskap. 

Invandrarpolitiken måste också präglas av en uttrycklig vilja att utveckla 

goda etniska relationer i det svenska samhället, så att alla grupper som bor 
här kan leva i harmoni med varandra och åtnjuta tolerans och respekt för sitt 

ursprung. 

Propositionens precisering av begreppen jämlikhet och samverkan som 

inte rnött någon gensaga motionsledes innebär enligt utskottets uppfattning 

en god grund för det fortsatta arbetet på att uppfylla målen för 1975 års beslut 

om invandrarpolitiken. Sävitt gäller begreppet valfrihet har propositionens 

tolkning av detta begrepp kritiserats i motion 346 av Alf Svensson. 

Motioniiren anser att propositionens formuleringar kan ge utrymme för att 

ställa större krav på invandrare än övriga invånare genom att invandrarna 

inte bara skulle följa svensk lag utan även allmänt accepterade normer. Detta 

kan, anför motionären, leda till rättsosäkerhet vid t. ex. beviljande av 

ekonomiskt stöd till organisationer som uppfattas "inte omfatta de grundläg
gande värderingar om vilka det råder enighet i Sverige". Motionären begär 

ett tillkiinnagivande till regeringen om att valfrihetsmMet bör tolkas sä att det 
endast skall finnas ett krav på att invandrare följer. svensk lag. 

Såsom framhållits i propositionen har avsaknaden av en precisering av 

valfrihetens innehåll, begränsningar och villkor i 1975 års riksdagsbeslut 

inneburit att målet kommit att tolkas på olika sätt och ibland som att 

värderingar skulle kunna godtas som starkt avviker från den grundsyn som 

kommer till uttryck i svensk lagstiftning eller i andra politiska beslut. 
Utskottet vill för sin del framhålla att i uttrycket "normer" innefattas inte 

enbart av riksdagen antagna lagar utan även andra bindande regler i 

samhiillet med generell verkan som ytterst har sin förankring i regeringsfor

mens normgivningskapitel. Valfriheten i levnadssätt för medborgarna är 

sålunda inte absolut utan gäller inom givna ramar och begränsningar. och 

dessa är i princip desamma för invandrare som för övriga invånare i landet. 

Utskottet kan inte finna att propositionen ger uttryck för att några mer 

långtgående krav skulle kunna ställas på invandrare än på den övriga 
befolkningen. Tvärtom framhålls att man vid kulturkollisioner hör gå 

varsamt fram och söka praktiska lösningar i en generös anda i stället för att 

hävda principer som motverkar eller förhindrar sådana praktiska lösningar. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motion 346 yrkande 2. 
I två motioner, 342 av Lars Werner m. fl. (yrkande 1) och nyssnämnda 

motion 346 (yrkande 1) framhålls att de i propositionen angivna målsättning- 8 



arna anges giilla invandrarpolitiken och inte som tidigare varit fallet SfU 1985/86:20 
invandrar- och minoritetspolitikcn. l\fotioniirerna anser att omr~1det även 

fortsiittningsvis skall kallas invandrar- och minoritetspolitik fiir att markera 

att invandrarna är nationella minoriteter. I motion Sf520 av Alf Sv.:nssnn 

(yrkande 1) hegiirs också att man i administrativt hiinseende skiljer p~1 de 

håda omrf1dena och att regeringen liigger fram förslag om en uppdelning av 

invandrarverket på tvä myndigheter. 

Såsom redovisats i propositionen har IPOK grundligt analyserat minori

tetsbegreppct och konstaterat att internationellt sett anses beteckningen 

minoritet endast kunna användas för grupper som sedan mycket h\ng tid eller 

alltid har varit bosatta i landet i fråga och inte relativt nyligen fd111 andra 

länder invandrade grupper. IPOK har vidare funnit att det inte är ändamåls

enligt att administrativt och principiellt skilja på åtgärder som avser 

integration av invandrare i det svenska samhället och i1tgtirdcr som syftar till 

att behålla och utveckla ett kulturellt och socialt liv som minoritctsgrupp i 

Sverige eftersom det är fråga om olika a~pckter p;I eller olika faser av ett och 

samma skeende. IPOK:s slutsats iir att n[1gon uppdelning i invandrar- och 

rninoritctspolitik inte hör göras utan att begreppet ocksii i fortsiittningen skall 

uppfattas som en enhet. invandrar- och minoritetspolitik. som är sammansatt 

av olika delar. 

I propositionen framhalls att utgångspunkten för de invandrarpolitiska 

lttgärderna i första hand bör vara de enskilda miinniskornas förutsiittningar 

och hchov. Vad gäller föreningsverksamhet och religionsutö\'lling iir det 

emellertid naturligt att samhiillet ger bidrag till kollektiva verksamheter 

bland invandrare. 

Med detta synsätt, som delas av utskottet, finns det enligt utskottets 

mening knappast nägot hehov av att i beniimningcn av iimncsomri'1det 

särskilt markera ordet minoritetspolitik eller att göra någon organisatorisk 

förändring på omri1det. Såsom framh[11lits i kulturutskottets yttrande fram

går av propositionen att avsikten iir att hittillsvaramk kulturpolitiska 

målsiittning heträffande insatser för invandrare skall ligga fast. Utskottet 

avstyrker sålunda bifall till motionerna 342, 346 och Sf520, samtliga såvitt 

avser yrkande I. 

Det anförda innebär att utskottet bitriidcr propositionens förslag till 

riktlinjer för invandrarpolitiken. 

Genomförande av invandrarpolitiken 

Regeringen har under detta avsnitt berett riksdagen tillfälle ta del av vad som 

anförts om invandrarpolitiken. 

Ansvaret för åtgärder för invandrare 

Statliga myndigheter 

En grundliiggande princip i 1975 {tr~ riktlinjer för invandrarpolitiken iir att 

den fackmyndighet som har ansvar för viss verksamhet i förhi1llande till 
svenskar även skall ha motsvarande ansvar i förh{11lande till invandrare. En 9 



niirmare reglering av ans\'arC'I [1terfinns i förordningen ( 1976:310) om SfU 1985/86:20 
{1tgiirder för invandrare m. Il. 

Föredragande stalsrfKkt Gradin anser i propositionen att principen om att 

varje fackmyndighet inom sitt omr<ide har samma ansvar för invandrare som 

för den övriga befolkningen bör ligga fast. I ansvarC'I ingtir bl. a. att resp. 

myndighet inom sitt sakomri1de skall se till att erforderliga positiva siirtitgiir

der vidtas till förm{1n för invandrare. Vidare bör .I 976 iirs förordning ses över 

och ges en ny spritklig utformning som tydligare klargör myndigheternas 

ansvar. I det sammanhanget bör överviigas att precisera myndigheternas 

skyldighet att samr?1cla med den i propositionen föreslagna ombudsmannen 

mot etnisk diskriminering. I propositionen framhälls ocks~I viirdet av att 

myndigheterna uppriittar siirskilda handlingsprogram för sin verksamhet 

med invandrarfr{1gor. men att det inte bör finnas n[1gra fprmella krav ptt att S:i 

sker. Inte heller bör nägra krav uppstiillas p{1 {irliga redovisningar av vidtagna 

ätgiirdcr utan regeringen bör vid behov kunna hegiira in siidan redovisning. 

I motion 347 av Rune Back lund m. fl. (yrkande 4) begiirs ett tillkännagi

vande till regeringen om att statliga myndigheter bör ges direktiv alt 

eliminera irwandrarfientligt/rasistiskt khmer frt1n sina byggnader och beivra 

förekomsten av s<'1dant klotter. 

UtskottC'I delar helt motioniirernas uppfattning att det iir \'iktigt att 

samhället med kraft visar att man inte tolererar invandrarfientlighet eller 

rasism. Det iir en sjiilvklarhet att klotter som förmedlar st1dana budskap med 

det snaraste bör avliigsnas. och de statliga myndigheterna har hiir ett siirskilt 

stort ansvar. Utskottet utgftr frim att regeringen överviiger om ni1gra 

siirskilda åtgiirder behövs för att precisera detta ansvar. Något tillkiinnagi

vande i frågan bedömer utskottet emellertid inte nödviindigt. utan motion 

347 (yrkande 4) far anses tillgodosedd med det anförda. 

Kommuner och lamls1i11g 

Av den lagstiftning som reglerar den kommunala och landstingskommunala 

verksamheten framgfa kommuners och landstings ansvar för att invandrare 

far en jämförd med andra likvärdig behandling. Inom ramen för lagstiftning

en har kommunerna och landstingen frihet att sjiilYa organisera sina {1tgiirder 

för invandrare efter de lokala förutsiittningarna. Statsr:'1det ser i propositio

nen positivt pi'1 att det under senare år blivit vanligt med knmmunala 

invandrarpolitiska program som kan vara av stor betydelse när de invandrar

politiska målen skall omsättas i praktiken. Eftersom behoven av handlings

program växlar bör det. liksom hittills. ankomma på varje kommun att med 

utgångspunkt i kommunernas egna förutsättningar bedöma om det är 

lämpligt att uppriltta siirskilda invanclrarpolitiska program. 

/11j(m11a1io11 och opi11io11sbild11i11g 

I propositionen framhålls att ansvaret för att invandrare fitr samhilllsinforma

tion som iir likviirdig med den som ges till andra grupper liksom hittills bör 

ligga p;'1 staten. landstingen och kommunerna. Genom det nya systemet för 

mottagning av flyktingar som gäller fr. o. m. i fjol kommer kommunerna att 10 



svara för en större del av den grundläggande samhiillsinformation som hör SfU 1985/86:20 
gö till alla invandrare och si1 li111gt möjligt p{t deras eget spr~tk. Varje 

fackmyndighet hör som hittills ha ansvar för information inom sitt omräde. 

och statens invandrarverk ett samordningsansvar. 

Föredragande statsddct betonar siirskilt vikten av att allmiinhctcn för 

saklig information om invandringen och invandrare och erinrar om att SIV:s 

medel för informationsinsatser för budgct;\ret 1986/87 riiknats upp med ni"ira 

1.3 milj. kr. Hon erinrar ocksi1 om att folkrörelserna i detta sammanhang 

spelar en alltmer betydelsefull roll och att invandrarvcrket sedan flera itr har 

möjlighet att genom projektbidrag stödja olika organisationers verksamhet i 

syfte att skapa samverkan mellan invandrare och svenskar. Vidare kan de 

siirskilda bidrag som kan utgt\ till kommuner och som 1·iisentligt ökats för 

nästa budgetär användas för att stimulera olika samverkansprojckt mellan 

kommuner och folkriirelscr. Slutligen har för niista budgct{tr 1 milj. kr. 

avsatts till regeringens förfogande för opinionsptiverkande verksamhet i 

flyktingM1gor m. m. 

I motion 198-l/85:2307 av Karin Andersson m. fl. (c) yrkande l hcgilrs att 

myndigheternas informationsansvar gentemot invandrargrupperna· klarare 

fastslfts genom en ny förordning. 

Som ovan nfönnts har regeringen för avsikt att omarbeta 1976 års 

förordning om statliga myndigheters ansvar för åtgärder för invandrare. 

Utskottet förutsiitter att regeringen i det sammanhanget särskilt överväger 

frågan om hur myndigheternas ansvar för information närmare skall 

preciseras. Någon Mgi\rd med anledning av motion 198-l/85:2307 i nu 

behandlad del anser utskottet inte erforderlig. 

Lars Werner m. fl. begt·ir i motion ~-l2 yrkande 6 att regeringen skall lägga 

fram förslag till ett nytt anslag för hekostande av informationsinsatser inom 

folkrörelserna för att bemöta främlingsfientliga attityder. 

Som redovisats ovan har en kraftig ekonomisk satsning skett pft informa

tions- och opinionsbildningsområdct i syfte att öka kunskaperna och 

försti\clsen hos allmiinhcten niir det giiller invandrare och invandring. 

Tillgängliga medel för informationsinsatser kommer i stor utstriickning att 

anviindas för samverkan centralt eller lokalt mellan offentliga organ och 

olika folkrörelser. Utskottet finner mot denna bakgrund inte anledning 

föresli\ något nytt anslag avsett enbart för informationsinsatser inom 

folkrörelserna . 

. i\ rbets 11w rk 11ad1f rågor 

1 propositionen framhålls att invandrarnas arhetsrnarknadssituation visar på 

flera mycket oroväckande tendenser och att arbetslösheten bland utländska 

medborgare fortfarande är ungefär dubbelt så hiig som i hela befolkningen. 

Statsrådet betonar att alla krafter m~lste mobiliseras för att hjiilpa invandrar

na in pä arbetsmarknaden och för att förhindra en utslagning. Arbctsrnark

nadsverket (A\1S) har under år 198.'i inlett arbetet pä ett handlingsprogram 

för invandrar- r~sp. flyktingfrägor. Statsrf1det förordar. mot bakgrund av att 

nya kommuner tar emot invandrare. att AMS regelbundet gör en översyn av 

personalbehovet m. m. vid arbetsförmedlingar i invandrartäta omri1den. 11 



Vidare framhålls i propositionen att ett omfattande utvecklingsarhcte har SfU J 985/86:20 

inletts för att finna liimpliga metoder att anpassa de arhetsmarknadspolitiska 

och utbildningspolitiska insatserna till olika invandrargruppcrs behov. AMS 

har bcgiirt att fil extra resurser för personal, tolkar. uthildningsinsatser m. m. 

i fem kommuner för att ordna en försöksverksamhet. Statsrådet hcdömer 

detta angeliigct. och vissa medel kommer att ställas till förfogande för 

ändamälet. 

Unga invandrares problem pä arbetsmarknaden bör enligt statsrådet ägnas 

slirskild uppmärksamhet, liksom invandrarkvinnornas problem. Bidrag har 

nyligen beviljats till ett projekt som syftar till att stiirka invandrarflickors och 

invandrarkvinnors stiillning. I årets budgetproposition beräknas särskilda 

medel för jiirnstiilldhetsatgiirdcr, varvid invandrarkvinnornas situation sär

skilt kommer att beaktas vid fördelningen av dessa medel. 

I propositionen framh{tlls vidare att det lir av största betydelse att 

invandrares kunskaper och kompetens verkligen tillvaratas pä svensk 

arbetsmarknad. Inom miinga omr{1den hör kunskaper i andra språk iin 

svenska kunna vara merikrande. Föredragande statsrädet erinrar ocksf1 om 

att frt1gan om värdering av utliindsk högre utbildning i förh[11lande till 

utbildning inom det svenska högskolesystemet har behandlats av universi

tets- och högskolciim betet (U I IÄ) i en rappmt ( 1983: 19). UHÄ har cHirefter 

bedrivit en försöksverksamhct och ett stort antals. k. ekvivalensbedömning

ar har gjorts av enskilda individers utbildning i olika länders högskolesystem. 

lnvandrarkvinnornas problem pä arbetsmarknaden behandlas i motion 

342 av Lars Werner m. fl. (yrkande 12 a). Motionärerna anför att samhället 

kan stödja kvinnorna genom att bl. a. öka möjligheterna till svenskundervis

ning och samhiillsorientering, men att detta rrn"iste ske utifrfm kvinnornas 

situation och förutsättningar. Kvinnorna har ofta svärigh'<ter att följa 

utbildningar upplagda över en längre tid, varför det är viktigt att nya metoder 

som veckoslutskurser eller kortare uthildningar p{1 folkhögskolor prövas i 

ökad utsträckning. 

Riksdagen har nyligen (prop. 1985/86:67, UhU 10. rskr. 143) fattat beslut 

om svenskundervisning för invandrare. Enligt beslutet fitr kommunerna ett 

lagstadgat ansvar för att grund-sfi ordnas antingen av kommunen sjiilv eller, 

på kommunens uppdrag. av studieförhund eller folkhögskolor. Påbyggnads

sfi skall därefter kunna ges antingen i samband med arbetsmarknadsutbild

ning eller i studiecirkelform hos studicförhunden. Riksdagen har understru

kit vikten av att kommunerna s{r långt det är. möjligt tar hänsyn till de 

önskemål invandrarna kan ha om anordnare av utbildningen. Samhällsin

formation ingär som en viktig del i grund-sfi-undervisningen. I den av 

regeringen nyligen fastställda läroplanen betonas att undervisningen skall 

anpassas till deltagarnas förutsättningar, behov och intressen, och deras 

olikartade erfarenheter och kunskaper skall tas till vara. För deltagare med 

särskilda behov skall stödundervisning kunna sättas in vid sidan av den 

ordinarie gruppens arbete. 

Enligt utskottets mening tillgodoser det anförda syftet med motion 342 i nu 

behandlad del. 

UHÄ:s ovannämnda försöksverksamhet berörs i tvä motioner. Kenth 

Skårvik m. fl. begär i motion 345 (yrkande 9) ett tillkännagivande om att det 12 



iir angeläget att stärka UHÄ:s verksamhet med att ta till vara invandrarnas SflJ 1985/86:20 
kunskaper och kompetens och att skapa möjligheter till komplctteringsut-

bildning inom tekniska yrken. Rune Baeklund m. fl. begiir i motion 347 

(yrkande 2) att regeringen skall ta initiativ för att skapa en riittvisande 

meritvärdering för invandrare. Motionärerna anser att UHÄ:s försöksverk-

samhet bör bedrivas med slidan kraft att man snarast nt1r en permanent 

lösning i frågan. 

Försöksverksamheten är föranledd av den av Sverige un'dertecknade 

konventionen om erkiinnande av studier.· diplom och examina avseende 

högre utbildning i stater som tillhör Europaregionen inom UNESCO. Enligt 

UHÄ:s anslagsframstiillning för budgett1ret 1986/87 inkom under budget{trct 

1984/85 ca 200 framstiillningar om viirdering av utliindsk högskoleutbildning. 

För budgetåret 1986/87 beriiknas verksamheten bli fördubblad. Niir försöks

verksamheten började fanns det inte n{1gonstans i Sverige en samlad 

kompetens på området, och ärendena under budgctäret 1984/85 har niistan 

undantagslöst inneburit omfattande och tidsödande undersökningar. L,:J JÄ 
har successivt kunnat bygga upp en begriinsad egen dokumentation och 

kunskap genom att inventera förekomsten inom den svenska hiigskolan av 

personer som har fött sin egen grundliiggandc högre utbildning i ett annat 

land och hålla utbildningsseminarier för dem samt genom ing[1emk kontak

ter med andra liinder diir motsvarande verksamhet bedrivs. A \'t:tl fortsiitt

ningsvis kommer dock varje iirende att kriiva en betydande arbetsinsats. 

Kostnaderna hiirför kommer emellertid st1 småningom att kunna reduceras 

allt eftersom kunskapen och erfarenheten byggs ut. 

Med hiinsyn till den uppbyggnad av verksamheten med viirdering av 

utliindsk högskoleutbildning som p{1gär inom UI IÄ och som enligt vad som 

framgår av propositionen beräknas bli utviirderad inom den niirmaste tiden 

anser utskottet att n{1gon {1tgiird i fr<'1gan inte iir piikallad. Si1vitt giilkr 

möjligheterna till komplctteringsutbildning inom tekniska yrken vill utskot

tet erinra om att s[1viil högskoleförordningen som vuxenuthildningsförord

ningcn ger utrymme för vederbörande styrelse för utbildning resp. skolstyrel

se att vid behov inriitta kurser för s{idan utbildning. Si1som framg{ir av 

propositionen bedrivs sedan {1r 1980 i Stockholms Hin en verksamhet i syfte 

att ge invandrare med akademisk eller minst gymnasial utbildning i 

hemlandet och goda grundkunskaper i svenska viss kompletterande utbild

ning med teknisk eller ekonomisk inriktning. Det iir L'nligt utskottets 

uppfattning angdiiget att s[1dana verksamheter bedrivs iiven inom andra 

regioner si\ att invandrarnas kompetens och kunskaper tas till \'ara p;\ ·ett 

hiittre siitt iin vad som hittills skett. Verksamheten mL'd komplctteringsut

bildningar har emellertid till stor del samband med UI IA:s ,·erksamhL't med 

meritviirdering och kan förutsiitt<ts bli uppmiirksammad i det samman

hanget. 

'.\frd det anförda far motionerna 345 yrkande 9 och 347 yrkande 2 anses 

besvarade. 

I moti1.111 347 av Rune Backlund begiirs ocks:'1 (yrkande 3) att regeringen 

skall ta initi;1tiv lill att <'ika rekryteringen av irl\'andrarL' till polisvrkct. 

Motionärerna hiinvisar till att andelen invandrare inom detta yrke är ovanligt 

liten, samtidigt som yrkesgruppen ofta knmn11.:·r i kontakt mt'd knntliktcr till 



följd av olika kulturbakgrund och ocks[1 för den första kontakten med SfU 1985/86:20 
flyktingarna. 

Fdgan om en ökad rekrytering av in\'andrare till polisyrket behandlades 

av riksdagen vid föregt1ende riksmöte. Justitieutskottet erinrade i sitt av 

riksdagen godkiincla betänkande J LI u I 984/85: rn 0111 att riksdagens princip

beslut <'1r 1981 (prop. 1980/81:13. JuU 24. rskr. 210) om en reform för 

polisviisendet bl. a. innehar att villkoren för antagning till polis)Tket iindrats 

genom att viirnpliktskravet för manliga sökande utgiHt och en del andra krav 

mjukats upp. Utskottet hade inhiimtat att sökande med invandrarbakgrund 

regelmässigt förekommer \'id antagningen till polishögskolan. Utskottet 

underströk för sin del vikten av uttalandet i samband med 1981 [1rs 

principbeslut om att det sjiilvfallet ära\· viirde om polisbren företräder ett s{1 

brett befolkningsunderlag som miijligt och om k~irens sammansiittning p{1 

skilda niväer iiven avspeglar det förhtillandet att en betydande dela\· landets 

befolkning numera har invandrarbakgrund. Utskottet utgick från att detta 

synsiitt iivcn framgent skulle priigla rekryteringsarbetet. 

Enligt socialfiirsiikringsutskuttets uppfattning tillgudosn riksdagens tidi

gare uttalande i fr{1gan syftet med motion 147 yrkande 3. och ni1gon {ttgiird 

med anledning av motionsyrkandet är inte p[1kallad. 

Socialafrågor 

I propositionen betonas angeliigenheten av att det finns tillgt111g till flersprä

kig personal inom soeialtjiinsten och vi1rdsektorn i iiHigt liksom att det finns 

en väl fungerande tolkserviee samt kunskaper och insikter om de kulturer 

invandrarna kommL'r frt111. Vidare är det angeliiget att det sker en metodut

\'eckling inom socialtjiinsten för att möta invandrarnas siirskilda behov. Vid 

planeringen av barnomsorgen är det viktigt att hiinsyn tas till invandrarbar

nens behov av särskilt stöd och till att barnomsorg ofta iir en förutsiittning för 

deltagande i svenskundervisning. 

Föredragande statsr<ldet erinrar urn att det inom socialstyrclsL'n pi1giir ett 

arbete för att genom registrering av hcmspr{1ket inom miidra- och harnhiilso

drden fo en biittre bild av barnens spdtkmiljö. Detta arbete kan ge ett hiittn:: 

planeringsunderlag fiir kommunnna. lfrmsprl1ksinsatserna bör planeras 

utifrän en samsyn mellan insatser i förskolan och i skolan, vilket nödvändig

gör ett samarbete mellan soeialniimnd och skolstyrelse. 

Vid omhiindcrtagande a\' barn med in,·andrarbakgrund iir det enligt 

propositionen myekct angL'liig:et att barnen far hiilla kontakt med sin kultur 

och sitt spdk. Placering i miljö diir ingen talar barnets eget sprttk biir komma 

i fr<.iga endast i undantagsfall. t. ex. vid l.lmedelbart nrnhiindertagande. Vid 

en s{1dan placering måste barnet p{1 annat siitt få tillfälle att hålla kontakt med. 

sin kultur och utveckla sitt modersmål. 

S<t\'itt giiller iildreomsorgen kommer denna i framtiden att behii\'a 

anpassas till de särskilda behov som iildre invandrare har. inte minst för att 

uppfylla sit,·iil de inv;111drarpolitiska m{tlen som sl.lcialtjiinstens delm<tl för 

iildrenmsnrgen. niimligen nnrm;tlisL·ring och sjiilvbestiimmandt'. 

I propositionen erinras om att medel till Ut\'ecklingsarbete bland barn nch 

ungdom har utg<1tt fr:'rn allmiinna arvsfonden till ut\'ccklingsarbete inl.lm 14 
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idrottsrörelsen, varvid i riktlinjerna för arbetet bl. a. angetts att försök att i SfU 1985/86:20 

ökad utstriickning engagera invandrarungdom bör göras. Vidare har medel 

utg;1tt för utvecklingsarbete vid fritidsgårdar. Statsrftdet finner det angeHigct 

att verksamheten med arvsfondsmcdcl utviirdcras si1 att generella slutsatser 

kan dras. 

Ett flertal motioner berör fr«1gor som rör kommuners och landstings 

verksamhetsområden. 

Lars Werner m. fl. begär i motion 342 (yrkande 12 cl ett förslag frii.n 

regeringen om att kommunerna skall ges särskilt ekonomiskt stöd för en 

metodutveckling av socialtjänstens arbete med utsatta familjer från olika 

etniska grupper. Vidare begärs (yrkandena 7-9) att regeringen skall vidta 

åtgärder för att starta ett socialt stödprojekt bland invandrarungdomar. 

Detta bör enligt motionärerna organiseras och administreras av kommuner

na med full kostnadstäckning genom statsbidrag. Statsbidraget i fråga bör 

finansieras genom en särskild arbetsgivaravgift. 
Likartade motionsyrkanden har tidigare avslagits av riksdagen. senast 

under föregående riksmöte. I socialutskottets av riksdagen godkiinda 

betiinkandc SoU 1984/85: 14 h;invisadc utskottet betriiffande en metodut

veckling av socialtpnstcns arbetl' med invandrarfamiljer till att ett arbete 

pågick inom socialstyrelsen för att sammanställa allmänna dtd angående 

individuellt arbete med invandrarbarn och invandrarfamiljcr med barn. 

Vidare pågick inom ramen för ett nordiskt samarbetsprojekt inom hälso- och 

sjukvi1rden och socialtjiinstcn ett svenskt projekt som syftade till kunskapsin

samlande om skilsmässor och familjer i kris bland vissa invandrargrupper. 

Utskottet ansi1g att det var viktigt att det skedde en fortsatt metodutveckling 

av socialtjänstens arbete bland olika invandrargrupper och framhi.\ll att 

socialstyrelsen hade ett siirskilt ansvar för att sprida kunskaper och crfa

renhctl'r pi1 detta om ri1de. 

Beträffande fr{1gan om statsbidrag till ett socialt stöclprojekt bland 

invandrarungclomar konstaterade socialutsktittct i samma bet;inkandc att en 

omfattande projekt\·erbamhet redan p;igick p<'t flera hitll n;ir det g;illdc att p<I 

olika siitt förbiittra invandrarharncns och ungdomens fritidssituation och 

diirigcnom förhindra utslagning nch att med hiinsyn hiirtill ni1g1in riksdagens 

{1tgiird i frf1gan inte kunde anses erf,Hderlig. 

Mot bakgrund av vad som redovisats i propositionen om angeliigenheten 

av att utviirdera verksamheten med arvsfondsmedel s{1 att generella slutsat

ser kan dras ;111scr utskottet att riksdagen bör vidhhlla sitt tidigare stiillnings

tagande. lJtsk1)ttet avstyrker bifall till mntion 342 i nu behandlade delar. 

I motion 347 a\' Rune Backlund m. fl. hegiirs ett tillbnnagivande om 

angeliigenheten av att de s1im arbetar med familjert1dgirning ilr t\'[1spri1kiga 

od1 :igcr stor k:innL'dom on1 den kulturella bakgrunden för dem som si\kcr 

rådgivning (yrkande 11 ). Motionärerna anser ocks{1 att socialstyrelsens och 

invandrarverkets konferens i september 1984 om kvinnomisshandel som 

särskilt uppmärksammade invandrarkvinnornas situation m{1ste följas upp. 

och i det arbetet m[1stc stor uppmiirksamhet iignas åt flyktingfamiljernas 

totala situation. 

I samma motion. 347 (yrkande 12). och i motion Sf:'\21 (dcl\'is) av Kcnth 

Skärvik m. fl. tas iildre invandrares situation upp. I motionerna framhi1lls 15 



spritksvårigheterna för äldre invandrare och behovet av tvt1språkig personal SfU 1985/86:20 
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. f motion 347 hänvisas till en 

pilotstudie Äldre invandrare som genomförts av invandrarverket och som 

visat på olika svårigheter som möter äldre invandrare. Motionärerna begär 

att en kartläggning utförs av iildre invandrares situation. I motlcl!l Sf521 

framh{11ls vikten av att kommuner och landsting undersöker vilka behov och 
önskemitl de äldre invandrarna har. vilket bör ges regeringen till känna. 

Siisom framhttllits i propositionen utreder t: HÄ på regeringens uppdrag 

hur tillgången pi"! tv{1spri'tkig personal inom frillnst socialtjiinstens omräde 

samt inom hiilso- och sjukv<°lrden skall kunna förb1ittras genom utbildningsin

satser inom högskolan. Uppdraget skall redovisas till n:geringen inom kort. 

Vidare inleddes hösten I 985 cn fiirsöksverksamhet med inta,gning av 

tvåspråkiga elever till vårdutbildning i gymnasieskolan, bl. a. för att tillgodo

se behovet av tvåspråkig v{mlpersonal. Atgärder har sfllunda redan vidtagits 

för att mi\ta bchovet av tv;'tspriikig personal inom den kommunala och 

landstingskommunala sektorn. Vad siirskilt ang:tr de kommunala familjL·r<'td

givarnas utbildning har BFLJ-81-kommittl!n i sitt ddbctiinkande Farniljedtd

givning- verksamhet och organisation ( Ds S 1983:8) bl. a. behandlat frägor 

om familjcriidgivning för invandrare. Betiinkandet har remissbehandlats och 

bereds inom regeringskansliet .. 

Socialutskottet har i sitt nyligen avgivna betänkande SoU 1985/86: 17 

behandlat problematiken kring kvinnomisshandel. Utskottet har ansett alt 

det finns skiil att stiidja st1dan utvecklings- och försöksverksarnhet som syftar 

till att ge hj1ilp <1t misshandlade hinnor och deras barn. Fritgan om bidrag 

hiirtill fftr emellertid. anför socialutskottet, prövas frän fall till fall. I 

betiinkandet erinras om att tre finska kvinnojourer under föregitend.: 

budgetår fött bidrag från socialdepartemcntets anslag H 4. Utvecklings- och 

försöksvcrksam het. 

Utskottet vill i detta sammanhang ocks[1 erinra om att statsrådet Gradin i 

januari. i <ir samlat representanter för kvinnor inom invandrarnas organisatio

ner till en konferens diir särskilt frågor som berörde invandrarkvinnornas 
situation uppmiirksammades. I regeringskansliets jämst1illclhetsarbete är 

ocks{1 invandrarkvinnornas situation ett högt prioriterat omr{tcle. 

Sitviil I POK som fördragande statsri1det har understrukit behovet av en 

förbättrad planering med utg{1ngspunkt i in\·andrarnas egna iinskcmitl niir 

det giiller iildreomsorgen. En s~tdan planering ankommer niirmast pii hL·riirda 

kommuner och landsting. Knmmuncrna har ocksf1. s~tsnm framhilllits i 

propositionen. i ökad utstriickning börjat observera fri1gan om äldre 

inva1idrare. och särskilda medel har beviljats av regeringen för lokala 

utveeklingsprojekt inom elen sociala hemtjiinsten. Friigor med anknytning 

till 1ildre invandrare behandlas oeks{1 av iildreberedningen (S 1981 :01) som 

bl. a. gett ut rapporten Invandrarna och äldreomsorgen. Beredningen 

beriiknas avge sitt hurndbL·tiinkande i <ir. 
\kd hiim·isning till det anförda anser utskottet att motinnerna .347 yrkande 

11 nch 12 nch Sf:'2 I i behandlad del inte pi1kallar nagnn S:irskild atgiird fritn 

riksdagL'ns sida. 

I motion 347 (yrkande 13) begiirs ett tillkiinnagivande om nödviindigheten 

av ekonomiskt stöd till Röda korsets och Stockholms 11ins landstings 16 



verksamhet med behandling av tortyroffer. St1J 1985/86:20 
Av socialutskottets betänkande SoU 1985/86: 16 framgår att den ifrågava

rande verksamheten påbörjats under hösten 1985 och drivs i form av öppen 

vård som en försöksverksamhet som skall utvärderas efter två år. Finansiellt 

har verksamheten stötts, förutom av Röda korset och Stockholms läns 

landsting, av Stockholms och Botkyrka kommuner samt försäkringskassan i 

Stockholms län. Vidare har 500 000 kr. utglttt i bidrag från allmänna 

arvsfonden. I betänkandet framhttller utskottet den siirskilda vikten av att 

flyktingar som kommer till Sverige med svåra psykiska och fysiska men efter 

tortyr kan erbjudas en adekat vård och hjälp för att kunna iivavinna sina 

traumatiska upplevelser. Detta måste dock, enligt socialutskottet, i prakti

ken främst vara en uppgift för sjukvårdshuvudmännen i de landstingskom

muner där flyktingarna som ett resultat av det nya flyktningmottagandet 

kommer att vistas. 

Socialförsäkringsutskottet delar denna uppfattning. Utskottet vill i detta 
sammanhang erinra om att siirskilda medel med 2 milj. kr. beriiknats under 

arbetsmarknadsdepartementets anslag D 6 för särskilda bidrag för speciella 

vt1rdinsatser för handikappade flyktingar och andra flyktingar med speciella 

behov. '.\lågon åtgiird med anledning av motion 347 yrkande 13 iir mot 

bakgrund av det anförda inte pilkallad. 

I motion 345 av Kenth Skårvik (yrkande 8) begärs ett tillkännagivande om 

att statsbidragen till hcmspråksundervisningen i förskolan och grundskolan 

bör slås samman och att en översyn bör göras i detta syfte. 

Skolöverstyrelsen har nyligen fatt i uppdrag av regeringen att göra en 

översyn av reglerna om statsbidrag till kommuner för kostnader för 

undervisning i hemsprftk och studiehandledning på hemspråk samt undervis

ning i svenska som andra spräk i grundskolan. I up~)draget ingår bl. a. att 

överväga vilka möjligheter som finns att samutnyttja statsbidragen vad avser 

hemsprfiksundervisningen i grundskolan och hemspråkstriiningen i förskolan 

i syfte att åstadkomma en helhetssyn av insatserna i förskola och skola och 

göra det möjligt att prioritera insatserna för barn i de lägre åldrarna. 

Uppdraget skall redovisas elen 1 september 1987. 
Utskottet finner att syftet med motion 345 yrkande 8 är tillgodosett med 

det niimnda uppdraget. 

Utskottet behandlar slutligen under detta avsnitt motion U522 av Lars 

Werner såvitt avser yrkande 4 som överHimnats av utrikesutskottet för 

behandling av socialförsäkringsutskottet. Motionärerna begär att åtgärder 

vidtas så att den kurdiska befolkningsgruppens särskilda situation i Sverige 

uppmärksammas bättre än vad som hittills skett. 

Såsom framhållits i motionen är kurdernas situation annorlunda än andra 

flyktinggruppers genom att det officiellt inte finns någon kurdisk nation och 
kurdernas hemtrakt. Kurdistan. iir delad mellan flera Hinder. Kurdernas 

situation har emellertid uppmiirksammats dels genom en monografi om 

kurderna som skrivits av Alar Kuutmann pa uppdrag av invanclrarverket och 

gl'lts ut av verket i pncketform {1r 1983. Boken behandlar söviil kurdernas 

historia, sprt1k, kultur och traditioner och det aktuella politiska läget i 

hemländerna som kurdernas situation i Sverige. Boken iir tänkt att kunna 

förmedla till och beskriva prnblemstiillningarna för dem som kommer i 

2 Riksdagrn 19X5!8ti. 11 sam/. Nr 20 
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kontakt med det kurdiska folket. Vidare har Memo Yetkin på socialstyrcl- SfU 1985/86:20 
sens uppdrag författat en skrift. Kurderna och Kurdistan, som getts ut i form 
av en PM av socialstyrelsen [ir 1984. Ocksä denna skrift beskriver kurdernas 
förhållande säviil i hL·mliinderna som i exil. 

Även utskottet finner det angeläget att kurdernas speciella situation 

uppmärksammas och att en saklig information ges om deras förhällanden. 

Utskottet finner emellertid att detta i hög grad skett genom invandrarverkets 
och socialstyrelsens nämnda publikationer, som finns tillgängliga för dem 

som i sitt dagliga arbete sysslar med invandrare och flyktingfdgor och 

kommer i kontakt med kurder. Någon ätgärd med anledning av motion U522 

yrkande 4 finner utskottet inte päkallad. 

Bostadsfrågor 

Föredragande statsdtdet framhaller att invandrarnas bostadsfr{1gor bör sii 

långt möjligt lösas inom ramen för den generella bostadspnlitiken. Fr{tgan 

om boendesegregation bör iignas fortsatt uppmärksamhet. varvid bäde de 

negativa och de positiva effekterna av viss etnisk koncentration m[1ste 

beaktas. Härvid bör ocksi1 friigan om det svenska sprakcts stiillning i 

invandrartäta bostadsomri1den ägnas särskild uppmi1rksamhet. 

Språkregistrering 

IPOK har förordat att en frivillig registrering kan ske av annat modersmttl iin 

svenska och att 1983 tirs folkbokföringskommitt~ far i uppdrag att utreda 

fragan. 

Föredragande statsrådet delar tkra remissinstansers t\·eksamhet till 

fPOK:s förslag och refererar till att Centrum för invandringsforskning vid 
universitetet i Stockholm har gjort en undersiikning nm hL·niigenhcten att 

delta i frivillig språkregistrering bland invandrare födda i Finland. Resultatet 

av undersökningen kan tolkas s{1 att benägenheten att frivilligt registrera sin 

språktillhörighet betydligt understiger 100 "'{. 
Statsrådet påpekar ocks[1 att en frivillig språkregistrering inte skulle ha 

någon administrativ betydelse. Det avgörande skälet mot en sprakregistre

ring är dock. anför hon. att en registrering inte iir förenlig med de principer 

om gemenskap och om respekt för den personliga integriteten som invand

rarpolitiken bygger på. Hon erinrar om att SIV i samband med prövningen av 

uppehållstillstånd för utomnordiska medborgare registrerar språktillhörig

het för bl. a information till invandraren på eget språk. Detta syfte kunde 

såvitt avser finska medborgare nås om det internordiska flyttningsbetyget 

kompletterades med uppgift om modersmål. Statsradets avsikt är att senare 

föreslå regeringen att ge riksskatteverket i uppdrag att utreda frägan. 

Alf Svensson bcgiir i nwtiPn 346 yrkanck 3 ett bL·slut a\' riksdagen om att 

den finskspräkiga befolkningen i Sverige skall fä möjlighet till frivillig 

registrering av mndcrsmMet i folkbokföringen. 

Med hänvisning till vad snm redovisats i propositionen i fragan avstyrker 

utskottet bifall till det nu aktUL'lla motiPnsyrkandet. 
18 



Kuffl/rella frågor 

IPOK lade i sitt slutbetänkande SOU 1984:58 fram förslag om en ökad 
satsning på kulturområdet. bl. a. i form av ett särskilt stöd för invandrares 
och minoriteters kulturverksamhet. IPOK betonade kulturrådets roll i 
sammanhanget och föreslog att d\det skulle få bättre möjligheter att främja 
invandrares kulturliv både när det gäller att bevaka utvecklingen, ta initiativ 
till nya insatser och administrera bidrag. Kommitten föreslog att i kulturrå
dets styrelse skulle ingå en representant för invandrarintressen. · 

Något förslag om ett siirskilt stöd för invandrarnas kulturverksamhet läggs 
inte fram i propositionen. I denna framhålls att kulturrådet skall- i enlighet 

med principen för genomförandet av de invandrarpolitiska målen att varje 
fackmyndighet inom sitt område har samma ansvar för invandrare som för 
den övriga befolkningen - ha ·det övergripande ansvaret att i sitt ordinarie 
arbete beakta invandrarnas behov. Invandrarnas delaktighet i olika former 
av kulturstöd bör enligt propositionen kunna stärkas ytterligare genom 
riktade informationsinsatser från kulturrådets sida till invandrarna och deras 

organisationer i fråga om befintliga bidragsmöjligheter. Också kommuner 
och landsting bör uppmärksammas på behovet av informationsinsatser för 
invandrarna och deras lokala föreningar beträffande de stödmöjligheter som 
står till buds. 

Ett flertal motioner rör invandrarnas möjligheter att få del av kulturlivet. 
Utskottet har i fråga om motioner med detta syfte inhämtat yttrande från 
kulturutskottet. Yttrandet. KrU 1985/86:5 y, återfinns som bilaga 2 till 
betänkandet. Kulturutskottet har i yttrandet också innefattat motionerna 
Kr285, Kr288. Kr317 och Kr324. vilka överlämnats till socialförsäkringsuts

kottet för vidare behandling. 
Fyra motioner tar upp IPOK:s förslag om ätgärder för invandrare inom 

kultursektorn. nämligen motionerna 341 av Hans Göran Franck m. fl. 
(yrkande 2). 345 av Kenth Skl1rvik m. fl. (yrkandena 6 qch 7), 342 av Lars 
Werner m. fl. (yrkande 2) och 1984/85:794 av Lars Werner m. fl. 
(yrkande 3). Motionärerna anser att invandrarorganisationerna bör erhålla 
ett särskilt stöd för sin kulturella verksamhet och att invandrarna bör vara 
representerade inom statens kulturråd. I motion 342 begärs att riksdagen 
skall anvisa 3 milj. kr. för ändamålet medan i övriga motioner begärs ett 

tillkännagivande i frågan. 

Kulturutskottet har med hänvisning till de i propositionen gjorda uttalan
dena i fråga om stöd till invandrarorganisationernas kulturella verksamhet 
avstyrkt bifall till de förenämnda motionsyrkandena. Såvitt gäller invandrar

nas representation i kulturrådet har utskottet erinrat om att rådets organisa

tion och uppgifter för niirvarande är föremål för en utredning som beräknas 

bli avslutad under sommaren 1986 och att frågan med hänsyn härtill inte bör 

föranleda någon riksdagens åtgärd. Socialförsäkringsutskottet delar kultur

utskottets uppfattning och avstyrker bifall till motionerna 341 yrkande 2. 342 

yrkande 2. 345 yrkandena 6 och 7 samt 1984/85:794 yrkande 3. 
I motion Kr317 av Alf Svensson begärs förslag om ökat stöd åt finska 

kulturella aktiviteter. bl. a. i form av bättre möjligheter att producera 
finskspråkiga program i radio och TV. Kulturutskottet har i sitt yttrande 

SfU 1985/86:20 
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avstyrkt bifall till motionsyrkandet med hänvisning till det omfattande stöd SfU 1985186:20 
som i dag utgår till de i Sverige bosatta finländarnas aktiviteter. Kulturutskot-
tet har vidare avstyrkt bifall till två motionsyrkanden, 1984/85:2229 av 
Oswald Söderqvist m. fl. och U522 (yrkande 5) av Lars Werner m. fl .. om 
inrättande av ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige och därvid erinrat om att 
den i propositionen föreslagna omläggningen av statsbidragen till invandrar-
nas riksorganisationer bl. a. har till syfte att organisationerna utan alltför 
detaljerade statsbidragsföreskrifter bör vara fria att själva bedöma vilken 
verksamhet man vill prioritera. 

Även soeialförsäkringsutskottet avstyrker bifall till de nu redovisade 
motionsförslagen om särskilt stöd till kulturverksamhet inom vissa invand
rargrupper. 

Motionärerna i motionerna Kr285 av Karl-Göran Biörsmark och Börje 
Stensson och Kr324 av Per-Olof Strindberg och Christer Nilsson anser att ett 

invandrarmuseum bör tillskapas i Norrköping medan Margareta Andren i 
motion Kr 288 anser att ett sådant museum bör inrättas i Stockholms län. 
Beträffande dessa förslag har kulturutskottet erinrat om att det tidigare 
behandlat motioner om inrättande av invandrarmuseum och senast i 

betänkande KrU 1985/86:3 uttalat angelägenheten av att invandrarnas 
kulturer. samhällsförhållanden och inte minst invandringen som samhällsfri
reteelse i stort är områden som bör dokumenteras på ett mer systematiskt 
sätt. Kulturutskottet har hänvisat till att frågan om dokumentation av 
invandrarnas kulturer kommer att behandlas i anslutning till den utredning 
om de centrala museernas uppgifter som pågår inom statens kulturråd. 
Vidare har kulturutskottet i betänkande KrU 1985/86: 18 erinrat om att 
utbildningsdepartementet avser att i ett sammanhang behandla ett flertal 
framställningar om inrättande av invandrarcentrum och invandrarmuseum. 
Med hänvisning härtill avstyrker kulturutskottet bifall till motionerna Kr285, 
Kr288 och Kr324, och socialförsäkringsutskottet anser att riksdagen bör 
besluta i enlighet härmed. 

I fyra motioner begärs ett ökat anslag till Immigrantinstitutet i Borås. 
Institutet får för innevarande budgetår ett bidrag om 200 OllO kr. som utgår av 
medel som anvisats under utbildningsdcpartemcntets anslag F 3. Bidrag till 
särskilda kulturella ändamål och någon förändring härvidlag är enligt årets 
budgetproposition inte avsedd för budgetåret 1986/87. Enligt motionerna 
339 av Lennart Brunander och Hans Nyhage och 344 av Viola Claesson bör 

riksdagen besluta att Immigrantinstitutet skall få ett bidrag på 400 000 kr. per 

år. Gunnel Liljegren m. fl. anför i motion 343 att institutet, enligt egen 

uppgift. behöver ett tillskott på ca 400 000 kr. årligen och begär beslut om att 

institutet skall beviljas ett årligt anslag inom ramen för det i den förevarande 

propositionen föreslagna nya stödsystemet för invandrarorganisationerna. 

Kerstin Göthberg slutligen begär i motion 348 beslut om att de ytterligare 
medel till lmmigrantinstitutet- utöver vad som utgi\r från utbildningsdepar

tementets anslag F 3 - som erfordrµs för verksamheten skall beviljas under 
arbetsmarknadsdepartementets anslag D 3. Sistnämnda anslag bör därför 
enligt motionärerna höjas med 200 000 kr. 

Kulturutskottet har i sitt yttrande ansett att bidraget till Immigrantinstitu

tet bör höjas med 200 000 kr. men att medel härför. såsom förordats i 20 



motionerna 343 och 348, bör utgå från arbetsmarknadsdepartementets SfU 1985/86:20 
anslag D 3. 

Såsom framhållits i kulturutskottets yttrande är frågan om bidrag till. 
enskilda arkiv föremål för utredning inom arkivutredningen (U 1985:07). 
Frågor om invandrarforskning kommer att behandlas i den forskningspolitis
ka proposition som regeringen planerar att lämna till riksdagen under våren 
1987. 

I avvaktan på att frågan om Immigrantinstitutets behov av medel kan bli 
närmare prövad i pågående utrednings- och beredningsarbete kan socialför
säkringsutskottet för sin del inte tillstyrka att ett ytterligare bidrag till 
institutets verksamhet nu skall utges inom ramen för de medel på rescrva
tionsanslaget D 3 som beräknas för n·ästa budgetår för att täcka nödvändiga 
utgifter för invandrarorganisationernas centrala verksamhet m. m. Utskottet 
är inte heller berett att föreslå en höjning av anslaget för detta ändamål. 
Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att avsikten är att Immigranter
nas riksförbund, vars medlemmar är kollektivt anslutna till lmmigrantinstitu
tet och som därmed är den dominerande föreningen i institutets organisation, 
skall erhålla bidrag för sin verksamhet från anslaget D 3. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna 339, 343, 344 och 
348. 

I motion 1984/85:305 av Kerstin Aner m. fl. (yrkandena 2-4) föreslås att 
statens invandrarverk och de myndigheter som är ansvariga för folkbokfö
ringen får i uppgift att reellt och effektivt stödja invandrarkyrkorna i deras 
ansträngningar att nå sina medlemmar. Vidare bör invandrarkyrkorna inom 
ramen för befintliga bidragsmöjligheter få särskilda verksamhets- och 
lokalbidrag. Invandrarpolitiken i sin helhet bör inriktas på att nå och hjälpa 
invandrarna genom deras egna kyrkor i lika hög grad som genom deras övriga 
organisationer. 

Kulturutskottet har i anslutning till behandlingen av de nämnda motions
yrkandena erinrat om att en särskild arbetsgrupp tillsatts i november 1985 för 
att se över reglerna om statligt stöd till invandrarnas trossamfund. Kulturut
skottet har i sitt yttrande lämnat en utförlig redogörelse för de överväganden 
som ingår i utredningsarbctet och med hänvisning härtill ansett att motionen i 
nu aktuell del inte behöver föranleda någon riksdagens åtgärd. Även ett 
förslag i motion 345 av Kenth Skårvik m. fl. (yrkande 1) om att riksdagen 
skall uttala att arbetsgruppen förutsätts lägga fram förslag om ett förbättrat 
stöd till invandrarnas trossamfund avstyrks av kulturutskottet med hänvis
ning till att arbetsgruppens kommande förslag inte bör föregripas. 

Socialförsäkringsutskottet ansluter sig till kulturutskottets uppfattning och 
avstyrker bifall till motionerna 1984/85:305 yrkandena 2-4 och motion 345 

yrkande 1. 
Utskottet avstyrker på anförda skäl även bifall till motion Sf521 av Kenth 

Skårvik (delvis) vari också begärs ett tillkännagivande om stöd till invandrar

nas trossamfund. 
Kulturutskottet har i sitt yttrande berört även motionerna 342 yrkande 

12 b och 347 yrkande 10. Med hänsyn till att kulturutskottet i annat 
sammanhang kommer att behandla frågor som tas upp i nämnda motionsyr
kanden har socialförsäkringsutskottet beslutat att överlämna yrkandena i 21 



fråga till kulturutskottet för behandling. SfU 1985/86:20 
Utskottet behandlar under detta avsnitt slutligen yrkande 5 i motion 347 av 

Rune Baeklund m. fl. Motionärerna begär ett tillkännagivande om att i den 
satsning som görs på kultur i skolan måste invandrarkulturen bli en viktig del. 

Utbildningsutskottet har i betänkande UbU 1984/85: 12 behandlat förslag i 

1985 års budgetproposition om förändringar av skolans arbete i syfte att få ett 
interkulturellt synsätt i undervisningen. Utskottet har helt instämt i proposi
tionens uppfattning att ett interkulturellt perspektiv måste läggas på 
undervisningen för att bl. a. motverka negativa attityder och fördomar inte 
bara hos majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritets
grupper. Undervisningen i skolan bör syfta till att öka förståelsen och den 
ömsesidiga respekten för olika kulturellt betingade förhållningssätt. Ett 
interkulturellt synsätt i skolans verksamhet måste. anför utskottet, givetvis 
bygga på kunskap och medvetenhet hos lärare och andra personalkategorier 

inom skolan, och ett interkulturellt perspektiv måste ingå som en aspekt 

såväl i grundutbildningen som i fortbildningen av lärare och andra personal
grupper. Mot bakgrund av dessa uttalanden anser socialförsäkringsutskottet 
att någon åtgärd med anledning av motion 347 yrkande 5 inte är påkallad. 

Statens invandrarverk 

Statens invandrarverk bör enligt propos1t10nen ha kvar ett ansvar för 
samordning och bevakning av myndigheternas åtgärder för invandrare. 
Verkets insatser bör dock anpassas till fackmyndigheternas ökade kunskaper 
om behovet av åtgärder och den utveckling av åtg~rder som skett under den 
senaste tioårsperioden. Verkets ambitionsnivå i fråga om bevakning och 
samordning bör vidare anpassas till de krav som kommit att ställas på verket 
som en följd av det nya systemet för flyktingmottagning. 

Forskningsfrågor 

I propositionen erinrar föredragande statsrådet om att hon i den forsknings
politiska proposition som behandlades av riksdagen år 1984 (prop. 1983/ 
84: 107, UbU 28, rskr. 401) framhållit att invandrarpolitiken är ett angeläget 
och nytt forskningsområde. En av delegationen för invandrarforskning 

(DEIFO) nyligen lämnad redovisning av genomförd och pågående forskning 

inom området visar att området är under snabb utveckling och engagerar allt 

fler forskare. DEIFO har också, med utgångspunkt i vad som framhållits i 

propositionen om forskningsområden som förtjänar särskild uppmärksam

het, utarbetat ett program för invandrarforskning. 

Som särskilt angelägna forskningsområden framhåller statsrådet i den 

förevarande propositionen etniska relationer och etnisk diskriminering. 
Även olika invandrargruppers - särskilt kvinnors - arbetslivsförhållanden 

liksom det nya systemet med flyktingmottagning bör ägnas ökad uppmärk
samhet genom forskning. 

Statsrådet anser det också angeläget att forskningen inom centrumbild
ningar och liknande tvärvetenskapliga miljöer vid universitet och högskolor 
utvecklas och konsolideras. 22 



I motion Sf514 av Hans Göran Franck m. fl. begärs ett tillkännagivande om SfU 1985186:20 
behovet av flyktingpolitisk forskning för att öka kunskapen om flyktingpro-
blemens politiska och ekonomiska orsaker. I första hand krävs, enligt 
motionärerna, forskning om konkreta pågående oroshärdar, särskilt angåen-
de förutsättningar för varaktiga lösningar av dessa konflikter. Stöd till sådan 
forskning bör, anför motionärerna, i första hand kanaliseras genom DEIFO. 

Den av motionärerna nämnda forskningen har i stora delar karaktär av 
freds- och konfliktforskning. En basorganisation härför har byggts upp under 
senare år, och freds- och konfliktforskning bedrivs nu vid universiteten i 
Lund, Uppsala och Göteborg. Forskning på området sker även vid det 
internationella fredsforskningsuniversitetet i Stockholm (SIPRI). Den riu 
nämnda forskningen tangerar också den forskning som styrelsen för u
landsforskning, SAREC, finansierar. 

Utbildningsutskottet behandlade vid föregående riksmöte frågan om 
ytterligare särskilda medel för utbyggnad av basorganisationen för freds- och 
konfliktforskning. Utskottet framhöll i sitt av riksdagen godkända betänkan
de UbU 1984/85:33 att det inte var berett föreslå riksdagen att ytterligare 
medel skulle avsättas för ändamålet utan erinrade om att universiteten och 
högskolorna var ålagda att genom omfördelning av medel åstadkomma 
förnyelse. 

Av DEIFO:s rapport Invandrare och etniska minoriteter som utkom i april 
1985 framgår att det finns flera områden inom forskningen om invandrare 
och minoriteter som är angelägna och som bör prioriteras. DEJFO framhål
ler att den forskning som de anser bör komma till stånd till viss del kommer 
att finansieras via arbetsmarknadsdepartementets anslag men att det huvud
sakliga ansvaret för kunskapsuppbyggandet åligger universiteten. Den 
utveckling av tvärvetenskapliga miljöer på forskningsområdet invandrare 
och minoriteter som sker vid universiteten bör enligt DETFO stödjas, och det 
viktigaste är härvid att en satsning kommer till stånd på tjänster vid 
universiteten, direkt inriktade på detta forskningsområde. 

I propositionen betonar som nämnts föredragande statsrådet att centrum
bildningar och liknande tvärvetenskapliga arrangemang med särskild inrikt
ning mot migrations- och etnicitetsforskning som vuxit fram vid olika 
universitet och högskolor är värda allt stöd och att deras verksamhet bör 
utvecklas och konsolideras. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att 
frågor om invandrarforskning kommer att behandlas i den forskningspolitis
ka proposition som regeringen planerar att lämna till riksdagen våren 1987 
förutsätter utskottet att angelägenheten av kunskaper om förhållanden i 
utvandringsländerna och om vilka faktorer som ger upphov till förändringar i 
flyktingsituationen i världen kommer att beaktas vid beredningen av den 
nämnda propositionen. Motion Sf514 får med det anförda anses besvarad. 

Ytterligare en motion tar upp frågan om forskning, nämligen motion 347 
av Rune Backlund m. f1. (yrkande 5, delvis). Motionärerna framhåller vikten 
av kunskaper om invandringens roll, betydelse och förutsättningar och av 
fortsatt forskning om. den första och andra generationens livssituation i 
Sverige. Vidare behövs, anför motionärerna, forskning om identitet, om 
nationalitet och medborgarskap. Forskning behövs också i stort om etniska 
minoriteters möjligheter att bevara och utveckla sin kultur i Sverige. 23 



Slutligen är de etniska konflikter som då och då förekommer mellan St1J 1985/86:20 
majoritets- och minoritetsbefolkningar ett viktigt område för forskning. 
Motionärerna begär ett tillkännagivande av vad de anfört om invandrarkul-
turens ställning inom forskningen. 

Motionens önskemål om forskning överensstämmer i stora delar med de 
uttalanden som gjordes i den forskningspolitiska propositionen 1983/84:107 
beträffande vilka forskningsområden som förtjänar särskild uppmärksam- · 
het. Uttalandena har därefter legat till grund för utformandet av DEIFO:s 
forskningsprogram. Med hänsyn härtill behöver motionen enligt utskottets 
mening inte föranleda något särskilt tillkännagivande från riksdagens sida. 

!LO-konventionen (nr 143) om migrerande arbetstagare 

!LO-konvention nr 143 godkändes av riksdagen med förbehåll för del Il och 

ratificerades den 28 december 1982. De ursprungligen konstaterade eller 
befarade hindren mot ratifikation hade successivt eliminerats, och det enda 
återstående förmodade hindret mot fullständigt godkännande var kravet på 

likabehandling i fråga om social trygghet enligt konventionens artikel 10. 
Artikel 10 i konvention nr 143 handlar om att utforma och genomföra en 

politik som syftar till att främja och garantera likställdhet (jämlikhet) mellan 
migrerande arbetstagare och den ratificerande statens egna medborgare. En 
sådan politik har Sverige antagit och även genomfört till stora delar. 
Beträffande metoderna att genomföra potitiken medger konventionen stor 
frihet genom att de kan vara "lämpade efter nationella förhållanden och 
sedvanor". 

ILO:s expertkommitte har slagit fast att omnämnandet av social trygghet i 

artikeln var avsett att bekräfta en grundläggande princip utan att gå in på de 
tekniska aspekterna av problemet. 

Sedan 1975 års riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken antogs har 
Sverige bl. a. antagit principer för invandrares rätt till folkpension vid 
bosättning här och slutit ett antal bilaterala socialförsäkringskonventioner, 

varför en stor majoritet av i Sverige bosatta utländska medborgare omfattas 
av system för social trygghet. Dessutom har Sverige år 1984 tillträtt 
!LO-konventionen (nr 157) om bevarande av rättigheter inom den sociala 
tryggheten (prop. 1983/84:81, sru 15, rskr. 154). 

I propositionen anförs att de vidtagna åtgärderna och expertkommittens 

tolkning av artikel 10 sammantaget innebär en tillräcklig grund för att också 

det sista påtalade hindret mot ratifikation av konvention nr 143 skall kunna 

anses undanröjt. Mot bakgrund härav föreslås i propositionen att riksdagen 

godkänner konventionen även såvitt avser del Il. 

Utskottet biträder propositionens förslag i denna del. 

En ombudsman mot etnisk diskriminering 

Regeringen har under detta avsnitt lämnat förslag om en ny lag mot etnisk 
diskriminering samt om inrättande av en särskild ombudsman mot etnisk 

diskriminering. 

I propositionen anförs att samhället på olika sätt bestämt måste motverka 24 



diskriminering på etnisk grund. Enligt statsrådet har lagstiftning därvid en SfU 191'.:'i/l\6:20 
viktig funktion såväl för att ge ett skydd i det enskilda fallet som för att 
påverka den allmänna inställningen på området. I svensk rätt finns flera 
lagbestämmelser som är verksamma mot etnisk diskriminering. Ytterligare 
lagstiftning särskilt riktad mot etnisk diskriminering i arbetslivet har 
föreslagits och diskuterats ingående. men enligt föredragande statsrådet 
föreligger inte nu någon godtagbar lösning med nya sanktionerade förbuds-

regler på arbetslivets område. I stället föreslås i propositionen en lagstiftning 

med annan inriktning. nämligen att en särskild ombudsman mot etnisk 
diskriminering tillsätts med uppgift att från en central placering i samhället 

och med särskild kompetens genom olika åtgärder motverka etnisk diskrimi-

nering i arbetslivet och på andra områden av samhällslivet. Uppgiften blir att 

dels i individuella fall ge råd, dels på ett generellt plan bl. a. genom 

överläggningar och information arbeta för att gällande rättsreglcr på 

området iakttas och för att kartlägga behovet av ytterligare åtgiirder mot 

etnisk diskriminering. Verksamheten bör regleras i lag för att ge uttryck för 

den stora vikt som tillmäts aktiva insatser mot etnisk diskriminering. 

När det gäller ombudsmannens l'erksamhetsområde är avsikten att det 

skall omfatta hela samhällslivet, eller med andra ord såväl den offentliga 

sektorn som de delar av samhällslivet där privata verksamheter förekommer. 
Privatlivet skall inte omfattas. Vidare föreslås att ombudsmannen ägnar 

särskild uppmärksamhet åt en del av samhällslivet, nämligen arbetslivet. 

Ombudsmannen skall genom olika åtgärder motverka etnisk diskriminering. 

Begreppet etnisk diskriminering föreslås här få samma principiella innebörd 

som i brottsbalkens bestämmelse om olaga diskriminering (BrB 16 kap. 9 §) 
vilket innebär att diskrimineringsgrunderna är ras, hudfärg. nationellt eller 

etniskt ursprung eller trosbekännelse. 

Såsom ovan nämnts skall ombudsmannens uppgifter vara inriktade såväl 

på individuella som på generella frågor. I de individuella fallen skall 
ombudsmannen genom bl. a. råd och upplysningar medverka till att den som 

anser sig ha blivit diskriminerad kan tillvarata sina rättigheter. På det 

generella planet skall ombudsmannen ta initiativ till åtgärder mot etnisk 

diskriminering genom överläggningar med myndigheter. företag och organi

sationer och genom opinionsbildning, information och på annat liknande 

sätt. Arbetslivet skall som nämnts ägnas särskild uppmärksamhet. På det 

området föreslås ombudsmannen få befogenheter att vid vite förelägga 

arbetsgivare att komma till överläggningar med och lämna upplysningar till 

ombudsmannen. En viktig uppgift skall också vara att rapportera till 

regeringen om behovet av ytterligare lagstiftning eller andra åtgärder. 

I propositionen föreslås vidare att en siirskild nämnd mot emisk diskrimine
ring inrättas. Skälen härför är bl. a. att ge ombudsmannen stöd vid 

uppbyggnaden av verksamheten samt att ge ombudsmannens verksamhet 

ökad tyngd. I fråga om nämndens sammansättning föreslås att nämnden får 

tre ledamöter, varav ordföranden skall vara lagkunnig och ha erfarenhet som 

domare. Vidare föreslås att nämnden skall få följande tre uppgifter. Pröva 

besvär över vite som ombudsmannen förelagt, ge ombudsmannen råd i 
principiellt viktiga frågor samt hos regeringen föreslå författningsändringar 

eller andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering. 25 



Beträffande organisationen av den nya verksamheten föreslås att ombuds- SfU 1985/86:20 
mannen och nämnden inrättas som två nya självständiga myndigheter. 
Någon saklig anknytning till statens invandrarverk (SIV) eller någon annan 
myndighet skall således inte komma i fråga. Däremot föreslås att de båda 
myndighe.terna såvitt gäller vissa rent administrativa funktioner och lokal-
mässigt hör kunna knytas till någon nu existerande myndighet. Beträffande 
ombudsmannen föreslås att denna förordnas på tre år, samt att något 
formellt krav på att ombudsmannen skall vara lagkunnig inte bör uppställas. 
En utvärdering av den nya verksamheten bör göras efter cirka tre år. 

I fråga om resurserna för ombudsmannens verksamhet anförs i propositio
nen att det inte är möjligt att nu göra någon bedömning av vilken 
arbetsbelastning ombudsmannen kommer att möta varken i ett inlednings
skede eller på några års sikt. Det hårt ansträngda statsfinansiella läget 
begränsar också de resurser som kan avsättas för ändamålet. Detta innebär 
att ett kansli med en handläggare i byrådirektörs/avdelningsdirektörs 
ställning och en assistent bör ställas till ombudsmannens förfogande. För 
nämndens arbete fordras en sekreterare på bisysslebasis. 

I propositionen föreslås att ett nytt anslag inrättas under tionde huvudti
teln med benämningen D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
m. m. Från anslaget skall bestridas kostnaderna för ombudsmannen jämte 
kansli samt nämnden. Det sammanlagda medelsbehovet beräknas i proposi
tionen till 1 653 000 kr., varav 1 625 000 kr. avser kostnader för ombudsman
nen med kansli. Statsrådet anför härvid att i medelsberäkningen är beaktat 
behovet av medel för tjänsteresor i samband med informationsmöten och 
överläggningar samt för tolk- och översättningsarbete. 

Slutligen anförs i propositionen under detta avsnitt att i den föreslagna 
lagstiftningen ingår som ett centralt inslag att enskilda skall kunna vända sig 
till ombudsmannen och lämna uppgifter med anknytning till påstådd etnisk 
diskriminering. Vidare föreslås en plikt för arbetsgivare att, utom i vissa 
undantagsfall. lämna uppgifter till ombudsmannen av betydelse för dennes 
verksamhet. Det kan i vissa fall tänkas bli fråga om uppgifter av känslig 
natur. Den nya lagstiftningen föreslås därför kompletterad med en sekretess
regel som utformats i enlighet med den som gäller på jämställdhetslagens 
område. 

Motionärerna i motion 340 av Gunnel Liljegren m. fl. anser att diskrimine
ring på etnisk grund endast undantagsvis förekommer i det svenska samhället 
och att tillräckliga möjligheter redan finns att stävja den. Motionärerna anser 
också att de åtgärder som vidtagits med anledning av de .senaste årens 
invandrarutredningar är väl ägnade att stärka invandrarnas ställning i 
samhällslivet .. Den institution som föreslås i propositionen, ombudsman me.d 
kansli jämte en tremannanämnd, är enligt motionärernas mening överflödig 
och innebär såväl ökad byråkrati som stor risk för dubbclfunktioner. I 
motionen yrkas därför avslag på propositionens förslag om lag mot etnisk 
diskriminering jämte i sekretesslagen föreslagen konsekvensändring. Hans 
Göran Franek m. fl. anför i motion 341 att en lag mot etnisk diskriminering 
enligt regeringens förslag inte kommer att bli tillräckligt effektiv med hänsyn 
till bristen på sanktionsregler. Enligt motionärerna är det angeläget med 
förslag till såväl straffrättslig som arbetsrättslig lagstiftning mot etnisk 26 



diskriminering inom arbetslivet, och de begär i yrkande 3 ett tillkännagivan- SfU 1985/86:20 
de härom. J avvaktan på en förbättrad lagstiftning begär motionärerna i 
yrkande 5 att riksdagen beslutar att vidga ombudsmannens och nämndens 
kompetens såvitt gäller möjligheten att avge uttalanden i_principiellt viktiga 
ärenden. Slutligen begär motionärerna i yrkande 4 ett tillkännagivande om 
att regeringen noga skall följa ombudsmannens och nämndens arbete så att 
kansliresurserna snabbt kan utökas om så erfordras. Lars Werner m. fl. anför 
i motion 342 att regeringens förslag om en ombudsman mot etnisk 
diskriminering är helt otillräckligt. Motionärerna anser att en diskrimine-
ringsombudsman som inte har stöd i en särskild lagstiftning mot.diskrimine-
ring i arbetslivet inte kan ha någon större verkan. Enligt lagförslaget skall 
diskrimineringsombudsmanncn. endast agera för att motverka diskrimine-
ring utan någon uppgift att föra den enskildes talan i rätten, vilket andra 
ombudsmän kan göra. Utan lagstiftning och utan fällande domar som skapar 
prejudikat kan man enligt motionärerna aldrig bevisa att diskriminering på 
arbetsmarknaden förekommer eftersom det inom detta område föreligger 
stora bevissvårigheter. På samma grunder anser de att en diskrimineringsom-
budsman utan stöd av en lagstiftning knappast kommer att kunna motverka 
diskriminering inom andra viktiga samhällsområden. såsom exempelvis på 
bostadsmarknaden. Enligt motionärerna måste samhället klart visa sitt 
avståndstagande från diskriminering genom lagstiftning, och de begär i 
yrkande 11 förslag till sådan lagstiftning. I motion 345 av Kenth Skårvik m. fl. 
anförs att det enligt deras uppfattning är uppenbart att det förekommer 
etnisk diskriminering i arbetslivet. Detta har bl. a. visats av diskriminerings-
utredningen. Motionärerna känner därför stark sympati för en lag som gör 
det möjligt att med kraft beivra etnisk diskriminering bl. a. i arbetslivet, men 
med hänsyn till den kritik som riktats mot diskrimineringsutredningens 
förslag från många remissinstanser tillstyrker de i detta läge den föreslagna 
lagen mot etnisk diskriminering. Enligt motionärerna bör dock en utredning/ 
beredning tillsättas som dels bör få i uppgift att följa tillämpningen av den 
föreslagna lagen, dels ge förslag till hur en lagstiftning som innehåller 
sanktionerade förbudsregler mot etnisk diskriminering skulle kunna utfor-
mas. Motionärerna är också tveksamma till om den föreslagna ombudsman-
nen ges tillräckligt stora resurser. Även behovet av ytterligare personal bör 
övervägas av nämnda utredning. I yrkande 5 begärs ett tillkännagivande i 
enlighet med det anförda. 

Såsom redovisats i propositionen har diskrimineringsutredningen (DU) i 
tre betänkanden behandlat olika frågor om lagstiftningsfrågor m. m. mot 
etnisk diskriminering bl. a. i arbetslivet. DU har i sitt arbete kartlagt 
förekomsten av etnisk diskriminering i Sverige och därvid visat att det 
förekommer sådan diskriminering från såväl enskilda som från företag. 
organisationer och institutioner. Utredningen har särskilt uppmärksammat 
förhållandena på arbetsmarknaden. Frågan om att kriminalisera etnisk 
diskriminering i arbetslivet diskuterades av DU, som dock inte lämnade 
något förslag härom beroende bl. a. på att DU tvivlade på att en sådan 
reglering skulle ha önskad effektivitet med hänsyn till de stränga bcviskraven 
inom straffrätten. Vidare beaktade utredningen arbetsmarknadens parters 
ovilja mot en straffrättslig lösning på området. Däremot har DU föreslagit 



arbetsrättslig lagstiftning mot etnisk diskriminering efter mönster av järn- SfU 1985/8(1:20 
ställdhetslagen. Lagförslaget mötte stark kritik under remissbehandlingen. 
Kritikerna ans{1g bl. a. att en sådan lag skulle föranleda mycket stora 
tillämpningssvårighctcr och därför inte kunna bli ett verksamt instrument 
mot etnisk diskriminering. särskilt inte i fråga om anställningsärenden på den 
privata arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund anser statsrådet det inte 
möjligt att nu införa sanktionerade förbudsregler mot etnisk diskriminering i 
arbetslivet inom ramen för vare sig straffrätten eller arbetsrätten. Utskottet 
delar denna uppfattning och avstyrker därmed bifall till motionerna 341 
yrkande 3. 342 yrkande 11 och 345 yrkande 5 i motsvarande del. 

Efter remissbehandlingen av DU:s förslag om arbetsrättslig lagstiftning 
bereddes frågan om lagstiftning mot etnisk diskriminering vidare inom 
regeringskansliet. Mot bakgrund bl. a. av att DU :s förslag om aktiva åtgärder 
på arbetslivets område av remissinstanserna ansett som viktiga inslag i 
arbetet att motverka etnisk diskriminering utarbetades ett promemorieför

slag om inriittande av en ombudsman mot etnisk diskriminering. Promemo
ricförslaget som har remissbehandlats överensstämmer i huvudsak med 
propositionens förslag vilket redovisats ovan. Utgångspunkten för ombuds
mannens verksamhet blir således de rättsrcgler som gäller i dag. Ombuds
mannens verksamhet fordrar dock lagstiftning. I de delar det gäller att it lägga 

arbetsgivare skyldighet att lämna uppgifter till och komma till överläggningar 
med ombudsmannen - ålägganden som får ses som särskilt viktiga i fråga om 
anställningsärenden främst på den privata arbetsmarknaden. där materiella 
regler mot etnisk diskriminering saknas - fordras att reglerna ges Jagform. 
Föredragande statsrådet anför att det även i övrigt är lämpligt att genom 
lagstiftning ge ökat eftertryck åt även de kringliggande bestämmelserna om 
ombudsmannens verksamhet. Genom en lag på området kan statsmakterna 
tydligare ange sitt program eller sin fasta viljeinriktning att med olika medel 
aktivt motverka etnisk diskriminering i samhällslivet. 

Enligt utskottets mening är den nu föreslagna lagen mot etnisk diskrimine
ring väl ägnad att motverka sådan diskriminering inte minst inom arbetslivets 

område. Genom att anta nämnda lag ger riksdagen uttryck för sitt bestämda 
avståndstagande från etnisk diskriminering. vilket enligt utskottets uppfatt
ning är synnerligen betydelsefullt. Utskottet tillstyrker således propositio

nens förslag i nu behandlade delar och avstyrker därmed bifall till motion 

340. 

Den föreslagna verksamheten skall enligt propositionen utvärderas efter 
omkring tre år. Någon siirskild utredning med uppgift att följa tillämpningen 

av den föreslagna lagen på sätt som begärts i motion 345 är enligt utskottets 

mening därför inte erforderlig. Inte heller anser utskottet att det finns skäl att 

nu vidga ombudsmannens och nämndens kompetens såvitt gäller möjlighe

ten att avge uttalanden i principiellt viktiga ärenden såsom föreslagits i 

motion 341. I fråga om kansliresurserna för ombudsmannens och nämndens 
verksamhet förutsätter utskottet att behovet härav kommer att prövas på 

nytt inför kommande budgetår. Några tillkännagivanden härom på sätt som 

begärts i motionerna 341 och 345 är därför enligt utskottets mening inte 
påkallade. Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motion 341 
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yrkandena 4 och 5 och motion 345 yrkande 5 i nu behandlade delar. 
Utskottet behandlar i detta sammanhang yrkande 7 i motion Sf520 av Alf 

Svensson vari begärs ett lagförslag av innebörd att kommunerna skall vara 

skyldiga att utse en tjänsteman till lokal diskrimineringsomhudsman, till 
vilken personer som anser sig diskriminerade kan vända sig. Tjänstemannen 

skulle ha skyldighet att anmäla fall av olaga diskriminering eller hets mot 
folkgrupp till åklagarmyndigheten och också kontinuerligt granska sin 
kommuns verksamhet inom området. 

För närvarande finns i ett stort antal kommuner särskilda invandrarfunk

tioner med uppgift att bl. a. bevaka invandrares rättigheter på olika 

områden. Det är sedan många ar vanligt att invandrare som upplever sig som 

diskrim_inerade vänder sig till kommunens invandrarfunktioner för råd och 

stöd. Genom inrättandet av en centralt placerad diskrimineringsombudsman 

får tjänstemän vid regionala och lokala organ tillfälle till samråd m. m. i 

frågor om etnisk diskrimim:ring. Mot bakgrund hiirav anser utskottet att 

något behov av lagstiftning om lokala diskrimineringsombudsmän inte 

föreligger. Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motion Sf520 yrkande 7. 

Grunder för statsbidrag till invandrarnas organisationer och 
bidrag till avgränsade projekt 

Regeringen har i anslutning till detta avsnitt . föreslagit riksdagen att 

godkänna de grunder för organisationsstöd till invandrarnas riksorganisatio

ners centrala verksamhet samt för bidrag till avgränsade projekt som 

förordats i propositionen. 

För närvarande utgår bidrag till inl'llndrarnas riksorganisationers verksam

het, i form av att srv ger dels verksamhetsbidrag till invandrarorganisatio

ner, dels bidrag för avgränsade projekt. Medel härför beräknas under 

arbetsmarknadsdepartementets anslag D 3. Åtgärder för invandrare. Vidare 

utgår från utbildningsdepartementets anslag G JO ett särskilt stöd till 

tidningar på andra språk iin svenska. 
I propositionen föreslås att nuvarande stöd till verksamheter inom 

invandrarnas riksorganisationer ersätts av ett nytt system för organisations

stöd. Detta stöd bör utformas på samma sätt som stödet till folkrörelserna. 

Det särskilda stödet till tidningar pil andra spri\k än svenska föresl{1s bli 

avvecklat och de frigjorda resurserna bör i huvi1dsak slås samman med de 

resurser och bidrag till invandrarorganisationerna som stätt till SIV:s 

förfogande. 

Det nya statsbidraget skall utformas så att organisationerna sjiilva kan 

välja sin verksamhetsinriktning och inte genom bidragskonstruktionen bli 

bundna till särskilda verksamheter eller till vissa arbetsformer. 

Sådana allmänna nyhetstidningar som hittills kunnat fä bidrag fr{1n det 

särskilda tidningsstödet eller från dagspresstödet skall ges möjlighet att 

erhålla fullt produktionsbidrag inom ramen för stödet till dagspressen. 

Förslag härom läggs fram av statsrådet Göransson i den del av propositionen 

som hänvisats till konstitutionsutskottet och som behandlas i betiinkande KU 

1985/86:23. För publikationsvcrksamhet som sker inom andra föreningar 

som inte är riksföreningar eller inom andra typer av sammanslutningar 

S n; l 9RS/86: 20 
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beräknar statsrådet Gradin medel under anslaget D 3. Utskottet återkom- Sfll I 98.:'i/86:20 

mer nedan till detta anslag. 

Stödet till riksorganisationerna föreslås utformat s:hom ett grund_stöd som 

bygger på indelning i stödklasser efter organisationernas medlemsantal. 

Stödet bör beräknas med utgångspunkt i antalet personer som själva 

individuellt har visat att de vill tillhöra riksorganisationen. Det bidragsgrun

dande medlemsunderlaget bör beräknas med hiinsyn till förhållandena vid 

utgången av organisationernas verksamhetsår under det närmaste föregåen

de bidragsåret. Bidragen bör utgå med följande belopp. 

Antal medlemmar Bidrag per år 

I 000 - 3 499 250 000 

3 500 - 4 499 400 ()()() 

4 500- 6 999 650 000 

7 000 - LO 999 800 000 

11 000 - 14 999 900 000 

l5 000 - 29 999 I I 00 000 

30 000 - I 300 000 

Två riksorganisationer som i dag får verksamhetsbidrag fdm SIV har 

invandrare från ett stort antal länder som medlemmar, nämligen Riksförbun

det internationella föreningar för invandrarkvinnor och Immigranternas 

riksförbund. Föredragande statsrådet anför att dessa organisationer även i 

fortsiittningen bör få statsbidrag, i den mån de uppfyllc.r de allmänna kraven 

härför. Stödet till Riksförbundet internationella föreningar för invandrar

kvinnor bör emellertid minskas med belopp motsvarande det stöd som utgår 

till organisationen enligt de regler som gäller för statsbidrag till kvinnoorga

nisationer. 

I motion 347 av Rune Backlund m. tl. (yrkande 8) hänvisar motionärerna 

till att IPOK föreslog att organisationsstödet skulle utformas som ett 

grundstöd kombinerat med en rörlig del som bygger på antalet medlemmar. 

Motionärerna begär att stödet utformas enligt denna modell för att man skall 

undvika tröskeleffekter. 

Enligt propositionen blir det däri föreslagna systemet med enbart ett 

grundstöd Hitt att administrera och överblicka· si1väl för SIV som för 

organisationerna. Däremot har under remissbehandlingen av IPOK:s förslag 

till stödsystem bl. a. gjorts gällande att kommittens förslag inte medför någon 

förenkling. Utskottet tillstyrker propositionens förslag och avstyrker bifall 

till motion 347 yrkande 8. 

SIV kan med medel frttn anslaget D 3. Åtgärder för invandrare för 

närvarande bevilja bidrag till al'griinsade projekt inom riksorganisationernas 

verksamhet och bidrag till de .w11nverkansurga11 som bildats mellan klmstella

tioner av riksförbund. I propositionen föreslås, med hänsyn till de uppräk

ningar av stöden till riksorganisationerna som det nya bidragssystemet 

medför. att det i fortsättningen bör vara en uppgift för organisationerna att 

själva finansiera en si1dan samverkan. Även stöd till projekt i kommunal regi 

hör upphöra med hiinsyn till den uppräkning av medel till särskilda bidrag till 30 



kommunerna som skett under anslaget D 6 under innevarande budgetår. SfU 198)/86:20 
Fortsättningsvis bör bidragsgivningen under anslaget D 3 enbart inriktas på 
samverkansprojekt och bidrag bör kunna utgå till invandrarorganisationer, 
svenska fackliga och ideella organisationer och institutioner m. fl. Bidrag bör 
därvid komma i fråga för tids- och kostnadsmässigt klart avgränsade projekt 
som inte ingår i den bidragssökandcs ordinarie verksamhet. 

I motion 341 av Hans Göran Fram:k m. fl. (yrkande 1) anförs att det är 
nödvändigt att samarbetsorganen även i fortsättningen och i vart fall under 
en rimligt tilltagen övergångsperiod erhåller verksamhetsbidrag som täcker 
deras kostnader. I annat fall, anför motionärerna, hotas verksamheten att 
läggas ner eller att begränsas mycket kraftigt. Någon ökad medelsanvisning · 

för ändamålet föreslås inte i motionen utan att ett tillkännagivande ges till 
regeringen i frågan. 

Även Lars Werner m. fl. begär i motion 342 (yrkande 10) ett tillkiinnagi
vande om att fortsatt ekonomiskt stöd bör utgå till invandrarorganisationer

nas samarbetsorgan. Dessa motionärer föreslår emellertid en höjning av 
anslaget. Detsamma är förhållandet i motion 347 av Rune Backlund m. fl. 
Den i denna motion föreslagna höjningen av anslaget skulle enligt motionä
rerna (yrkande 9) bl. a. göra det möjligt för organisationerna att även 
fortsättningsvis bedriva sådan verksamhet som man tidigare finansierat med 
projektbidraget och att behålla samverkande organ, och motioniirerna begär 

ett tillkännagivande härom. 
Utskottet, som vid anslagsbehandlingen nedan närmare kommer att 

redovisa de nämnda förslagen om anslagshöjningar. ansluter sig av i 
propositionen angivna skäl till de däri föreslagna grunderna för statsbidrag 
till den centrala verksamheten vid invandrarnas riksorganisationcr och 
bidrag till avgränsade projekt och avstyrker bifall till motionerna 341 

yrkande I, 342 yrkande 10 och 347 yrkande 9. 
Utskottet behandlar i detta sammanhang även yrkande 12 d i motion 342 

av Lars Werner m. fl. vari begiirs att det centrala stödet för friståt>nde 
kvinnoorganisationer skall öppnas för kvinnosammanslutningar inom de 
nationella riksförbunden. Motionärerna hänvisar till att kvinnosektionerna 
inom invandrarorganisationcrna hittills fått basera sin ekonomi på tillfälliga 
projektbidrag och att ett stöd för uppbyggnad av en fast kvinnoverksamhet i 
invandrarorganisationerna behövs. 

Den fråga motionerna tagit upp har senast prövats av riksdagen vid 1984/85 

års riksmöte. Arbetsmarknadsutskottet avstyrkte då i sitt av riksdagen 

godkända betänkande AU 1984/85:18 ett motionsyrkandc om en ökning av 

civildepartementets anslag G 1 för att stödja kvinnosektioner inom invand

rarorganisationer och hänvisad_e till att den framtida utformningen av 
anslaget Åtgärder för invandrare bereddes inom regeringskansliet. 

Enligt utskottets mening får inom stödet för invandrarnas riksorganisatio

ner, som i princip utgår i proportion till antalet medlemmar. inrymmas även 

kostnader för särskilda kvinnosektioner inom förbunden. Utskottet avstyr
ker således bifall till motion 342 yrkande 12 d. 
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Anslag till åtgärder för invandrare 

I budgetpropositionen har regeringen föreslagit riksdagen att i avvaktan pä 

en siirskild proposition i ämnet till Åtgärder för invandrare för budgctliret 

1986/87 beräkna ett rcservationsanslag av 8 584 000 kr. 

Utskottet har ovan redogjort för förslaget i den nu förevarande propositio

nen om att ett nytt organisationsstöd skall tillskapas genom sammanslagning 

av de resurser som srv förfogar över för bidrag till invandrar- och 

minoritetsorganisationernas verksamhet och merparten av det särskilda 

stödet till tidningar på andra språk än svenska samt viss del av det anslag som 

SIV disponerar för bidrag till avgränsade projekt m. m. I propositionen 

beräknas med utgångspunkt i detta förslag att de sammanlagda resurserna 

för stöd till invandrarorganisationernas samlade verksamhet för nästa 

budgetår uppgår till 9 650 000 kr. För bidrag till avgriinsade projekt beriiknas 

1 800 000 kr. och för bidrag till publikationsverksamhet inom invandrarföre

ningar som inte är riksförbund eller inom andra typer av sammanslutningar 

beräknas .140 000 kr. Tillhopa förcsl{1s ett reservationsanslag av 

11 590 000 kr. för nästa budgetår. 

I motion 342 av Lars Werner m. Il. föreslås att anslaget skall höjas med 8 

milj. kr. till 19 590 000 kr. (yrkande 5). Av den föreslagna höjningen belöper 

3 milj. kr. på ett ökat stöd till invandrarorganisationerna (yrkande 3). 2 milj. 

kr. på ett särskilt stöd till verksamhet bland invandrarkvinnor inom 

kvinnoorganisationer med huvudsakligen svenska medlemmar (yrkande 4) 
och 3 milj. kr. pf1 det ovan behandlade särskilda stödet till invandrarorganisa

tioncrnas kulturella verksamhet. Kenth Skårvik m. Il. begär i motion 345 att 

stödet till invandrarorganisationerna skall ökas till 11 milj. kr. (yrkande 2) 

och att anslaget till följd härav skall beräknas till 12 940 000 kr. (yrk. 3 ). 

Rune Backlund m. Il. begär i motion 347 (yrkande 7) att stödet till 

invandrarorganisationerna ökas med 3 500 000 kr. och att anslaget beräknas 

till 15 090 000 kr. I motion 342 framhälls att organisationerna fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 fått reellt sänkta verksamhetsbidrag och att en fortsatt 

sådan utveckling riskerar att rasera den verksamhet som vissa organisationer 

byggt upp. Den föreslagna ökningen av stödet till organisationerna iir enligt 

motionärerna endast skenbar eftersom ökningen motsvarar de resurser som 

organisationerna förlorar genom borttagandet av stödet till deras tidningar. 

Motionärerna i motion 345 anser att propositionens förslag innebär en 

mycket blygsam ökning av stödet till organisationerna och att. med hiinsyn 

till att stödet varit ofiiriindrat under en följd av år. en större höjning är 

motiverad. Även motionärerna i motion 347 anser det nödvändigt med en 

reell höjning av statsbidraget eftersom flera organisationer under senare år 

haft stora ekonomiska problem. 

Vid utformningen av grunderna för statsbidraget har som nfönnts folkrö

relsestödet stMt som förebild. För detta stöd gtiller som villkor att organisa

tionen själv svarar för en del av kostnaderna. Statsrådet framhilller att 

utvecklingen de senaste aren i friiga om invandrarorganisationernas sjtilvfi

nansiering har varit positiv men understryker samtidigt att det är angeläget 

att invandrarnrganisationerna uppnår samma sjiilvfinansieringsgrad som 

folkrörelserna i övrigt. Enligt de beräkningar som gjorts i regeringskansliet 

kommer. med det föreslagna systemet för organisationsstöd. var och en av de 

SfU 1985/86:20 
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tjugo organisationer som i dag erhåller verksamhetsbidrag att totalt sett få SfU 1985/86:20 
större statsbidrag än de får för närvarande under. förutsättning att de 

uppfyller de allmänna villkoren för bidrag och att deras medlemsantal är 
tillräckligt stort. 

Utskottet kan mot denna bakgrund och med hänsyn till angelägenheten av 
återhållsamhet med statens utgifter inte biträda de förenämnda motionsyr
kandena om ökat stöd till invandrarorganisationerna. Såvitt gäller yrkandet i 

motion 342 om särskilt ekonomiskt stöd till verksamhet bland invandrarkvin

nor inom kvinnoorganisationer med huvudsakligen svenska medlemmar 

finner utskottet att stöd för sådana särskilda verksamheter bör kunna beviljas 
som projektbidrag. 

Med det anförda tillstyrker utskottet propositionens förslag till medelstill

delning för åtgärder för invandrare och avstyrker bifall till motionerna 342, 

yrkandena 3-5. 345 yrkandena 2 och 3 och 347 yrkande 7. 

Enligt utskottets mening får med det anförda även den under den allmänna 

motionstiden i år väckta motionen Sf504 av Anita Johansson m. fl .. vari 

begärs ett tillkännagivande av behovet av ökade verksamhetsbidrag till 

invandrar- och minoritetsorganisationer. anses besvarad. 

Olaga diskriminering m. m. 

I förevarande proposition har förslag framlagts jämväl av chefen för 

justitiedepartementet. statsri1det Wickbom. Det gäller frågor med anknyt

ning till brottet olaga diskriminering i 16 kap. 9 § brottsbalken (BrB). 

Förslaget innebär att den som är anställd i allmän tjänst skall omfattas av 
straffbestämmelsen om olaga diskrimininering inte bara när det - som för 

närvarande - är fråga om sådan tjänst i vilken denne har att gå allmänheten 

till handa. Avsikten med denna utvidgning av det straffbelagda området är 

att n:'\gon omotiverad skillnad i ansvarshänseende inte skall råda mellan olika 

grupper av anställda i allmän tjänst. Vidare föreslås att kretsen av personer 
som kan begå brottet olaga diskriminering utvidgas till att omfatta även den 

som innehar allmänt uppdrag, och slutligen föreslås att straffmaximum för 

olaga diskriminering höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. I 
detta sammanhang föreslås också en ändring i skadeståndslagen som innebär_ 

att den som utsiitts för brottet olaga diskriminering - förutom ersättning för 
ekonomisk skada - skall kunna få ersättning för det psykiska lidande han har 

tillfogats genom brottet (s. k. ideellt skadestånd). Ändringen sker genom att 

olaga diskriminering läggs till i skadeståndslagens uppräkning av brott som 

berättigar till sådan ersättning. 

Propositionen i nu behandlad del har inte föranlett något motionsyrkande 

och utskottet biträder förslagen. 

Utskottet behandlar i detta sammanhang två motioner från den allmänna 

motionstiden i år som tar upp frågan om förbud mot organisationer som 

främjar etnisk diskriminering. I motion Sf507 av Stig Gustafsson m. Il. begiirs 

förslag om ett tilHigg till bestämmelsen i 16 kap. 8 §brottsbalken som innebär 

en kriminalisering av bildande av eller deltagande i organisationer vars 

verksamhet främjar eller uppmanar till förföljelse pfi etnisk grund. Motionä

rerna hänvisar till diskrimineringsutredningcn som i sitt betänkande (SOU 

3 Riksdag~n JC)85i86. I I sam/. Nr 20 
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1984:55) I rätt riktning framlagt ett sådant förslag. Utredningen har därvid SfU 1985/86:20 
framhållit att det förutom sakliga skäl även finns formella skäl att lagstifta 
mot rasistiska organisationer. Det formella skälet ligger i Sveriges anslutning 
år 1971 till FN-konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskrimi-
nering och FN-kommittens allt starkare kritik mot att Sverige inte uppfyller 
konventionens krav i denna fråga. Även i motion Sf520 av Alf Svensson 
anförs att Sverige snarast bör följa FN:s uppmaning att införa en lag mot 
rasistiska organisationer och i yrkande 8 begärs förslag i enlighet härmed. 

I propositionen har i denna fråga anförts bl. a. följande. Utformningen av 
straffbestämmelsen hets mot folkgrupp (BrB 16 kap'. 8 §)har-efter senaste 

ändringen år 1982 - övervägts av yttrandefrihetsutredningen som i sitt 
huvudbetänkande (SOU 1983:70) Värna yttrandefriheten förordat en viss 
ändring i bestämmelsen. Därjämte har diskrimineringsutredningen i sitt 
slutbetänkande (SOU 1984:55) föreslagit ett tillägg till bestämmelsen som 
innebär att man straffbelägger bildande av eller deltagande i organisationer 
vars verksamhet främjar eller uppmanar till förföljelse på etnisk grund. 
Chefen för justitiedepartementet anför att han har för avsikt att aktualisera 
frågan om utformningen av brottsbeskrivningen avseende hets mot folk
grupp i samband med den vidare beredningen av yttrandefrihetsutredning
ens betänkande och tar därför inte upp frågan nu. 

Enligt utskottets mening är det angeläget att åtgärder vidtas i syfte att 
motverka organisationer som främjar etnisk diskriminering. Med hänsyn till 
vad som anförts i propositionen förutsätter dock utskottet att så sker, och 
motionerna Sf507 och Sf520 yrkande 8 behöver därför inte föranleda någon 
riksdagens åtgärd. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
1. beträffande val[ rihetsmålet 

att riksdagen avslår motion 1985/86:346 yrkande 2, 
2. beträffande benämningen invandrarpolitik 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:342 yrkande 1 och 1985/ 
86:346 yrkande 1, 

3. beträffande en organisatorisk uppdelning av invandrarverket 

att riksdagen avslår motion 1985/86:Sf520 yrkande I, 
4. beträffande riktlinjerna för invandrarpolitiken 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86:98 godkänner de 
riktlinjer för invandrarpolitiken som förordats i propositionen; 

5. beträffande rasistiskt klotter 

att riksdagen avslår motion 1985/86:347 yrkande 4. 
6. beträffande myndigheternas inf ormationsansvar 

att riksdagen avslår motion 1984/85 :2307 yrkande I, 
7. beträffande informationsinsatser inom folkrörelserna 

att riksdagen avslår motion 1985/86:342 yrkande 6, 
8. beträffande svenskundervisning m. m. för invandrarki·innor 

att riksdagen avslår motion 1985/86:342 yrkande 12 a. 
34 



9. beträffande meritvärdering för invandrare SfU 1985/86:20 
att riksdagen avslår motionerna 1985/86:345 yrkande 9 och 1985/ 
86:347 yrkande 2, 

10. beträffande rekrytering av invandrare till polisutbildning 
att riksdagen avslår motion 1985/86:347 yrkande 3, 

11. beträffande metodutveckling av socialtjänstens arbete 
att riksdagen avslår motion 1985/86:342 yrkande 12 c, 

12. beträffande socialt stödprojekt bland inwmdrarungdomar 
att riksdagen avslår motion 1985/86:342 yrkandena 7-9, 

13. beträffande familjerådgivning m. m. för invandrare 
att riksdagen avslår motion 1985/86:347 yrkande 11, 

14. beträffande äldre invandrares situation 
att riksdagen avslår motion 1985/86:347 yrkande 12 och motion 
1985/86:Sf521 i motsvarande del. 

15. beträffande ekonomiskt stöd för behandling av tortyroffer 
att riksdagen avslår motion 1985/86:347 yrkande 13, 

16. beträffande sammanslagning av statsbidragen till hemspråksun
dervisning och hemspråksträning, 
att riksdagen avslår motion 1985/86:345 yrkande 8, 

17. beträffande kurdi~ka befolkningsgruppens situation 
att riksdagen avslår motion 1985/86: U522 yrkande 4, 

18. beträffande språkregistrering 
att riksdagen avslår motion 1985/86:346 yrkande 3, 

19. beträffande stöd till im,andrarorganisationemas kulturella verk
samhet 
att riksdagen avslår motionerna 1985/86:341 yrkande 2, 1985/86:342 
yrkande 2, 1985/86:345 yrkandena 6 och 7 och 1984/85:794 yrkande 3, 

20. beträffande stöd till finska kulturaktiviteter 
att riksdagen avslår motion 1985/86: Kr317, 

21. beträffande kurdiskt kulturcentrum 
att riksdagen avslår motionerna 1984/85:2229 och 1985/86:U522 
yrkande 5, 

22. beträffande inrättande av invandrarmuseum 
att riksdagen avslår motionerna 1985/86:Kr285, 1985/86:Kr288 och 
1985/86:Kr324, 

23. beträffande ekonomiskt stöd till lmmigrantinstitlltet 
att riksdagen avslår motionerna 1985/86:339, 1985/86:343, 1985/ 
86:344 och 1985/86:348, 

24. beträffande stöd till invandrarnas trossamfund 
att riksdagen avslår motionerna 1984/85:305 yrkandena 2-4, 1985/ 
86:345 yrkande 1 och l 985/86:Sf521 i motsvarande del, 

25. beträffande invandrarkultur i skolan 
att riksdagen avslår motion 1985/86:347 yrkande 5 i motsvarande del, 

26. beträffande flyktingpolitisk forskning 
att riksdagen avslår motion 1985/86:Sf514, 

27. beträffande forskning om invandrarkultur m. m. 
att riksdagen avslår motion 1985/86:347 yrkande 5 i motsvarande del, 
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28. beträffande /LO-konvention nr 143 
att riksdagen med bifall till propositionen godkänner I LO-konventio

nen (nr. 143) om migrerande arbetstagare såvitt avser del Il, 

29. beträffande sanktionerade förbudsregler mot emisk diskrimine
ring 
att riksdagen avslår motionerna 1985/86:341 yrkande 3, 1985/86:342 

yrkande 11 och 1985/86:345 yrkande 5 i motsvarande del, 

30. beträffande en ombudsman mot etnisk diskriininering m. m. 
att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på motion 

1985/86: 340 

dels antar de i propositionen framlagda förslagen till lag mot etnisk 

diskriminering och lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: 100). 

dels bemyndigar regeringen att inrätta en tjänst som ombudsman mot 

etnisk diskriminering med beteckningen p, 

dels till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m. under tionde 

huvudtiteln för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 

1 653 000 kr., 

31. beträffande ombudsmannens och niimndens kompetens 
att riksdagen avslår motion 1985/86:341 yrkande 5, 

32. beträffande kansliresurser för ombudsmannens verksamhet 
m.m. 
att riksdagen avslår motionerna 1985/86:341 yrkande 4 och 1985/ 

86:345 yrkande 5 i motsvarande delar, 

'.l3. beträffande lokala diskrimineringsombudsmiin 
att riksdagen avslår motion 1985/86:Sf520 yrkande 7. 

34. beträffande grunder för statsbidrag till invandrarnas organisa
tioner m. m. 
att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på motioner

na 1985/86:347 yrkandena 8 och 9, 1985/86:341 yrkande I och 

1985/86:342 yrkande 10 godkänner de grunder för organisationsstöd 

till invandrarnas riksorganisationers centrala verksamhet samt bidrag 

till avgränsade projekt som förordats i propositionen, 

35. beträffande ekonomiskt stöd rill·kl'innosektioner inom i11va11d
rarorganisationerna · 
att riksdagen avslår motion 1985/86:342 yrkande 12 d, 

36. beträffande medelsanvisning till åtgiirder för invandrare 
att riksdagen med anledning av proposition 1985/86: 100 bilaga 12 litt. 

D 3 och med bifall till proposition 1985/86:98 samt med avslag på 

motionerna 1985/86:342 yrkandena 3-5. 1985/86:345 yrkandena 2 och 

3, 1985/86:347 yrkande 7 och 1985/86:Sf504 till Atgiirderför i11vandra
re för budgetåret 1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 11 590 000 

kr., 

37. beträffande olaga diskriminering m. m. 
att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till lag om 

ändring i brottsbalken och lag om ändring i skadeståndslagen 

(1972:207). 

SfU 1985/86:20 
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38. beträffande förbud mot organisationer som främjar etnisk SfU 1985/86:20 
diskriminering 
att riksdagen avslår motionerna 1985/86:Sf507 och 1985/86:Sf520 
yrkande 8. 

Stockholm den 15 maj 1986 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

Doris Håvik 

Närvarande: Doris Håvik (s), Nils Carlshamre (m), Börje Nilsson (s), Ralf 
Lindström (s), Margareta Andren (fp ), Karin Israelsson (c), Ulla Johansson 
(s), Kenth Skårvik (fp), Siri Häggmark (m), Ingegcrd Elm (s), Rune 
Backlund (c), Margareta Persson (s), Eva Johansson (s), Mats 0 Karlsson (s) 
och Jerry Martinger (m). 

Reservationer 

1. Rasistiskt klotter (mom. 5) 

Karin Israelsson och Rune Backlund (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 10 som börjar med "Utskottet 
delar" och slutar med "det anförda." bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar helt motionärernas uppfattning att det är viktigt att 
samhället med kraft visar att man inte tolererar invandrarfientlighet eller 
rasism. Den invandrarfientliga propaganda som ett antal små grupper eller 
organisationer sprider genom klotter drabbar hårdast offentliga miljöer, 
byggnader, broviadukter och offentliga lokaler. Åtskilliga av dessa byggna
der och lokaler ägs av statliga verk och myndigheter. Eftersom klottret kan 
ha en opinionsbildande funktion och av invandrare och flyktingar upplevs 
som ett dolt hot mot deras existens är det angeläget att staten går före med att 
bekämpa klottret. Utskottet anser därför att regeringen skall utfärda direktiv 
till samtliga verk och myndigheter att fortlöpande avlägsna invandrarfientligt 
klotter och i de fall det är möjligt också beivra klottrandet. 

dels att utskottet under mom. 5 bort hemställa 
5. beträffande rasistiskt klotter 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:347 yrkande 4 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

2. Meritvärdering för invandrare (mom. 9) 

Margareta Andren (fp), Kenth Skårvik (fp), Karin Israelsson (c) och Rune 
Backlund (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 13 som börjar med "Med hänsyn" 
och slutar med "anses besvarade." bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser det utomordentligt angeläget att invandrarnas kompetens 37 



och kunnande som de förvärvat i hemlandet verkligen tas till vara. Ett viktigt SfU 1985/86:20 
medel i denna strävan är att den försöksverksamhet som UHÄ hedriver om 
dokumentation, värdering m. m. av utländska utbildningar förstärks och 
snarast blir permanentad. Det är också angeläget att man skapar bättre 
möjligheter till kompletteringsutbildningar främst inom tekniska yrken. 

Utskottet anser att det anförda bör ges regeringen till känna med 
anledning av motionerna 345 yrkande 9 och 347 yrkande 2. 

dels att utskottet under mom. 9 bort hemställa 
9. beträffande meritvärdering för invandrare 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:345 yrkande 9 och 
1985/86:347 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört, 

3. Rekrytering av invandrare till polisutbildning ( mom. 10) 

Karin Israelsson och Rune Backlund (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 14 som börjar med "Enligt 
socialförsäkringsutskottets" och slutar med "inte påkallad." bort ha följande 
lydelse: 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att det finns anledning för 
regeringen att ta initiativ för att öka rekryteringen av invandrare till 
polisutbildningen. Poliskåren är en yrkesgrupp som ofta kommer i kontakt 
med de konflikter som uppstår till följd av olika kulturbakgrund. Dessutom 
är polisen den första myndighet som flyktingarna får kontakt med när de 
kommer till Sverige. 

Det anförda bör med bifall till motion 347 yrkande 3 ges regeringen till 
känna. 

dels att utskottet under mom. 10 bort hemställa 
10. beträffande rekrytering av im>andrare till polisutbildning 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:347 yrkande 3 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

4. Ekonomiskt stöd för behandling av tortyroffer ( mom. 15) 

Karin Israelsson och Rune Backlund (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 17 som börjar med "Socialförsäk
ringsutskottet delar" och slutar med "inte påkallad." bort ha följande 
lydelse: 

Den verksamhet som Röda korset tagit initiativ till i Stockholm med 
rehabilitering av tortyroffer kan förväntas ge samma goda resultat och få 
samma betydelse för människor som upplevt tortyr som den motsvarande 
verksamhet som bedrivs vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Rigshospitalets 
verksamhet har delvis finansierats av danska staten. Enligt utskottets mening 
bör svenska staten på motsvarande sätt stödja Röda korsets verksamhet med 
rehabilitering av tortyroffer. Detta bör med anledning av motion 347 
yrkande 13 ges regeringen till känna. 38 



dels att utskottet under mom. 15 bort hemställa SfU 1985/86:20 
15. beträffande ekonomiskt stöd för behandling av tortyroffer 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:347 yrkande 13 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

5. Sanktionerade förbudsregler mot etnisk diskriminering 
(mom. 29) 

Margareta Andren och Kenth Skårvik (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 28 som börjar med "Utskottet 
delar" och slutar med "motsvarande del." bort ha följande lydelse: 

Det är enligt utskottets uppfattning uppenbart att det förekommer etnisk 
diskriminering i arbetslivet. Detta har bl. a. visats av diskrimineringsutred
ningen. Utskottet känner därför stark sympati för en lag som gör det möjligt 
att med kraft beivra etnisk diskriminering bl. a. i arbetslivet. Emellertid 
anser utskottet att den kritik som riktats mot diskrimineringsutredningens 
förslag bl. a. från många remissinstanser till stora delar är befogad. Med 
hänsyn härtill delar utskottet statsrådets uppfattning om att det inte är 
möjligt att nu införa sanktionerade förbudsregler mot etnisk diskriminering i 
arbetslivet. Enligt utskottets mening bör dock en utredning tillsättas med 
uppgift att lämna förslag till hur en lagstiftning som innehåller sanktionerade 
förbudsregler mot etnisk diskriminering skulle kunna utformas. Det anförda 
bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 29 bort hemställa 
29. beträffande sanktionerade förbudsregler mot etnisk diskrimine

ring 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:345 yrkande 5 i motsvaran
de del samt med avslag på motionerna 1985/86:341 yrkande 3 och 
1985/86:342 yrkande 11 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört, 

6. En ombudsman mot etnisk diskriminering m. m.(mom. 30) 

Nils Carlshamre, Siri Häggmark och Jerry Martinger (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 28 som börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar med "motion 340." bort ha följande lydelse: 

Till skillnad från motionärerna i motion 340 av Gunnel Liljegren m. fl. 
anser utskottet att etnisk diskriminering förekommer i Sverige i sådan 
utsträckning att motåtgärder är motiverade. Utskottet delar emellertid 
motionärernas uppfattning att den organisation som föreslås i propositionen, 
ombudsman med kansli jämte en tremannanämnd, är överflödig och skulle 
medföra ökad byråkrati och stor risk för dubbelfunktioner. De uppgifter som 
skulle tillkomma de föreslagna nya myndigheterna kan bättre lösas inom 
ramen för befintlig lagstiftning och av redan existerande myndigheter, främst 
invandrarvcrket. Utskottet tillstyrker därför bifall till motion 340. 
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dels att utskottet under mom. 30 bort he.mställa 
30. beträffande en ombudsman mot etnisk di.~kriminering m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:340 och med avslag på 
propositionen 
dels avslår de i propositionen framlagda förslagen till lag mot etnisk 
diskriminering och lag om ändring i sekretesslagen {1980: 100), 
dels avslår propositionens förslag om inrättande av en tjänst som 
ombudsman mot etnisk diskriminering, 
dels avslår propositionens förslag om inrättande av ett nytt anslag D 7. 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m. under tionde huvud
titeln, 

7. Kansliresurser för ombudsmannens verksamhet m. m. 
(mom. 32) 

Margareta Andren och Kenth Skårvik {båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. _ 28 med "Den 
föreslagna" och slutar på s. 29 med "behandlade delar." bort ha följande 
lydelse: . 

Enligt utskottets uppfattning bör en utredning tillsättas med uppgift att 
följa tillämpningen av lagen mot etnisk diskriminering. Något skäl att nu 
vidga ombudsmannens och nämndens kompetens såvitt gäller möjligheten 
att avge uttalanden i principiellt viktiga ärenden såsom föreslagits i motion 
341 anser utskottet inte föreligga. Vidare anser utskottet att-med hänsyn till 
att kansliresurserna för ombudsmannens verksamhet förefaller knappt 
tilltagna - nämnda utredning även bÖr överväga behovet av ytterligare 
sådana resurser. Det anförda bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 32 bort hemställa 
32. beträffande kansliresurser för ombudsmannens verksamhet 

m.m. 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:345 yrkande 5 i motsvaran
de delar och med anledning av motion 1985/86:341yrkande4 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

8. Grunder för statsbidrag till invandrarnas organisationer 
m. m. (mom. 34) 

Karin Israelsson och Rune Backlund (båda e) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 30 som börjar med "Enligt 
propositionen" och slutar med "yrkande 8." bort ha följande lydelse: 

Utskottet kan acceptera att man för samman olika anslag till ett gemen
samt stöd till invandrarnas organisationer eftersom detta ökar deras frihet att 
själva prioritera sin verksamhet. När det gäller utformningen av stödet kan 
emellertid den föreslagna modellen med en bidragstrappa leda till besväran

de tröskeleffekter för organisationerna. 
IPOK har föreslagit att stödet till organisationerna skall utformas som ett 

grundstöd kombinerat med ett rörligt stöd beräknat per medlem. En sådan 

sru 1985/86:20 
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modell skulle enligt utskottets mening ge ett jämnare utfall såväl mellan SfU 1985/86:20 
organisationerna som över åren. Utskottet föreslår därför att stödet t.ill 
invandrarorganisationerna utformas enligt IPOK:s modell, vilket bör ges 
regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 34 bort hemställa 
34. beträffande grunder för statsbidrag till invandrarnas organisatio

ner m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:347 yrkande 8 och med 
anledning av propositionen samt med avslag på motionerna 1985/ 
86:341 yrkande 1, 1985/86:342 yrkande 10 och 1985/86:347 yrkande 9 
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
utformningen av organisationsstödet, 
dels i övrigt godkänner de grunder för organisationsstöd till invandrar
nas riksorganisationers centrala verksamhet samt bidrag till avgränsa
de projekt som förordats i propositionen, 

9. Medclsanvisning till åtgärder för invandrare (mom. 36) 

Margareta Andren och Kenth Skårvik (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets ytfrande på s. 32 som börjar med "Vid 
utformningen" och slutar på s. 33 med "yrkande 7. ··bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening innebär de i propositionen föreslagna medlen till 
invandrarnas riksorganisationers centrala verksamhet en mycket blygsam 
ökning av stödet. Verksamhetsbidragct till organisationerna har i stort sett 
varit oförändrat under en följd av år. Utskottet anser därför att 11 milj. kr. 
bör avsättas för ändamålet för nästa budgetår i enlighet med vad som 
föreslagits i motion 345. 

dels att utskottet under mom. 36 bort hemställa 
36. beträffande medelsanvisning till åtgärder för invandrare 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:345 yrkandena 2 och 3 och 
med anledning av proposition 1985/86:100 bil. 12 litt. D 3 och 
proposition 1985/86:98 samt med avslag på motionerna 1985/86:342 
yrkandena 3-5, 1985/86:347 yrkande 7 och 1985/86:Sf504 till Åtgärder 

för inrnndrare för budgetåret 1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 
12 940 000 kr.. 

10. Medelsanvisning till åtgärder för invandrare (mom. 36) 

Karin Israelsson och Rune Backlund (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 32 med "Vid 
utformningen "och slutar på s. 33 med "yrkande 7." bort ha följande lydelse: 

Utskottet har erfarit att flera av invandrarnas riksorganisationer under 
senare år haft stora ekonomiska problem. Uppsägning av personal och 
neddragning av verksamheten har skett i flera av förbunden. Samtidigt har 
samhället i allt större utsträckning efterfrågat invandrarorganisationernas 
medverkan i olika sammanhang. Kraven och önskemålen från den egna 
gruppen har också ökat. 
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Under senare år har endast en marginell ökning av anslaget skett, vilket SfU 1985/86:20 
lett till en reell sänkning av bidraget och svårigheter att bevilja nytillkom-
mande organisationer stöd. Utskottet anser det nu nödvändigt att åstadkom-
ma en höjning av statsbidraget till invandrarorganisationerna och förordar 
därför i enlighet med motion 347 yrkande 7 att anslaget höjs med 3,5 milj. kr. 

i förhållande till regeringens förslag. Det samlade stödet till invandrarnas 
organisationers centrala verksamhet skulle därmed uppgå till 13 150 000 kr. 
för budgetåret 1986/87. 

dels att utskottet under mom. 36 bort hemställa 

36. beträffande medelsam'isning till åtgärder för invandrare 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:347 yrkande 7 och med 
anledning av proposition 1985/86:100 bil. 12 litt. D 3 och proposition 
1985/86:98 samt med avslag på motionerna 1985/86:342 yrkandena 
3-5, 1985/86:345 yrkandena 2 och 3 och 1985/86:Sf504 till Åtgärder för 

invandrare för budgetåret 1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 
15 090 000 kr., 

11. Förbud mot organisationer som främjar etnisk 
diskriminering (mom. 38) 

Karin Israelsson och Rune Backlund {båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 34 som börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar med "riksdagens åtgärd." bort ha följande lydelse: 

Det har under senaste året förekommit mycket allvarliga uttryck för 
rasism. Särskilt oroande har varit att rasismen kommer till uttryck i våld och 

hotelser, där det visas stor hänsynslöshet. 
Bakom denna aktivitet har stått rasistiska organisationer och andra 

organiserade grupper. Bland de organisationer som framträtt kan nämnas 
Bevara Sverige svenskt (BSS), nordiska rikspartiet, Nysvenska rörelsen och 
Sveriges nationella förbund. 

Den 21 december 1965 antog FN en konvention om avsk!lffande av alla 
former av rasdiskriminering. Den trädde i kraft 1969. I artikel 4 b stadgas 
bl. a. att konventionsstaterna skall "olagligförklara och förbjuda organisatio

ner och organiserad och annan propaganda som främjar och uppmanar till 

rasdiskriminering samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik 

verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag". 
Denna bestämmelse har inte följts av någon svensk lagstiftning eftersom 

den ansågs vara en inskränkning av föreningsfriheten som i Sverige varit i 

princip oinskränkt. I svensk lagstiftning förekommer endast ett undantag, 
nämligen förbudet mot olovlig kårverksamhet (brottsbalken 18 kap. 4 §). 

Här stadgas straff för den som deltar i eller bildar sammanslutning som kan 

utgöra eller utvecklas till militär trupp eller polisstyrka. 
Sedan konventionen ratificerades i Sverige har i regeringsformen lämnats 

utrymme för att genomföra en lagstiftning som anges i konventionens artikel 
4 b. 

I regeringsformen 2 kap. 14 §andra stycket sägs nämligen att föreningsfri

heten får begränsas om det gäller sammanslutning vars verksamhet innebär 42 



förföljelse av folkgrupp av viss ras, viss hudfärg eller av visst etniskt SfU 1985/86:20 
ursprung. 

Tidigare behandling av frågan (proposition 1970:87) ledde inte till någon 
lagstiftning om organisationsförbud. Av remissinstanserna hade dock LO 
och socialvårdsstyrelsen i Malmö förordat förbud mot nu ifrågavarande 
organisationer, bl. a. under framhållande av att ett sådant förbud kan ha 
förebyggande verkan. Något starkt behov av kriminalisering ansåg departe
mentschefen då inte föreligga i Sverige. 

Diskrimineringsutredningen förordar i betänkandet (SOU 1984:55) I rätt 
riktning att regeringen ånyo överväger frågan om förbud mot organisationer 
som främjar etnisk diskrimineringoch föreslår riksdagen införandet därav. 
Utredningen föreslår att ett tillägg till brottsbalken 16 kap. 8 § {hets mot 
folkgrupp) utarbetas, som innebär en kriminalisering av bildande av eller 
deltagande i organisationer, vars verksamhet främjar eller uppmanar till 

förföljelse på etnisk grund. 
FN:s kommitte för avskaffande av rasdiskriminering har den 21 augusti 

1981 uttryckt sin oro över att den svenska lagstiftningen inte var i 
överensstämmelse med rasdiskrimineringskonventionen. 

År 1983 skärpte kommitten kritiken och "erinrade om att Sverige var 
bundet av konventionen att förklara olagliga och förbjuda organisationer och 
verksamheter, som främjar rasdiskriminering". 

Mot denna bakgrund anser utskottet att riksdagen hos regeringen bör 
begära förslag om ett tillägg till brottsbalken 16 kap. 8 § som innebär en 
kriminalisering av bildande av eller deltagande i organisationer vars verk
samhet främjar eller uppmanar till förföljelse på etnisk grund. Detta bör ges 
regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 38 bort hemställa 
38. beträffande förbud mot organisationer som främjar etnisk 

diskriminering 
att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86: Sf507 och 1985/ 
86:Sf520 yrkande 8 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört. 

Särskilda yttranden 

1. Äldre invandrares situation 

Margareta Andren och Kenth Skårvik (båda fp) anför: 

Vi anser att det är viktigt att kommuner och landsting, gärna tillsammans 
med invandrarorganisationerna, undersöker vilka behov och önskemål de 
äldre invandrarna har. Härigenom skulle flera svårigheter som möter dem 
kunna undanröjas. En sådan svårighet är språket. Det är t. ex. ett rimligt 
önskemål att personer som talar samma språk skall få komma till samma 
avdelning i servicehus eller ålderdomshem och att det där skall finnas 
tvåspråkig personal. Invandrare inom långtidssjukvården bör tillgodoses på 
liknande sätt. Vi anser också att det behövs en bättre information till 
svensktalande personal som sysslar med invandrarfrågor om hur tolkhjälp 
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kan och bör anlitas. Vi förutsätter emellertid att äldreberedningen, som, SfU 1985/86:20 
behandlar även frågor om äldre invandrare, kommer att föreslå åtgärder som 
tillgodoser de behov och önskemål som dessa invandrare har. 

2. Sammanslagning av statsbidragen till 
hemspråksundcrvisning och hemspråksträning (mom. 16) 

Margareta Andren och Kenth Skårvik (båda fp) anför: 

I motion 345 av Kenth Skårvik m. fl. har vi framhållit lämpligheten från 
pedagogiska utgångspunkter att barnen får undervisning i svenska och sitt 
hemspråk så snabbt som möjligt, dvs. i förskolan. Det finns mycket som talar 

för att språkinlärningen går lättare i förskolan än i grundskolan. En ökad 
satsning på undervisning i förskolan borde kunna leda till positiva resultat 
både för barnens sociala anpassning och språkkunskaper. Invandrarbarnen 
får lättare att tillgodogöra sig undervisningen i sven~ka när de börjar 
grundskolan. 

Vi har därför framhållit att det finns starka skäl som talar för att de 
nuvarande statsbidragen till hemspråksträning och hemspråksundervisning 
förs samman så att kommunerna ges möjlighet att utforma undervisningen på 
lämpligaste sätt. Vi förutsätter att det pågående utredningsuppdraget 
resulterar i en bättre samordning av statsbidragen i fråga. 

3. Grunder för statsbidrag tillinvandrarnas organisationer 

Nils Carlshamre (m), Margareta Andren (fp), Kenth Skårvik (fp), Siri 
1-läggmark (m) och Jcrry Martinger (m) anför: 

Vid övergången till ett nytt system för fördelning av organisationsstödet till 
invandrarorganisationer kan det, vid en strikt tillämpning av de nya, till 
medlemstal knutna bidragsnormerna, inträffa att någon organisation drab
bas av en icke avsedd drastisk bidragsminskning. Likaså ~r det möjligt att i 
fortsättningen en organisation kan löpa risk att få sitt bidrag starkt beskuret 
som följd av en mycket måttlig minskning av medlemsantalet. Vi utgår ifrån 

. att invandrarverket i sådana fall tillämpar reglerna med den marginal för 
skälighetshänsyn som kan behövas för att undvika icke önskvärda eller 

avsedda effekter. 
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Förslag till 

Lag mot etnisk diskriminering 

Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens ändamål 

1 * Denna lag har till ändamål att motverka etnisk diskriminering. Med 
etnisk diskriminering avses att en person eller en grupp av personer miss
gynnas i förhållande till andra eller på annat sätt utsätts for orättvis eller 
kränkande behandling på grund av ras. hudfärg. nationellt eller etniskt 
ursprung eller trosbekännelse. 

Ombudsman mot etnisk diskriminering 

2 § Regeringen utser en ombudsman som skall verka för att etnisk diskri
minering inte förekommer i arbetslivet eller på andra områden av samh;ills
livet. 

3 * Ombudsmannen skall genom råd och på annat liknande sätt medver
ka till att den som utsatts för etnisk diskriminering kan ta till vara sina 
rättigheter. 

Ombudsmannen skall vidare genom överläggningar med myndigheter. 
företag och organisationer samt genom opinionsbjldning. information och 
på annat liknande sätt ta initiativ till ätgärder mot etnisk diskriminering. 

4 § Ombudsmannen skall siirskilt motverka att arbetssökande utsätts för 
etnisk diskriminering. Ombudsmannen skall också i kontakt med arbetsgi
vare och berörda arbetstagarorganisationer främja ett gott förhållande 
mellan olika etniska grupper i arbetslivet. 

Nämnd mot etnisk diskriminering 

5 § Regeringen utser en nämnd mot etnisk diskriminering som skall bestå 
av tre ledamöter. Ordföranden skall vara lagkunnig och ha erfarenhet som 
domare. 

Nämndens uppgifter är att ge ombudsmannen räd i principiellt viktiga 
frågor om ti!Himpningen av denna lag och att hos regeringen föreslii de 
författningsiindringar eller andra titgärder som är ~ignade att mot verka 
etnisk diskriminering. Niimnden skall vidare pröva ärenden enligt 7 *· 

Förfarandet hos ombudsmannen och nämnden 

6 * En arbetsgivare är på ombudsmannens uppmaning skyldig att komma 
till sådana överläggningar och lämna sådana uppgifter som berör arbetsgi
varens förhållande till arbetssökande och arbetstagare och som hehövs för 
ombudsmannens verksamhet på arbetslivets omr;ide. Genom uppgiftssk}·l
digheten för arbetsgivaren inte betungas onödigt. Föreligger siir.,kilda sk;il 
är arbetsgivaren inte skyldig att Wmna ut uppgifter . 

..\ven i övrigt bör arbetsgivare och andra komma till överl:iggningar och 
liimna upplysningar till ombud~mannen. om ombudsmannen bcgiir det. 

7 * Om en arbehgivare inte riittar sig efter limhudsmanncns uppmaning 
enligt 6 ~ första stycket. för l)mbudsmannen förel~igga vite. Ombudsman-

SfU 1985/86:20 
Bil. 1 



nens beslut att förelägga vite får överklagas hos nämndt:n mot t:tnisk SfU 1985/86:20 
diskriminering. Nämndt:ns beslut får inte överklagas. 

Talan om utdömande av vite förs vid tingsrätt av omhudsmanncn. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: I 00) 

Härigenom föreskrivs att 9kap. 21§sekretesslagenI1980: 100\1 skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lyJelse 

9 kap. 

21 * 
Sekretess gäller i ärende hos jämställdhetsomhudsmannen eller jäm

ställdhetsnämnden enligt lagstiftningen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i arbetslivet för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om 
uppgiften röjs. 

Sekretess gäller hos 0111h11ds-
111annen och niimnden mot etnisk 
di.1kri111inering i iirenJe enligt lagen 
( 19N6:000i mot etnisk diskrimine
ring Fir 11ppglfi 0111 enskilds person
liga eller ekon,1111iska fiirl11l/landen, 
om det kan antas alf den enskilde 
lider skada eller men 0111 11ppg(ftcn 
riijs. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo ftr. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 

1 Lagen nmtryc·k1 1'18': 10''1. 

SfU 1985/86:20 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Hiirigenom föreskrivs att 16 kap. 9 § brottsbalken skall ha följande 
lydelse. 

N111·11nwde lydelse Fiireslagen lydd1·e 

16kap.9§ 1 

Niiringsidkare som i sin verksam
het diskriminerar någon på grund 
av hans ras, hudfärg, nationella el
ler etniska ursprung eller trosbe
kännelse genom att icke gå honom 
till handa på de villkor näringsid
karen i sin verksamhet tillämpar i 
förhållande till andra, dömes för 
o 1 aga disk rim in er in g till 
böter eller fängelse i högst sex må
nader. 

Vad i första stycket sägs om nä
ringsidkare iiger motsrnrande till
liimpning på den som är anstiilld i 
näringsverksamhet och annan som 
handlar på näringsidkares vägnar 
samt pft den som iir anställd i all
män tjiinst. mri han har all gå all
miinheten till handa. 

En näringsidkare som i sin verk
samhet diskriminerar någon på 
grund av hans ras. hudfärg. natio
ndla eller etniska ursprung eller 
trosbekännelse genom att inte gå 
honom till handa på de villkor som 
näringsidkaren i sin verksamhet 
tillämpar i förhållande till andra. 
skall dömas för o 1 aga disk r i -
minering till böter eller fängelse i 
högst t'lt tlr. 

Vad som sägs i.f('irsta stycket om 
en niiringsidkare tillii11111a.1 ocksli på 
den som iir anställd i näringsverk
samhet eller a11n11r.1· handlar pf1 en 
niiringsidkares viignar samt på den 
som är anstiilld i allmän tjiinst clla 
innehar allmiint llf'{Jdrag. 

För olaga diskriminering dömes iiven anordnare av allmiin samman
komst eller offentlig tillställning och medhjiilpare till sådan anl)rdnare, om 
han diskriminerar någon på grund av hans ras. hudfärg. nationella eller 
etni5ka ursprung eller trosbekiinnclse genom att vägra honom tillträde till 
sammankomsten eller tillstiillningen p;I de villkor som giiller för andra. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 

SfU 1985/86:20 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i skadeståndslagen (I 972: 207) 

Härigenom föreskrivs att I kap. 3 § skadeståndslagen (1972: 207) 1 skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

l kap. 3 § 

Bestämmelserna i denna lag om 
skyldighet att ersätta personskåda 
tilliimpas också i fråga om lidande 
som någon tillfogar annan genom 
brott mot den personliga friheten, 
genom annat ofredande som inne
fattar brott, genom brytande av 
post- eller telehemlighet, intrång i 
förvar eller olovlig avlyssning eller 
genom ärekränkning eller dylik 
brottslig gärning. 

Bestämmelserna i denna lag om 
skyldighet att ersätta personskada 
tillämpas också i fråga om lidande 
som någon tillfogar annan genom 
brott mot den personliga friheten, 
genom annat ofredande som inne
fattar brott, genom brytande av 
post- eller telehemlighet, intrång i 
förvar, olovlig avlyssning l'ller 
olaga diskriminaing eller genom 
iirekränkning eller dylik brottslig 
gärning. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1986. 

1 Lagen omtryckt 1975: 404. 

4 Riksdagen 1985186. 11 sam/. Nr 20 

SfU 1985/86:20 
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Kulturutskottets yttrande 

1985/86:5 y 
om invandrarpolitiken (prop. 1985/86:98) 

Till socialförsäkringsutskottet 

Socialförsiikringsutskottct har hos kulturutskottet hcmstiillt om yttrande 

över 

clel.1· de med anledning av proposition 1985/86:98 om invandrarpolitiken 
viickta motionerna 1985/86:339, 341 yrkande 2, 342 yrkandena 2 och 12 b, 
343, 344. 345 yrkandena l, 6 och 7, 347 yrkande 10 samt 348, 

dt>ls de under den allmänna motionstiden 1985 vih:kta motionerna 
1984/85:305 yrkandena 2-4, 794 yrkande 3 och 2229. 

dels ock den under den allmiinna motionstiden 1986 väckta - fr:'\n 
utrikesutskottet överflyttade - motionen 1985/86: U52:2 yrkande 5. 

Kulturutskottet har beslutat att med eget yttrande överliimna nllltionerna 
1985/86: Kr285, Kr288, Kr.l 17 och Kr324 till socialförsäkringsutskottet. 

Yttrande frän statens kulturrf1d bifogas (se bilaga). 

Kulturutskottet 

Förslag om ett utbyggt stöd till inwmdrarorganisationernas kulturella rerk
sa111het förs fram i fyra motioner. Motionärerna tar upp de förslag om ökade 
satsningar p{1 s{1dan verksamhet som invandrarpolitiska kommitten har lagt 
fram i betiinkandet (SOU 1984:58) Invandrar- och minoritetspolitiken. 
Kommitten föreslog att kulturradet borde fä biittre möjligheter att främja 
invandrarnas kulturliv bl. a. genom att en representant flir invandrarintresse
na borde ingi1 i styrelsen. Vidare borde vid sidan om nuvarande stödformer 
medel anvisas för stöd till särskilda invandraraktivitcter. Stödet för utgiv
ningen av litteratur pii invandrarspråk borde ökas. De totala kostnaderna för 

förbiittringar av kulturrådets möjligheter att ge stöd till invandrnrnas 
kulturliv beräknade kommitten till 1.5 milj. kr. 

Enligt motionerna 341 (s) och 345 (fp) bör riksdagen stiilla sig bakom 

kommittens förslag om sädant stöd. Vänsterpartit:t kommunisterna föresbr i 
motion 342 att 3 milj. kr. skall anvisas för invandrarorganisationernas 
kulturella verksamhet. Motioniircrna anför art ett särskilt bidrag för 

kulturverksam het bland språkliga minoriteter iir niidviincligt för att kulturrå
det skall kunna stödja sådana projekt och verksamheter inom invandrarnrga
nisationerna som inte ryms inom nuvarande bidragsformer. I den under 
allmänna motionstiden är 1985 viickta motionen 794 (vpk) hemsEills 

srv I 985/86:20 
Bil. 2 
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likakdes om ökat stöd till invandrarorganisationernas kulturella verk- StU 1985/86:20 
sam het. 

MMen för invandrarpolitiken som slogs fast iir 1975 sammanfattas med 

begreppen j;fo1likh.:t. \'alfriht:t och .,amverkan. I propositionen uttalas att 
dessa hegrepp biir ligga fast. De blir ges en sådan tolkning att de åsyftar lika 

riittigheter och möjligheter för invandrare i förhällande till den övriga 

befolkningen, respekt för den enskildes identitet och integritet, möjligheter 

att utveckla det egna kulturarvet inom ramen för de grundliiggande normer 

som i vårt samhiille giilkr för mänsklig samlevnad samt ömsesidig tolerans, 

solidaritet och gemenskap mellan människor av olika ursprung. 

Jämlikhetsmålt::t inncbiir enligt propositionen en strävan att dels uppnå 

lika rättigheter för invandrare i förh<'tllande till den övriga befolkningen, dels 

ftstadkomma likviirdiga möjlighekr. Invandrarnas behov skall mötas inom 

ramen för den generella politik som faststiills. 

När det gäller' genomförandet av de invandrarpolitiska målen skall alltfort 

principen giilla att varje fackmyndighet inom sitt område har samma ansvar 

för invandrart' som för den övriga befolkningen. På kulturområdet innebär 

dt.:t att kulturriidet har det övt>rgripande ansvaret att i sitt ordinarie arbete 
beakta invandrarnas behov. 

I propositinnen framhiH!s att kulturen iir en förutsättning för gemenskap i 

ett föränderligt samhiille. Detta gäller s{1viil för gemenskapen inom invand

rargrupperna som för allas v:'.tr gemenskap i Sverige. Insatserna på kulturom

rådet bör därför ocksit syfta till att underlätta för invandrare att få ta del av 

det för värt land gemensamma kulturarvet. 

För att invandrare skall kunna behandlas likvärdigt med andra krävs, säger 

föredragande statsrådet, ofta siirskilda åtgärder. Varje myndighet bör ha ett 

ansvar för att vidta sådana {1tgiirder niir de behövs. 

I propositionen erinras också om de möjligheter till kulturstöd som finns i 

dag och som det enligt propositionen gäller att sl[t vakt om. Särskilt nämns 

stödet till invandrarorganisationernas ungdomsverksamhet, till finsk teater

verksamhet, till litteratur- oeh arkivverksamhet samt Sveriges Radios 

programverksamhet på invandrarspråk och de bidrag som kan utgå till 

siirskilda kulturprojekt för in\'andrare. I enlighet med vad som anförts om 

myndi)!heternas speciella ansvar uttalas att invandrarnas delaktighet i olika 

former av kulturstöd hör kunna sfarkas ytterligare genom riktade informa

tionsinsatser frim kulturrådets sida till invandrarna och deras organisationer i 
fråga om befintliga bidrag~möjligheter. Också kommuner och landsting bör 

uppmärksammas pil behovet av riktade informationsinsatser för invandrarna 

och deras lokala föreningar om de stödmöjligheter som står till buds. 

Med hiinvisning till vad som stilunda redovisats - och då utskottet inte har 

nägnt att erinra mot de i propositionen gjorda uttalandena - avstyrker 

utskottet moti1msyrkandena (motion 341 yrkande 2, motion 342 yrkande 2, 

motion 345 yrkande 7 och motion 794 yrkande 3 ). 

lnvandraqxilitiska kommitt0ns förslag om att kulturrådets styrelse bör 

utiikas med en representant för invandrarintressen aktualiseras i motion 345 

(fp). t:tskottt:t vill erinra om att kulturrädets organisation och arbetsuppgif

ter fi\r niirvarande iir förem{1l för utredning. I utredningsdirektiven ( dir. 

\<J).):'i/1-:6:20) anges S:irskilt att utredaren bör pröva om förändringen av 51 



kulturrådets roll också bör få konsekvenser för styrelsen, nämnderna och SfU 1985/86:20 
arbetsgrupperna. Utredningen beräknas bli avslutad under sommaren 1986. 
Med hänsyn till det anförda anser utskottet att motion 345 i här aktuell del 
(yrkande 6) inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. 

I detta sammanhang tar utskottet även upp till diskussion den analys a~· 

minoritetsbegreppet som invandrarpolitiska kommitten har gjort. I proposi

tionen anförs följande (s. 17): 

Den invandrarpolitik som antogs år 1975 återspeglas ~iven i den nya 
regeringsformen, där det sägs att "etniska, språkliga och religiösa minorite
ters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör 
främjas" (1 kap 2 * RF). Invandrarpolitiska kommitten har grundligt 
analyserat minoritetshegreppet och konstaterat att internationellt sett anses 
beteckningen minoritet endast kunna användas för grupper som sedan 
mycket länge eller alltid har varit bosatta i landet i fråga, t. ex. för Sveriges 
del samerna och tornedalsfinnarna. I förarbetena till de internationella 
konventioner där minoritetsbegreppet förekommer har man således precise
rat detta till att avse ursprungliga (s. k. autoktona) minoriteter, och inte 
relativt nyligen från andra länder invandrade grupper. Minoritetsbegreppet i 
den nu nämnda betydelsen kan allts[1 inte siigas vara tillämpligt på invandrar
situationen i Sverige. Utgångspunkten för de invandrarpolitiska åtgärderna 
bör i första hand vara de enskilda miinniskornas förutsättningar och behov. 
Vad gäller föreningsverksamhet och religionsutövning är det emellertid 
naturligt att samhället ger bidrag till kollektiva verksamheter bland invand
rare. 

Denna analys och ställningstagandet i propositionen kritiseras av vänsterpar
tiet kommunisterna. I motion 342 föreslås att "benämningen på det här 

berörda området även forts;ittningsvis bör vara invandrar- och minoritetspo
litik". 

Av propositionen framgår att avsikten tir att hittillsvarande kulturpolitiska 
målsättning beträffande insatser för invandrare skall ligga fast. 

Utifrån de synpunkter som utskottet har att bevaka har utskottet saledes 
inget att invända mot vad som anförs i propositionen. 

Ett särskilt stöd för k11lt11rverk.rnmlzet inom 1·is.1·a invandrargrupper förordas i 

flera motioner. Ett utökat stöd bör ges till finska kulturella aktiviteter i 

Sverige, anser Alf Svensson i motion Kr317 (c). Motionären menar att den 

Sverigefinska identiteten bäst skulle stärkas om möjligheterna att producera 

radio- och TV-program på finska i Sverige förbättrades. 

Utskottet vill erinra om att det i dag utgär ett omfattande stöd till de i 

Sverige bosatta finländarnas kulturaktiviteter. Stöd för detta ändamål 

lämnas från flera olika departement. Bland de kulturverksamheter som får 

bidrag från utbildningsdepartementets budget kan bl. a. nämnas de finska 

folkhögskolorna i Haparanda och Axevalla, Arkivet för Sverigefinnar och 

Finlandssvenskar i Sverige och Sverigefinska språknämnden. Vidare lämnas 

via Svenska riksteatern stöd till finskspråkig teaterverksamhet. Svenska 

Filminstitutet ger stöd till spridning av finsk film till finskspr{1kiga i Sverige. 

En del av det stöd som finns för utgivning och inköp av litteratur på 

minoritetsspråk går till finskspr<lkiga titlar. Finskspråkiga tidningar och 

tidskrifter kan fri stöd genom presstödet. Radio- och TV-sändningar på 



finska har byggts ut under senare år. Riksradion sänder ca 10 timmar i SfU 1985/86:20 
veckan. Därtill kommer sändningar i utbildningsradion och i lokalradion. 
Genom närradion har finska föreningar möjlighet att själva utforma och 
sända radioprogram. I TV sänds finskspråkiga program under ca 3 timmar i 
veckan. Till Riksförbundet för finskspråkigt församlingsarbete lämnas 
bidrag från kyrkofonden. Slutligen kan nämnas att det sedan hösten 1984 

finns en samarbetsgrupp mellan Sverige och Finland för SverigefinHindska 
kulturfrågor. 

Med hänvisning till den här lämnade redovisningen avstyrker utskottet 
Kr317. 

Hemställan i motionerna 2229 (vpk) och U522 (vpk) i här aktuell del syftar 

till att ett kurdiskt kulturcentrum skall upprättas i Sverige. Motionärerna 

hävdar att de kurder som nu befinner sig i Sverige har en svårare ställning än 
övriga invandrargrupper. eftersom det inte finns en kurdisk nation eller 

några kurdiska institutioner på det internationella planet. 

Utskottet vill erinra om att den i propositionen föreslagna omläggningen 
av statsbidragen till invandrarnas riksorganisationer bl. a. har till syfte att 

organisationerna utan alltför detaljerade statsbidragsföreskrifter skall vara 
fria att själva bedöma vilken verksamhet man vill prioritera. 

Enligt vad utskottet inhämtat har kulturrådet nyligen avslagit en ansökan 
om bidrag till ett kurdiskt kulturcentrum. Utskottet avstyrker motionsyrkan

dena. 

I motion 342 (vpk) föreslås att särskilda medel skall ställas till utbildnings

radions förfogande för att insatserna för invandrarkvinnor . skall kunna 

utvidgas och riktas till kvinnor med olika social och kulturell bakgrund. 

Dessa sändningar bör enligt motionen ske på tider då kvinnorna har 
möjlighet att ta del av dem (yrkande 12 b ). 

Ett likalydande motionsyrkande har väckts av vänsterpartiet kommunis

terna i anslutning till proposition 1985/86:99. Utskottet tar därför inte här 
ställning till motionsförslaget utan hänvisar till sin behandling av frågan i sitt 
kommande betänkande KrU 1985/86:21. 

I motion 347 (c) föreslås att riksdagen skall begära att en del av k11llllrtid

skriftsstödet skall reserveras för invandrartidskrifter (yrkande 10). 

I samband med behandlingen av regeringens förslag i budgetpropositionen 

om stöd till kulturtidskrifter (prop. 1985/86: 100 bil. 10 s. 500 f.) kommer 

utskottet att behandla ett antal motionsförslag som rör principer för 

fördelning av detta stöd. Konstitutionsutskottet har i yttrande KU 1985/ 

86: 10 y till kulturutskottet behandlat frågan om användningen av stödet. 

Med hänsyn till vad som anförts anser sig utskottet inte i detta sammanhang 

böra ta ställning till den i motions yrkandet upptagna frågan. Utskottet 

hänvisar till sitt kommande betänkande KrU 1985/86:20. 
I detta sammanhang vill utskottet dock erinra om att regeringen i 

propositionen om invandrarpolitiken föreslår ett ökat stöd till dagspressen 

för att lämna utrymme för fullt produktionsbidrag även till allmänna 

nyhetstidningar på andra språk än svenska. Detta förslag behandlas av 

konstitutionsutskottet i betänkandet KU 1985/86: 16. 

I motionerna Kr285 (fp), Kr324 (m. s) och Kr288 (fp) pläderas för att ett 53 



i11va11cirarmusew11 skall inrättas. Enligt de två förstnämnda motionerna bör SfU 1985/86:20 
must:et förläggas till Norrköping. Förslaget i motion Kr288 går ut på att 
regeringen skall ta initiativ för att undersöka möjligheterna att tillsammans 

med Stockholms läns landsting dokumentera invandrar- och flyktingpoliti-

ken och inrätta ett invandrarmuseum i Stockholms län. 

Förslag om inrättande av ett invandrarmuscum har utskottet behandlat vid 

flera tillfällen tidigare och senast under hösten. 1985. Utskottet uttalade 

därvid (KrU 1985/86:3) att det är angeläget att invandrarnas kulturer, deras 

samhällsförhållanden och inte minst invandringen som samhällsföreteelse i 

stort iir områden som hör dokumenteras på ett mer systematiskt sätt. 

Utskottet noterade därför med tillfredsställelse att frågan om dokumentation 

av invandrarnas kulturer kommer att behandlas i anslutning till den 

utredning om de centrala museernas uppgifter som pågår inom statens 

kulturråd. Utskottet avstyrkte motionen som avslogs av riksdagen. Utskottet 

har även i betänkande KrU 1985/86: 18 behandlat förslag om invandrarcent

rum i Botkyrka. Med anledning av detta förslag påpekar utskottet att 
utbildningsdcpartementet avser att i ett sammanhang behandla ett flertal 

framställningar om inrättande av invandrarcentrum och invandrarmuseum. 

Med hänvisning till vad som anförts avstyrker utskottet bifall till de här 

aktuella motionerna. 

Ett ökat anslag till Jmmigrantinstit111e1 i Borås önskas i flera motioner. Med 

hänvisning till den service som institutet ger till invandrare bör enligt motion 

339 (c, m) institutet få ett årligt bidrag motsvarande det som utgår till en 

invandrarförening med 3 500. medlemmar, nämligen 400 000 kr. Samma 
belopp bör utgå enligt motion 344 (vpk). 

I motionerna 343 (m,fp) och 348 (c) föreslås att institutet skall få ett årligt 

bidrag från det nya stöd till invandrarorganisationernas centrala verksamhet 

som utgår från arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel under anslaget D 3 

Åtgärder för invandrare. I motion 343 redovisas att institutet uppger att ett 

bidrag om 400 000 kr. är nödvändigt om den nu•,.arande verksamheten skall 

kunna upprätthållas. I motion 348 föreslås ett bidrag om 200 000 kr. och som 

följd härav att anslaget D 3 skall höjas med motsvarande belopp. 

lmmigrantinstitutct inrättades år 1973 och har sedan år 1975 haft sin 

verksamhet förlagd till Borås. Institutets målsättning är att vara ett doku

mentations- och informationscentrum i invandrarfrågor. Institutet är en 

ideell organisation, vari ingår ca 150 enskilda medlemmar och några 

föreningar, hl. a. Immigranternas riksförbund. Immigrantinstitutcts verk

samhet omfattar bl. a. viss förlagsverksamhet - lnvandrarförlaget. Vidare 

ger institutet ut tidskriften Invandrarrapport samt en årsbok för invandrar

frågor. Immigrantinstitutet har byggt upp ett specialbibliotek och arkiv för 

frågor om invandring till Sverige. 

Utskottet har inhämtat att Immigrantinstitutet vid något tillfälle erhållit 

bidrag från statens invandrarverk för avgränsade ändamål av projektkarak

tär. Det har också utgått lönebidrag till anställda vid institutet. Borås 

kommun har år 1985 gett institutet ett särskilt bidrag om 30 000 kr. I januari 

1986 har institutet erhållit ett bidrag om 30 000 kr. från Älvsborgs läns 

landsting. 
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Utskottet har inhämtat yttrande från statens kulturråd över motionerna SfU 1985/86:20 

(se bilaga). 
Kulturutskottet har åren 1984 och 1985 behandlat förslag om bidrag till 

Immigrantinstitutet. Våren 1985 uttalade riksdagen på utskottets förslag 
(KrU 1984/85:16 s. 27) att Immigrantinstitutet borde få stöd i avvaktan på 
regeringsförslag om stöd till invandrarorganisationer. I enlighet h1irmed får 
institutet för innevarande budgetår ett bidrag om 200 000 kr. som utgär av 

medel som anvisats under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål på 
utbildningsdepartementets huvudtitel. Utskottet vill erinra om att arkivut

redningen (U 1985:07) har i uppdrag att se över vissa arkivfrågor inom den 
statliga och kommunala sektorn. Utredningen får i samband med övervägan

den om de samlade statliga resurserna till arkivväsendet anledning att 

behandla bl. a. frågan om bidragen till de enskilda arkiven. Delegationen (A 

1983:03) för invandrarforskning som tillkallades 1983 har i uppgift att ta 

initiativ till forskning och informera om forskningens resultat. Delegationen 
har våren 1985 överlämnat förslag till ett forskningsprogram till arbetsmark

nadsdepartementet. Invandrarforskning stöds bl. a. genom anslag från 

arbetsmarknadsdepartementets budget. I propositionen anges följande 

områden som bör ha hög prioritet under kommande år, nämligen forskning 
om etniska relationer, om olika gruppers arbetslivsförhållandcn och om 

lokalt mottagande av flyktingar. Föredragande statsrådet uttalar att frågor 
om invandrarforskning kommer att behandlas i den forskningspolitiska 

proposition som regeringen planerar att lämna till riksdagen våren 1987. 
Immigrantinstitutet bedriver en värdefull verksamhet för att på olika sätt 

dokumentera invandringen till Sverige och lämna service till invandrare i 

olika hänseenden. Institutet har också för innevarande budgetår fått ett 

bidrag om 200 000 kr. I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositio
nen har riksdagen för budgetåret 1986/87 beräknat medel av minst denna 

storlek under anslaget F 3 Bidrag till särskilda kulturella ändamål (prop. 

1985/86:100 bil. 10, KrU 1985/86:18 p. 4, rskr 1985/86:192). I motionerna 
framhålls att institutet beräknar att ett bidrag om 400 000 kr. är nödvändigt 
om verksamheten skall kunna upprätthållas på nuvarande nivå. Detta 

överensstämmer med det anslagsäskande som institutet har gett in till 
utbildningsdepartementet. Utskottet förutsätter att frågan om Immigrantin

stitutets verksamhet kommer att övervägas vid beredningen inom regerings
kansliet av dels arkivutredningens kommande förslag, dels det ovan nämnda 
programmet för invandrarforskning. I avvaktan härpå bör bidraget till 

Immigrantinstitutet höjas med 200 000 kr. Detta bidrag bör som förordas i 

motionerna 343 och 348 utgå från anslaget D 3 Åtgärder för invandrare. 

Utskottets ställningstagande innebär att motionerna 339 och 344 i huvudsak 

blir tillgodosedda. 

Förslag som rör invandrarnas trossamfund förs fram i två motioner. I motion 

305 (fp) aktualiseras en rad övergripande frågor om invandrarkyrkornas 

arbetsvillkor. Motionären föreslår att statens invandrarverk och de som är 

ansvariga för folkbokföringen får i uppgift att reellt och effektivt stödja 

invandrarkyrkorna i deras ansträngningar att nå sina medlemmar. Vidare 

önskar hon att invandrarkyrkorna inom ramen fö~ de bidrag som ges får 
55 



särskilda verksamhets- och lokalbidrag samt att invandrarpolitiken i sin SfU 1985/86:20 
helhet skall inriktas på att nå och hjälpa invandrarna genom deras egna 
kyrkor i minst lika hög grad som genom deras övriga organisationer. 

Motionärernas synpunkter och förslag överensstämmer till stor del med de 
överväganden som invandrarkommitten har gjort. En särskild arhetsgrupp 
har i november 1985 tillsatts för att se över reglerna om statligt stöd till 
invandrarnas trossamfund. Arbetsgruppen bör enligt de riktlinjer som anges 
i en särskild promemoria bl. a. överväga en ändrad konstruktion av 
statsbidrag. Dessa är nu konstruerade som ett stöd till lokala församlingars 
verksamhet. När det gäller invandrarsamfundens kontakt med invandrarna 
bör arbetsgruppen överväga andra åtgärder som är ägnade att underlätta 
invandrarsamfundens verksamhet. I detta sammanhang anförs följande: 

En sådan väg antyds i betänkandet (SOU I 984:58) Invandrar- och minori
tetspolitiken, nämligen möjligheten att ge de samfund som önskar hjälp med 
en frivillig registrering av medlemmar och uppbörd av församlingsavgifter. 
1985 års kyrkomöte har också med anledning av väckta motioner (mot. 
1985:62 och 73, KL 16, kskr. 21) anhållit att regeringen li1ter utreda denna 
fråga. I detta sammanhang bör erinras om att tanken pi1 en frivillig 
registrering av samfundstillhörighet i folkbokföringen har avvisats av flera 
tidigare statliga utredningar, bl. a. med hänsyn till svårigheten att trygga 
frivilligheten i ett registreringsförfarande hos en myndighet. Andra vägar bör 
alltså sökas för att underlätta för invandrarsamfunden att nå kontakt med 
sina medlemmar. Den ovan antydda möjligheten av stöd till den centrala 
samfundsorganisationen kan underlätta uppbyggnaden av ett kontaktnät. 
Men det bör också kunna övervägas hur samhällets och olika myndigheters 
informationsservice kan medverka här. Frågan har tidigare berörts bl. a. av 
1979 års folkbokföringskommitte i dess betänkande (SOU 1981:101) Folk
bokföringens framtida organisation. Vissa kyrkliga kommuner, t. ex. Göte
borgs kyrkliga samfällighet, har också tagit beaktansvärda initiativ i detta 
avseende. Möjligheten att utvidga sådana former av service åt invandrarsam
funden bör belysas i utredningsarbetet. 

En viktig synpunkt när det gäller samhällets stöd åt invandrarsamfunden är 
också sambanden mellan dessa och invandrarorganisationcrna. Utformning
en i framtiden av samhällets stöd åt invandrarorganisationerna bör också 
beaktas i utredningsarbetet. Det är också angeläget att samfunden själva 
bereds tillfälle att framföra synpunkter och önskemål mot bakgrunden av de 
svårigheter av olika slag som de upplever i det svenska samhället. 

I arbetsgruppens uppdrag ingår även att utreda om slopande av anteckningar 
av kyrkliga förrättningar i folkbokföringen kan undanröja vad som nu 

upplevs som en diskriminerande behandling av andra trossamfund än 
svenska kyrkan. 

Med hänvisning till vad som anförts finner utskottet inte att motion 305 i 

här aktuell del (yrkandena 2-4) bör föranleda någon riksdagens åtgärd. 

Ett förslag i motion 345 (fp) anknyter till arbetsgruppens uppdrag. 
Motionärerna uttalar att det varit önskvärt att gruppen tillsatts tidigare så att 

förslag om stöd till invandrarnas trossamfund hade kunnat läggas i proposi
tionen om invandrarpolitiken. De erinrar om att arbetsgruppen skall 

redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 oktober 1986. Motioniirerna 

förutsätter att regeringen under år 1986 skall lägga fram förslag om förbättrat 
stöd till invandrarnas trossamfund. De vill att riksdagen skall göra ett 
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uttalande till regeringen av denna innebörd. Utskottet anser att beredningen SfU 1985/86:20 
av arbetsgruppens kommande förslag inte bör föregripas och avstyrker 
därför yrkande 1 i motion 345. 

Stockholm den 29 april 1986 

På kulturutskottets vägnar 

Ingrid Sundberg 

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), lng-Marie Hansson (s), Catarina Rön
nung (s), Maja Bäckström (s), Jan-Erik Wikström (fp), Karl Boo (c), Berit 
Oscarsson (s), Anders Nilsson (s), Sylvia Pettersson (s), Gunnel Liljegren 
(m), Kerstin Göthberg (c), Alexander Chrisopoulos (vpk). Maud Björne
malm (s). Margareta Fogelberg (fp) och Håkan Stjernlöf (m). 

Avvikande meningar 

1. Uttalande om utbyggt stöd till invandrarorganisationcrnas 
kulturella verksamhet 

Alexander Chrisopoulos (vpk) anser att den del av utskottets yttrande som 
på s. 2 börjar "I propositionen" och slutar "yrkande 3)" bort ha följande 
lydelse: 

I den av riksdagen fastställda målsättningen för invandrarpolitiken upp
ställs valfriheten som ett huvudmål vid sidan om jämlikhet och samverkan. 
Valfrihetsmålet innebär bl. a. på kulturens område att invandrarna tiller
känns rätten att behålla och utveckla sin egen kultur. En förutsättning härför 
är dock att samhället är berett att lämna tillräckliga resurser. 

Statens kulturråd har också under en följd av år begärt särskilda medel för 
kulturverksamhet bland språkliga minoriteter. Statens kulturråd fann detta 
angeläget. eftersom man vet att inom de generella bidragen har invandrarän
damålen svårt att hävda sig i den hårda konkurrensen. 

Det kulturella arvets betydelse för utvecklingen av den enskilda männi
skans personlighet samt nationella och klassmässiga identitet är allmänt 
omvittnad. Den utgör också grunden för den nationella gemenskapen. Det är 
därför uppenbart att det är nödvändigt att invandrarna får möjligheter att ta 
del av och utveckla sin kultur. Detta bidrar till att stärka framför allt 

invandrarbarnens och -ungdomens identitet och självkänsla. Självfallet 

måste invandrarorganisationerna med sin kulturella och sociala verksamhet 

bland både barn, unga och äldre inta en central roll för att ge invandrarna 
tillgång till sin kultur och sin historia. Kraftiga insatser bör därför göras för att 
stödja invandrarorganisationernas kulturella verksamhet. I sammanhanget 

är det nödvändigt att komma ihåg att invandrarna i mycket hög grad saknar 

möjlighet att tillgodogöra sig samhällets övriga kulturutbud på grund av 
språket. 

Ett särskilt bidrag för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter är 

nödvändigt för att kulturrådet skall kunna stödja sådana projekt och 57 



verksamheter inom invandrarorganisationerna som inte ryms inom nuvaran- sru 1985/86:20 
de hidragsformer. 

Med hänvisning till vad som anförts förordar utskottet att 3 milj. kr. 

anvisas till invandrarorganisationernas kulturella verksamhet. Utskottet 

tillstyrker alltsä motion 3..\2 yrkande 2. Utskottets ställningstagande innehär 

att motionerna 3..\ I yrkande 2. 345 yrkande 7 och 794 yrkande 3 i viss mån hlir 

tillgodosedda. 

2. Benämningen invandrar- och minoritetspolitik 

Alexander Chrisopoulos (vpk) anser att den del av utskottets _yttrande som 

på s. 3 börjar "'Av propositionen" och slutar "'i propositi"onen" bort ha 

följande lydelse: 

Miikt med invandrarpolitiken uppn~ls efter en långsiktig process som kan 

pilskyndas eller fördröjas beroende på de åtgärder som vidtas. Processen kan 

p~iskyndas genom insatser som ökar invandrarnas sociala rörlighet, deras 

bildnings- och kunskapsniv{1, deras rörlighet i vad gäller yrke, inkomst och 

bostad. 
lnvandrarpolitiken miiste utgå från att det inte finns n{1gra motsättningar 

mellan de grupptillhörigheter som dominerar invandrarnas identitet -

nationell grupptillhörighet, invandrartillhörighet och klasstillhörighet. En 

invandrarpolitik som genom olika åtgärder försöker tvinga invandrarna att 

förneka och undertrycka någon av de ovan nämnda grupplojaliteterna 

försv{1rar och fördröjer invandrarpolitikens mål och är dömd att misslyckas. 

Dessa tankeg{111gar har varit vägledande för invandrarpolitiken hittills. De 

baserar sig pi1 det faktum att invandrarna är dels invandrare med allt de har 

gemensamt med alla invandrare, men också nationella minoriteter inom 

ramen för det gemensamma ursprunget. Därför fick politiken på området 

beniimningen "invandrar- och minoritetspolitik'", vilket också återspeglades 

i din:ktiven till den invandrarpolitiska utredningen, IPOK. 

IPOK konstaterade ocksi1 i sitt betänkande att begreppet invandrar- och 

minoritetspolitik också i fortsättningen bör vara benämningen och grunden 

för politiken pa området. Därför är det oroande att regeringen i propositio

nen enbart talar om invandrarpolitiken. Minoritetspolitiken nämns inte en 

enda gäng i den omfattande propositionen. Bristande satsningar på kulturens 

område samt borttagande av stödet till invandrartidningar, i kombination 

med andra åtgLirder, kan tolkas som en radikal förändring av riktlinjerna för 

invandrarpolitiken. Vad utskottet här a"nfört om bibehållande av begreppet 

invandrar- och minoritetspolitik bör ges regeringen till känna. 

3. Inrättande av ett kurdiskt kulturcentrum 

Alexander Chrisopoulos (vpk) anser att den del av utskottets yttrande som 

pa s. 4 hörjar '"Utskottet vill" och slutar "avstyrker motionsyrkandena" bort 

ha följande lydelse: 

Motionän:rna har enligt utskottets mening på ett övertygande sätt visat på 

behovet av ett kurdiskt kulturcentrum i Stockholm. Kurderna som är 

splittrade minoriteter utan eget land har en svårare situation än övriga 58 



flyktinggrupper. De bör därför ges ett i förhållande till övriga invandrargrup- SfU 1985/86:20 

per ökat stöd, bl. a. genom att ett kurdiskt, kulturellt institut upprättas. 

RegeringeT\ bör så som föreslås i motionerna 2229 och U522 snarast lägga 

fram förslag härom. 

4. Bidrag till lmmigrantinstitutets verksamhet 

log-Marie Hansson, Catarina Rönnung, Maja Bäckström, Berit Oscarsson, 

Anders Nilsson, Sylvia Pettersson och Maud Björnemalm (allas) anser att 

den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar "lmmigrantinstitutet 

bedriver" och slutar "blir tillgodosedda" bort ha följande lydelse: 

Med hänvisning till vad som anförts anser utskottet att frågan om 

Immigrantinstitutets verksamhet bör överv~igas i samband med beredningen 

inom regeringskansliet av utredningsförslagen. I avvaktan härpå bör enligt 

utskottets mening lmmigrantinstitutct för nästa budgetår få ett oförändrat 

bidrag om 200 000 kr. jämte viss kostnadsuppräkning. Riksdagen har också i 

enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen beräknat medel av 

minst denna storlek under anslaget F ~. Bidrag till särskilda kulturella 
ändamål (prop. 1985/86: 100 bil. 10, KrU 1985/86: 18, rskr.1985/86:192). Vad 

kulturutskottet har anfört om överväganden av frågan om institutets 

verksamhet bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 
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Remissyttrande 

Statens k11lt11rräcl anför inledningsvis att riksdagens kulturutskott har hem

ställt om statens kulturritds yttrande över motionerna 1985/86:339, 343. 344 

och 348. På grund av den korta tid som stått till buds avges yttrandet av 

kansliet. 

I yttrandet anförs vidare följande: 

Immigrantinstitutets verksamhet består av dds Invandrarförlaget dels övrig 
verksamht:t med bl. a. bibliotek och kulturprogram. 

Inom ramen för det statliga litteraturstiidet har lnvandrarförlaget under 
den senaste sjuårsperioden fått i genomsnitt 75 000 kr. per år i litteraturstöd. 
Av de 20 titlar som fött bidrag har fem ännu inte kommit ut. Ansökningar om 
bidrag har minskat betydligt de två sista tiren vilkt:t tyder på att utgivningen 
för närvarande är mycket begränsad (se underbilaga 1). 

Till den övriga verksamhet som institutet bedriver har· rådet inte gett 
bidrag då verksamheten inte har elen inriktning so;-r i första hand faller inom 
de bidragsanslag som rådet disponerar. 

I kontakterna med kulturlivet har vi noterat att lmmigrantinstitutets 
verksamhet är omdiskuterad och värderas mycket olika av olika parter. 

Ovanstående är det bidrag till en kulturpolitisk bedömning som kulturrå
dets kansli för närvarande kan Himna. Skulle bedömningen grundas på 
invandrarpolitiska stiillningstaganden - motionerna har väckts med anled
ning av propositionen om invandrarpolitikcn och jämförelse görs med stödet 
till invandrarorganisationer av olika storlek - får andra faktorer vägas in. 

StU 1985/86:20 
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Angående Invandrarförlaget. Stöd till litteratur p[t invandrar
och minoritetsspråk (enskilda titlar) samt stöd till allmiinna 
förlagskostnader budgetåren I 979/80- 1985/86 

Budget· Stiid till c.:nskilda titlar Stöd till allm:inna Su111111a 
år Antal Stödhclopp fiirlagsk<" t n adc.: r 

---·---·-··----

1979/80 5 64 lJOO <i:'()()() 

1980/81 I ltl lltlll (15 t)(I() 

1981/82 5' 87 500 30 (11)0 
1982183 5' 67 ()0(1 ..\() ()(}() 

1983184 3 :w 500 30 01)(1 
1984/85 I' 101)()0 15 00(1 
1985/86 

Summa 20 nx<Jot1 2--15 (1111) 

1 2 titlar, 23 000 kr. i stiiJhc.:l<1pp. :innu c.:j utgivna · 
~ 2. titlar. _37 000 kr. i stiidh.:lopp, :i111~u ej utgirna 

J2•J 900 
75 ()()() 

117 500 
1117 1100 
69 )1)(1 
25 0111) 

.1 

523 l)(IO 

· Annu CJ utgiven. Ikslutsdaturn llJK~·llli-tlh 
4 Utanför littt'raturstödsafölagc·t nhi'1ll fiirla~ct -'<' 71)(1 kr i i11\c"1ni11µshidrag f1ir 

inköp av datorutrustning. - ' 

Kulturrrådet har i skrivelse famnat följande k<>mpktterande uppgiftl'f: 

I rådets yttrande uppgavs att 5 titlar av de:= 20 snm sedan hudgct{iret I 97lJ!811 
erhållit stöd iinnu ej iir utgirna. Den uppgiftt•n :ir felaktig. Korrekt antal 
outgivna titlar är tre. 

1981/82 2 titlar. 23 000 kr. i stiidbclopp. 
1982/83 l titel, 30 ()()() kr. i stödbelopp. 
Det bör också noteras att kulturrt1dct a\ olika or,akl'f knappast fiin·:intar 

sig att dessa titlar kommer att ges ut a\· lnvandrarförlaget. Fr:1ga11 ('111 

återbetalning av stödb.:=loppen iir Lbrcmot ej ;,lulligt avgjPrd. 

SfU 1985/86:20 
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Pit bcgiiran av lnvandrarforlagc't har kulturriidct i skrivcbc till kulturutskot

kt klarlagt l~igL't betrMfande de tre outgi\·n;1 titlarna (se undcrbilaga 1 ). 

Kulturrfakt anför följandc: 

Fiir en titel har kulturritdL't J lJ.S4-l l-115 i1terkriivt stödbeloppct JU (lllll kr. 
Åtnbetalning har ej skett. 

För en titel med stödbcslut l'i.S2-fö-l-I har förlaget i brev 11J.S6-lll-20 
meddelat att titeln inte kommer att ges ut. Kulturr<'tdet knmmcr att bcgiira 
{1terbetalning men beslut nm dctta iir iinnu inte fattat. 

För en till' I med st1'idbcslut l l/IC-05-14 har inget meddelats fri111 förlaget. 
Dit fyra år gi1tt sedan stiidbeslutct fattats utan att hnken kommit ut fördalln 
dl'! inte möjligt for r<'1det att uttala sig om huru\'ida denna titel kummer att 
utges. Om förlagl't inte inom kort bmnar s;'idana upplysningar att det 
framg{ll' att utgirningen päb(irjats blir [1tnkra\' aktuellt. 
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