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statsrådetTill Wallström

beslut den oktober bemyndigade ungdomsministerGenom regeringen5 1989
demokrati, del-Margot Wallström tillkalla kommitté for utreda huratt atten

och jämlikhet för ungdomar kan stärkas hur svenska ungdomarsaktighet samt
ungdomsutbytet förbättras.möjligheter delta i det internationella kanatt

Med stöd bemyndigandet förordnades den ordförande for-23 maj 1990av som
ledamöter förordnades den oktoberbundssekreteraren Leif Linde. Som 19895

projektledaren Lena Ag, riksdagsledamoten Ylva Johansson, journalisten Helle
politiske sekreteraren Rundgren, studeranden Sahlin,Klein, Jörgen Mats ung-

domskonsulenten Roger Ticoalu, ungdomssekreteraren Mustafa Tümtürk, samt
politiske sekreteraren Wilén.Marie

Som förordnades den utredningssekreteraren Erling29 1990experter mars
Bjurström, avdelningschefen Lena Häll-Eriksson och direktören Monika Wikman

sekreteraren Ulla Bystedt sakkunnig.den 13 1991samt mars som
En referensgrupp med invandrar- och flyktingungdomar har knytits till kom-

Ledamöterna studeranden Nadja kartteknikern Atsuko Carlsson,mittén. Banno,
Folkets hus-foreståndaren Juan Fonseca, studeranden Tess Kidane, arbetsledaren
Satu Leskinen, studeranden Alexandra Pascalidou och studeranden Bekir Uzunel
förordnades den Mustafa har fungeratapril Kommittéledamoten Tümtürk6 1990.

ordförande referensgruppen.isom
Till kommittén förordnades den avdelnings-sekreterare åt november20 1989

direktören Maicen Ekman den november verksamhetschefen Rolf23 1989samt
Josefsson. I sekretariatets arbete har Anita Skogsberg deltagit.assistentenäven

avlämnade betän-Vi har antagit ungdomskommittén och vårt forstanamnet
kande SOU 199042 Internationellt ungdomsutbyte den och vårt21 maj 1990
andra betänkande SOU Ungdom och makt den199112 29 januari 1991.

får härmed överlämna betänkande, SOU OlikaKommittén sitt sista 199160
ändå lika Om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige.men -

I detta betänkande har sociologen Erling Bjurström anlitats for kunskaps-en
sammanställning den forskning invandrar- och flyktingung-ortsom som om
domar. Vidare har Institutet för Sociala studier anlitats för studie ung-en om
domar, könsroller och sexualitet.

Reservationer och särskilda yttranden har lämnats ledamöterna Johansson,av
Rundgren, Sahlin och Wilén.

Stockholm i augusti 1991

Leif Linde
Lena Ag Johansson HelleYlva Klein
Jörgen Rundgren Mats Sahlin Roger Ticoalu
Mustafa Tümtürk Marie Wilén Maicen Ekman

Rolf Josefsson
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SOU 199160

Direktiv och utgångspunkter

Bland ungdomar Sverigei invandrar- och flyktingung-utgör
domar och heterogenstor Invandrar- och flyktingung-en grupp.
domar har andra uppväxtvillkor övriga ungdomar och befinnerän
sig ofta i situation. De kanutsatt främlings-mötasen mer av
fientlighet och rasism. De kan diskrimineras på olika Tillsätt.
detta kommer skillnader kultur,i språk, uttryckssättvanor, rn m.
Vissa flyktingungdomar kommer hit några anhöriga ochutan
saknar helt stöd av vuxna.

Kommittén bör utreda invandrar- och flyktingungdomarom
missgynnas, särskilt frågai utbildning, arbete, bostäder ochom
fritidssysselsättning. Om kommittén finner invandrar- ochatt
flyktingungdomar missgynnas, bör den föreslå åtgärder kansom
motverka detta.
ur direktiven till utredningen ungdomars villkor på 90-taletom

Ungdomar1.1 som resurs

I den allmänna debatten, framför allt i massmedierna, beskrivs ungdomar
i allmänhet och invandrarungdomar i synnerhet oftast problem. I densom
hög tidningsurklipp vi fått på sökordet invandrarungdomar harav som
det handlatmesta k värstingar. Samtidigt har svenska artister medom s
invandrarbakgrund exempelvis Papa Dee, Dr Alban, Titiyo och Lei-som
la K idrottaresamt George Scott, Martin Dahlin, Christina Bengts-som

och Roberto Welin skördat framgångarstora på tid. Deson kansenare
dagligen på sportsidorna eller på satellitmusikkanaler MTV ochses som
fungerar förebilder for många ungdomar. Det flertaletstora invand-som
rarungdomar skötsamma, kapabla ochär kreativa och lever sina livsom
här problemutan större dock osynligaär i medierna.

Vår utgångspunkt invandrarungdomarnaär att värdefull tillgångär en
i vårt samhälle. Med sina erfarenheter, språkkunskaper och kulturellasin
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tillmåste tasinvandrarungdomarnakompetens utgör vararesurs, somen
dag.ibättrepå sättett än

invandrar-medungdomarförnekar vissainnebär vi attinteDet att
livetutgångsläge iharNågra änproblem.bakgrund har sämrestora

fåalla ska såpåiställetblunda for detta satsa attfår inte utanandra. Vi
medkraft itumedmöjligt och atttalivetigoda förutsättningar som

finns idag.problemlösa deförsöka som
skapande. Deochsjälvförverkligandeaktiva,ungdomarVi somser

egenskaper måsteutveckla dessaochuttryckaförfinnshinder attsom
livschanser.jämlikaska fåungdomarallaförundanröjas att

maktochUngdom1.2

Ungdombetänkandetungdomskommitténöverlämnadejanuari 1991I
behandlarUtredningentill regeringen.SOU 199112maktoch ung-

betänkandetI1990-talet.jämlikhet påinflytande ochdelaktighet,domars
kunskaperhar idagUngdomargenerationsperspektiv.vianlägger ett mer

generationer intetidigaresammanhanginternationelltoch lever i ett som
föräldragenerationen ettsamhälleiDe annat änort. ettväxer upp -

mindrehandlarDetmöjligheter.ochmed andra problemsamhälle om
ofta för inmänniskorochungdomsfrågorspecifika att nyaungamer om

bort fannVinya inteDetdebatten.och i växerlösningarfrågor, synsätt
makt påoch derasungdomars situationgällerdettendenserantal närett

arbets-skolan,föreningslivet,domäner; iutanför hemmetsolika arenor
politiken.ochlivet

ocksåfannvillkor. Vi attungdomarsklasskillnader ifannVi stora
områden. Sämstde flestapåpojkarnaställningharflickorna änsämreen

skillna-tendensocksåfinns attDetarbetartjejerna.deställda är enunga
ökar.derna

Arbets-flickorna.tidgenomgåendepojkarna änI skolan ägnas mer
flickorna.synnerhetbarn, iarbetarklassensspråkoch missgynnarformer

hälsan. Ungadet gällergenerationsförändringklarkan närVi se en
arbets-deninflytandelitetocharbetemänniskor med övermonotont egna

ökarSkillnadernamed andrajämförtmårsituationen sämre grupper.
dessutom.

ocksåde fårochpojkarna,påfritidenPå satsas merresursermer
jvratför-traditionelladehandpojkarnapolitikenI tarutrymme. om

högre ihandlingsinriktade. Juflickornaeningarna, medan är uppmer
fortroendeuppdrag.medflickordesto färrehierarkin,

materiella ochhaft bättreungdomar aldrigsvenskakonstateradeVi att
ochsamhällsarbetetdelta utövaifor kunnaförutsättningarsociala att

och påde formerdet ivilligadedet betyder inte attMen göramakt. att är
deintresserademycket storaidag. Ungdomargällervillkorde är avsom

partipolitik. Detintresserademindredefrågorna,politiska är avmen
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för den generationensarbeta politikeni attbehövs attnytt sättett nya
kanaliseras.skaengagemang

arbetsformer och språkbåde inomförändringUngdomar kräver aven
frånlyhördhetvuxenvärlden. Det krävs ocksåetableradeden vuxen-en

traditionella folkrörel-organisationsformer deinför andravärlden än
handlingsinriktade arbeta,noterade också det sättet attVi att nyasernas.

deplats inomkräver, fåttden generationen större ävenenungasom
etablerade organisationerna.

reelltvuxenvärldens samråd inte någotgenomskådarUngdomar att ger
betyder måsteoch vill Detkaninflytande. De attta vuxna varaansvar.

för den skull lämnamakt ochifrånberedda släppa sig attutanatt ansvar
öde.de åt sittunga

tillochriktade vi krav uppmaningarslutsatserUtifrån våra vuxen-
arbetsmarknadensutbildningsväsendet,föreningslivet,världen formi av

riksdagen och regeringen.myndigheter, kommuner,parter,

könsperspektivKlass- och1.3

avgörande för ungdomar-ekonomiska situationsociala ochFamiljens är
könsperspektivet harochoch livschanser. Klass-uppväxtvillkor stornas

eller ofta spelarej,invandrarungdomarna missgynnasbetydelse för om
Ungdomskommit-roll det etniskaavgörandedet ursprunget.änmeren
därför hög gradoch makt gäller iUngdomoch slutsatser iténs synsätt

förenardetinvandrarungdomar. Vi att änäräven sommer sommenar
forspelar ocksåoch olika ungdomskulturervaruutbudetskiljer. Medie-,

Därtillutvecklar.viktig roll för de strategierinvandrarungdomar manen
med invandrarbak-specifika för ungdomarfrågorkommer vissa ärsom

försöka belysaungdomsfrågor vi kommerdessa specifikagrund. Det attär
frågorinvandrarpolitiska ibara allmännabetänkande. Videttai tar upp

ungdomsperspektiv.väsentligadeden mån ettär ur

ioch identitetIntegration ett1.4

generationsperspektiv
jämlikhet, valfrihetbygger på begreppensvenska invandrarpolitikenDen

och olikaolikafinns skillnader mellan generationerssamverkan. Detoch
gäller valfrihets-framför allt detinvandrarpolitiken,på närsyngruppers

foräldragenerationen.allmänhetInvandrarföreningarna drivs imålet. av
landlivdel sitt iInvandrarföreträdarna har ofta levt ett annatstor aven

minoritetskulturbehålladem måna sinSverige. Många attärän omav
eller inflytandenmajoritetssamhälletminimal påverkan frånintakt, med

invandrarkulturer.från andra
delen liv, delhela eller sittungdomar levt SverigeDe i större av ensom

invandrare, har någotandra eller tredje generationensdem ettsomav
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annorlunda perspektiv. De Sverige sitt hemland, med influenserser som
från olikamånga kulturer tillsammans skapar något helt Denytt.som
lever redan deti mångkulturella samhället. De skapar identitetsin ge-

blanda värderingar och kulturella särdrag bådeatt från sin etniskanom
från majoritetssamhället och från andra kulturer. Integration ärgrupp,

for dem något självklart och står inte i motsättning till slå vaktatt om
minoriteternas rättigheter.

Vi integrationen det svenskai samhället något positivt ochser som
delar uppfattningen, kommer till uttryck i regeringens propositionsom
199091195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik, det istället föratt en
ytterligare precisering valfrihetsmålet angeläget medärav nu en

fördjupad och nyanserad diskussion hur Sverige blir bätt-ettom
jämlikt och mångkulturellt samhälle medgeneröst ett nyttre, mer

kulturellpå pluralism.synsätt

FN -konventionen1.5 barns och ungdomarsom
rättigheter

En utgångspunkt vårt arbetei FNs konvention barns ochärannan om
ungdomars rättigheter.

Alla barn har rättigheter. Oavsett barnets och föräldrar-samma
nasvårdnadshavarnas färg, kön, språk, religion, politiskaras,
åskådning, deras nationella sociala och etniska ursprung, egen-
domsförhållanden, handikapp, börd eller ställning i övrigt. Ett
barn ska skydd alla former diskriminering.garanteras mot av

Artikel 2

Konventionen barns och ungdomars rättigheter FNsantogsom som av
generalforsamling förbjuder diskriminering1989 barn. Enligt dennaav
konvention barn alla människor under 18 år. Somär de länderett av som
skrivit under, ratificerat, barnkonventionen har Sverige skyldighet atten

till konventionen också efterlevsatt inom landets Regeringengränser.se
har därför tillsatt speciell arbetsgrupp for följa hur konventio-atten upp

efterlevs Sverige.inen
Barnkonventionen utgår från barn och ungdomaratt särskiltär ut-

harDe sig fåsatta. tid lekarätt att äta och ha möjlighetmätta, att att
sin mening hemmeti och samhället.isäga

En huvudprincip i konventionen barnets bästa ska prägla beslutattär
på olika områden i samhället. Det kan gälla såväl läroplaner, stadsplaner,
trafikplaner framtidsplaner.som

Speciell uppmärksamhet bör därför riktas fängsligt förvart motex av
flyktingbarn i svenska häkten och andra fortfarande sker.övergrepp som
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Flyktingbarn eller barn söker flyktingstatus, oberoendesom om
det kommer eller tillsammans med föräldrar; harsinaensamt rätt
till skydd och humanitärt bistånd.

Flyktingbarn ska ha alla de rättigheter stadgas barnkon-isom
ochventionen andra internationella humanitära lagar.

Artikel 22

Varje land ska inget barn för ellergarantera att utsätts tortyr
inhuman eller förnedrande behandling eller straffgrym,annan

Om barn anhålls eller häktas det skeett måste i enlig-arresteras,
het med lagen och bara sista och för kortast möjligautvägsom en
tid.

Artikel 37

Alla barn har för vanvård, utnyttjande ellerutsatts över-som
eller någon form omänskligtortyr ellergrepp, annan grym,av

förnedrande behandling eller bestraffning eller väpnade konflikter
har till såväl fysisk psykisk rehabilitering ochrätt återan-som
passning.

Artikel 39

Vad1.6 etnisk diskrimineringär

Etnisk diskriminering tillåteninte Sverige.i Grundlagarna byggerär på
tanken alla människors lika värde. I regeringsformen RF kap §1 2om

attanges

Den offentliga makten skall med respekt för alla männi-utövas
skors lika värde och för den enskilda människans frihet och vär-
dighet.

Det direkta förbudet etnisk diskriminering finnsmot i kap §2 15 RF

Lag eller föreskrift får innebära någon medborgareattannan
missgynnas därför han med hänsyn till hudfärg elleratt ras,
etniskt tillhör minoritet.ursprung

Även kap11 § RF sakliga9 grunder vid tjänstetillsättning innebär ettom
förbud etnisk diskriminering. Sverigesmot lagar har också undergått
flera förändringar för till FN-konventionenatt rasdiskrimi-motanpassas
nering. Det har särskilt gällt utformningen brottet hets folkgrupp.motav

Regler direkt eller indirekt kan motverka etnisk diskrimineringsom
finns spridda på skilda håll i lagstiftningen. Lagen etnisk diskrimine-mot
ring trädde krafti den juli1 1986 och samtidigt inrättades myndigheten
Ombudsmannen etnisk diskriminering, DO.mot Lagen innehåller i §1 en
definition begreppet etnisk diskrimineringav
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elleretnisk diskrimineringMedi att grupp avperson enavses en. . ellerförhållande till andra påi sättmissgynnas annatpersoner
grundbehandlingkränkande påellerför orättvisutsätts ras,av

trosbekännelse.elleretnisktnationellt ellerhudfärg, ursprung

verksamhetsområde i 2DOs anges

etniskskall verka förombudsman attRegeringen utser somen
andraarbetslivet eller påförekommer idiskriminering inte om-

DOsamhällslivet. 1.87råden av

diskriminering,etniskförbudreglerarlagrum motflerDet finns som
BrBBrottsbalkens 168exempelvis i

hotarspridsmeddelandeuttalande eller iiDen annat somsom
sådanellerför folkgruppmissaktninguttryckereller gruppannan

ellernationellthudfärg,med anspelning på et-ras,personerav
folkgrupphetsdöms förtrosbekännelse,ellerniskt motursprung
böter.tillbrottet ringa,eller,högst årtill fängelse i två ärom

stadgarBrB 169 att

någon påverksamhet diskriminerarnäringsidkare i sinEn som
elleretniskanationella ellerhans hudfärg,grund ursprungras,av

de villkorhandahonom till påtrosbekännelse inte gåattgenom
tillförhållandeverksamhet tillämpar inäringsidkaren sinisom

fängel-till böter ellerdiskrimineringdömas för olagaandra, skall
högst år.i ettse

tillämpasnäringsidkarestycketförstaVad isägs om ensom
näringsverksamhet elleranställd idenockså på är annarssom

anställddenpånäringsidkareshandlar ärpå samtvägnar somen
uppdrag.innehar allmäntallmän ellertjänsti

allmänanordnaredömesdiskrimineringolagaFör även av
medhjälpare till så-ochtillställningoffentligellersammankomst

hansgrundnågon påhan diskrimineraranordnare,dana avom
trosbekännelseelleretniskanationella ellerhudfärg, ursprungras,

till-ellersammankomstentilltillträdehonomatt vägragenom
gäller för andra.villkordeställningen på som

därstyckena påförsta-tredjeiOm sättnågon somavsessom
homosexuellhardennegrunddiskriminerar på attsägs avannan

diskriminering.olagalikaledes fördömsläggning,

frågor, kopp-Även dessa11TF i 74Tryckfrihetsförordningen tar uppp
lat till BrB 168
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allmänkap syftet medbeaktande det angivna§ Med i 14 enav
följandetryckfrihetsbrott gärningar;tryckfrihet skall såsom anses

och straffbara enligt lagstryckt skriftde begås ärgenomom
ellerhotarhets folkgrupp, varigenom någonpunkt 11 mot

folkgrupp eller sådanmissaktning föruttrycker grupp avannan
nationellt eller etnisktinspelning hudfärg,med på ras,personer

trosbekännelsefellerursprung

tryckfrihetslagstift-nyligen fattat beslutRiksdagen har också om en ny
nya medier omfattasYttrandefrihetslagen, innebärning att ävensom

pågrundlagsändringar måste tvåtryckfrihetslagen. Eftersom antas avav
först efter detden lagen gällaföljande riksdagar börjarvarandra attnya

efter valet den.riksdagen 1991också den antarnya

indirekt diskrimineringDirekt och1.7

direkt diskrimine-diskriminering. Medskiljer på direkt och indirektDO
påbeslutssituation avsiktligt missgynnas justnågon iring attmenas en

indirekt diskrimineringskäl. Medgrund eller kön eller annatras avav
gäller alla,uppställs och för sigkrav eller villkor iatt ett ett somavses
förhållandeieffekt blir eller vissa missgynnasvissatt gruppermen vars

grundskola får exempelvissvenskandra. Ett krav på genomgångentill
fråga för anställning.invandrare kan komma itill följd många inteatt
kreditmarknaden, förmedborgarskapinnebär på svenskt påLikaså krav

bostadsrättsföreningför bli medlemfå bostadslån eller i attattatt en
kanindirekta diskrimineringeninvandrare diskrimineras. Den vara av-

sådaninvandrarna drabbas riskeraroavsiktlig. Förutomsiktlig eller att
invandrarñent-fungera legitimeringdessutomdiskriminering att avsom

liga stämningar.

särbehandlingPositiv1.8

har ibland för-välfardspolitikenden allmännaDe generella iinsatserna
områden. Detsärbehandling vissamed inomstärkts inslag positivav

harriktadearbetsmarknadspolitiken där särskilda, insatsergäller tex
detFörstärkningenoch flyktingar.till förmån för invandrareorts av

sedaninfördes för årrekryteringsstödet någrasärskilda ettär ex-som
ibland nödvän-särbehandlingsärbehandling. Positivempel på positiv år

ochjämlikhet, valfrihetinvandrarpolitiska målendedig för uppnåatt
främlings-till ökaddet istället ledasamverkan. andra fall kanI en

fientlighet.
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Uppläggning1.9 arbetet och betänkandetsav
innehåll

harVi ort genomgång den forskning finns invandrar- ochen av som om
flyktingungdomar. Två har särskilt hög gradi be-rapporter ianvänts

SÖstänkandet; nationella utvärdering Bilder från skola och vuxenut-
SÖbildning, sammanfattning de årens R 9114,senaste rapporteren av

SCBs 69 Tema invandrare SCBsamt Tillsammans medrapport 1991.
socialstyrelsen och barn- och ungdomsdelegationen har initieratvi en
studie ungdomar, könsroller och sexualitet. Studien omfattar ävenom
invandrarungdomar och olika kulturers på sexualitet och könsroller.syn
Den beräknas slutförd våren 1992.vara

Genom vår sammanställning den forskning finns Sverigeiav som om
invandrarungdomar kan konstateravi det endast finns fåtal publi-att ett
kationer försöker övergripande bild invandrarung-som ge en mer av
domens situation deti svenska samhället ex Heyman Wallin1978; 197
SIV 1980; Kellberg 1982; Lithman 1987b. De flesta har dock mycketen
översiktlig karaktär och behandlar knappast alls den forskning eller de
kartläggningar olika invandrarungdomars situation harom som genom-
förts Sverige.i Vidare behandlas endast fåtal kategorier invandrar-ett av
ungdomar på djuplodande I dagsläget finns detett inte hellersätt.mer
några systematiska sammanställningar den forskning har be-över som
drivits invandrarungdomar och andra generationens invandrare seom
dock Bjurström 1985. Bristen ellerpå den totala avsaknadensnarare av-

Översikter den forskning har bedrivits områdetinomöver attgörsom-
det blir svårt snabbt orientera sig fält.inom vissa Till detta kommeratt

det bedrivs forskning invandrarungdomaratt eller andra generatio-om
invandrare inom områden brukarinte rubriceras invand-nens som som

rarforskning, istället faller under rubrikerin arbetsmarknads-,utan som
kultur- eller språkforskning.

Vi ska utifrån den forskning har genomförts under huvudsaki desom
tio åren försöka bild invandrarungdomarssenaste levnadsvillkorge en av

och allmänna situation i det svenska samhället. I genomgången forsk-av
försökerningen läggavi tonvikten vid frågor kring invandrarungdomars

integration, jämlikhet med infödda svenska ungdomar och möjligheter
problem i det svenska samhället. Detta har dock försvårats detattav
fortfarande till del saknas grundläggande kunskaperstor detgörsom
möjligt i olika avseendenatt systematiska jämförelser mellangöra mera

Äveninvandrarungdomar och infödda svenska ungdomar. ungdoms-om
och invandrarforskningen, inklusive den andra invand-generationensom

har ökat omfattningi Sverige,i speciellt under den tioårspe-senasterare,
rioden, hör det fortfarande till undantagen hänsyn till skillna-att tarman
der mellan infödda och svenska ungdomar och ungdomar med invandrar-
bakgrund forskningsprojekti och vid insamlandet och bearbetningen av
statistiskt material.
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Översikten inga anspråk på heltäckande. försökerDäremotgör att vara
den övergripande bild invandrarungdomars situation inom någrage en av
grundläggande sociala och samhälleliga områden utifrån den forskning

har genomförts. I de fall där det möjligt likheter ellerär attsom ange
skillnader mellan olika kategorier invandrarungdomar olikaiav av-
seenden har detta genomgående markerats i texten.

De områden har valt belysavi och inom vilka har funnitviattsom -
tillräckligt material invandrarungdomars på politik ochär syn sam--
hällsfrågor, deras situation på arbetsmarknaden, boende, utbildning, fri-
tid, språk och etnisk identifikation. Dessutom har försöktvi allmänge en
bild vilkeni utsträckning invandrarungdomar drabbas olika typerav av

sociala problem och sammanställt några huvuddrag den forskningiav
har genomförts invandrarungdomars brottslighet. Till detta kom-som om

genomgång de undersökningar har genomförts under imer en av som
huvudsak 1980-talet för majoritetsbefolkningens attityder tillatt mäta
invandrare och invandring. Tonviken i denna liggergenomgång vid hur
dessa attityder har utvecklats bland ungdomar.

Skiftande avgränsningar och perspektiv

Det flera orsaker svårt sammanställa översikt denär att överav en
forskning har bedrivits kring invandrarungdomar och andrasom genera-
tionens invandrare Sverige.i En de viktigaste orsakerna attärav av-
gränsningarna vilka räknas invandrarungdomar eller andraav som som
generationens invandrare skiftar olikai sammanhang.nämntssom- -
En viktig orsak den k invandrarforskningen inklusiveattärannan s -
den invandrarungdomar bedrivs inom rad olika discipliner, medom en-
skiftande perspektiv, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, vilket

det ofta svårt bådeatt sammanfatta och ställa olikagör är att ansatser,
analyser och resultat i relation till varandra. Bortser alltför högiman

frångrad dessa skillnader blir de empiriska resultat och analyser som
redovisas lätt direkt missvisande. Detta speciellt påtagligt resulta-är när

olika forskningsprojekt eller undersökningarten går isär eller mot-av
varandra. Resultaten kan dessutom tolkas på olika harsäger Visätt.

försökt referera de tolkningar olika forskare har ort så noggrantsom
möjligt. De brister och förutsättningar begränsar exempelvissom som

generaliserbarheten hos olika undersökningar påpekas dock. Ytterligare
viktig orsak till det svårt övergripande bild invand-att attären ge en av

rarungdomars situation utifrån den forskning har genomförts attärsom
de flesta studier och undersökningar begränsade till eller fåtalär etten

eller kategorier invandrarungdomar olikai geografiskagrupper av om-
råden, samtidigt det helt saknas studier vissanästansom av grupper, som
exempelvis ungdomar norskmed eller dansk bakgrundskultur och flyk-



Direktiv och utgångspunkter18 SOU 199160

Nagytill Sverige seinvandrarhar invandrattingungdomar exsom
1989.

problematiskt beskrivagenerelltTill detta kommer det attsettatt är
statistikern Sven Reinansbedömninginvandrare statistiska Deni termer.

den offentliga stati-vilken utsträckningorde i början 1980-talet iav av
och situationlevnadsvillkoråterspeglade invandrarnas faktiskastiken

huvuddragförefaller fortfarande giltig i sinavara
återspegla verklig-avseddstatistik har naturligtvisDen vi attär

effekten bli denibland kanheten möjligt,så noggrant som men
verklighetenuppfattningstatistik har vårDen vi styrmotsatta. om

fallet detsåistället för finns fog för påståDet näratt äratttvärtom.
66ffinvandrarna. Reinansgäller invandringen och 1981

invandrar-får uppskattningarhuvuddelen all statistikI göra omav man
situationinvandrarungdomar och andra generationeninklusivenas --

utländska med-och datalevnadsvillkor utifrån avgränsningaroch omav
sträcker sigden statistikframgår hellerborgare. Det inte översomav

med-utländskakategorintidsperioder sammansättningenlängre att av
pågående och utvandringenföljd den in-snabbt förändras tillborgare av

medborga-utländskastatistiska materialetnaturaliseringen. Detoch om
olika med-brytas ned idessutom fall för litet föri många attärrre

borgarskap, och åldrar.kön

Svårt slutsatserdra generella

den forskningkan draenda generella och säkra slutsatsDen avmanmer
uttalamöjligt sigknappasthar genomförts Sverige deti attatt ärärsom

allmänhetinvandrare ii.nvandrarungdomar eller andra generationensom
mellanskillnadernagenerella slutsatseller Eni atttermer. ärmer annan

invandrarkatego-eller mellan olikamajoritetsbefolkning och invandrare
okompliceradeenkla ellertill fåknappast går hänföra någrarier att

invandrarungdomarforskning har bedrivits kringfaktorer. Den gersom
entydiga sanningarunderlag för slå fast någradärför knappast att om

for slå hål på vissaförutsättningarden till deldem. Däremot viss attger
föreställningar ellerfelaktiga myter.

Kontakter mm

invand-bådeinvandrarungdomar, inomhar under arbete träffatVi vårt
studiebesök,Vi haroch andra sammanhang. gjortirarorganisationerna

seminariumdeltagit konferenser ochhaft hearings, i arrangerat ett om

1 invandrarungdomunder begreppetkategori kan räknas inYtterligare mensomen -utländska adoptivbarn ispeciellflera avseenden mycketsituation i ärärvars - beräknas öka varje årtill drygt ochslutet 1980-talet uppgick 25 000Sverige, isom av
individer Ouvinen-Birgerstam 1987.med 500-2 0001ca
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invandrarungdomars villkor. Vi har tillsammans med barn- och ungdoms-
delegationen publicerat debattskriften Om invandrar-Murar att rasera.
ungdomar med Sverige Ungdomskommittén Invand-i 1990.mötet m

har beretts möjlighet lämna synpunkter på frågorrarorganisationerna att
de tycker viktiga att taär upp.

Inom kommittén finns invandrarbakgrund ochungdomar med vi har
dessutom fått värdefulla erfarenheter och synpunkter från denmånga
referensgrupp med invandrarungdomar tillsattes börjani vårtsom av
arbete. Allt detta har tillsammans med erfarenheterna från arbetet med
betänkandet Ungdom och makt format vår uppfattning och vårt synsätt.

Flyktingbarns och -ungdomars situation

harVi valt inte helhetsbedömning flyktingbarns och flyk-att göra en av
tingungdomars situation. Anledningen socialstyrelsen så isentattär som
april avrapporterade regeringsuppdrag denna fråga. Rapporten1991 iett
innehåller delrapporter och huvudrapport med förslag vadtio påen som
kan för åstadkomma bättre mottagande och bättreatt ettgöras en omsorg

barn och ungdomar kommer asylsökande och flyktingar tillom som som
land. Socialstyrelsenvårt konstaterar kartläggning Sverigei sin inteatt

lever till FN-konventionen barnets rättigheter. Bl har de asylsö-upp om a
kande barnen till hälso-inte och sjukvård alla andrarättsamma som
barn. Vidare konstateras flyktingbamen far illa långa Väntetideratt av

flyttningar.och många Boende på förläggningar huvud tagetöveranses
bra for barnen.inte Kommunernas enligt socialtjänstlagen ävenansvar

for flyktingbamen poängteras.
Vi socialstyrelsen värdefull kartläggningort börattmenar somen

ligga till grund for det fortsatta arbetet på området

Betänkandets uppläggning

betänkandeVårt innehåller förutom detta inledande kapitel med direktiv
och utgångspunkter, kapitel med grunddata invandrare Sverige.iett om
Därefter kommer kapitel med det mångkulturellaiett avstampsom
samhället vissa övergripande frågor. Arbetsmarknad; boende,tar upp
utbildning och språk fritid behandlas därefter kapitel.i sittsamt var
Slutligen innehåller betänkandet kapitel med bedömningar och för-ett
slag till åtgärder for stärka invandrarungdomarnas de fallsituation iatt
de missgynnas.
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2.

Vem invandrareär

När begreppet invandrarepratar det lite olika vadärman om man menar.
Ibland födda utomlands, iblandär medmenar man personer som personer
utländskt medborgarskap. I andra sammanhang låter invandrar-man

omfatta både utländska medborgare och naturaliseradegruppen personer
personer fått svenskt medborgarskap. De utländska medborgarnasom

mindre hälftenutgör den invandrarbefolkningän finns inumera av som
Sverige.

Ibland används begreppen invandrare och flyktingar. Syftet brukar då
skilja på ochatt 1960- 0-talens arbetskraftsinvandring7 och flykting-vara

invandringen dominerat det årtiondet. De söktsenaste ännusom som men
fåttinte besked de får Sverigei kallasstanna asylsökande.om

Invandrarungdom2.1 och andra generationens
invandrare

Med andra generationens invandrarbarn och -ungdomar vanligenavses
barn födda landeti med förälderär minst född utomlands. Hitsom men en
räknas ibland barn invandrat till Sverigeäven under skolåldern.som

Begreppen invandrarungdom och andra generationens invandrare kan
emellertid definieras på rad olika Redan börjani 1980-taletsätt.en av
urskiljde Jonas Widgren hur begreppet andra generationens invandrare i
olika sammanhang hade för beteckna logisktanvänts 16 avgränsbaraatt
kategorier barn och ungdomar Widgren 1982.av

När användervi begreppet invandrarungdom för-utan att närmare
klara eller precisera det står det för alla ungdomar har invandrat tillsom
landet dvs födda i land Sverigeär ett ellerannat åtminstone harän en- -förälder född i land och harär ett invandrat,annat själva ärsom men
födda i Sverige. Den sistnämnda andra generatio-avgränsasgruppen som

invandrare.nens
Begreppet andra generationens invandrare avgränsar snävarem a o en

kategori begreppet invandrarungdom.än
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döljer skillnaderBegreppen

andrainvandrarungdom och generationensSamlingsbeteckningar som
skillnader och mellan olikaradinvandrare döljer naturligtvis inomen

redan harhar dessutomBegreppenkategorier. nämnts använtssom- -
ungdomarl.barn och Men in-skiftandeför kategoriseraatt grupper av

till skiftande kultur-enbart knutnavandrarbarn och -ungdomar inteär
dessutom olikaoch språk, tillhörnationella identiteter utan sam-arv,

hällsklasser.
detden här inte in-distinktionerUtan typen säger gemensammaav

mycket och kan direkteller -bakgrunden såvandrarskapet t 0 m ge en
frånolika avseenden avvikerbild de invandrargrupper ifelaktig somav

försvinnerflesta dem. Men samtidigt integäller för dede mönster avsom
vad skiljerinvandrarskapetdet attgenom man anger somgemensamma

undantag finlands-invandrare från varandra. Medolika avgrupper av
svenskan modersmål, förenas deharsvenska invandrare, ju somsom

de har kultur ochinvandrare ettminoritetsgrupper utgör attav ensom
olikadet svenska samhället. Detde dominerande ispråk inte är somsom

invandrarungdomar och andra generationenseller kategoriergrupper av
påverkas ochde under ihar sininvandrare uppväxtgemensamt attär av

kultur. För demomfattning formaseller mindre änstörre somav mer en
eller nationella bakgrundskulturermed skiftande etniskahar föräldrar

familjen.dengäller detta inomt egnao m

på sig självaungdomarnaHur ser
Ärinvandrarbakgrund själva varierar.ungdomar med sigHur ser man

och betraktarpräglar detta vanligen identiteten sigfödd utomlands man
det förekommer ocksådansk eller chilenare,kurd, att man sermensom

Sverige-turk. Redan andra generationensgrek Sverige ellerisig som
svenskar med norsk, italiensk ellerbetraktar oftainvandrare sig som

tredje och fjärde generationensjugoslavisk bakgrund. Vi har ävennumera
Morfar invandrare svensk.Sverige. jaginvandrarungdomar i ärmenvar

Precisionen första hand har Sverige förde i ii avgränsningar attanväntssom
invandrar-invandrare skiftar relativt starkt. Statensandradefiniera generationens

invandrare till omfatta dels de barnandraverk generationens att äravgränsar som
förälder invandrat, dels barn invandratSverige och harfödda minsti som somsom en

statistiskaoch skolgång här SIV Iålder de haft 1980.vid så låg sin uppväxtatt
invandraredefinieras andracentralbyråns befolkningsstatistik generationens som

SCBmed förälder född utomlands 1990. Ifödda Sverige minstpersoner i stor-en
andrainvandrare generationenstadsutredningens underlagsmaterial avgränsasom

har den ellerfötts Sverige, också deutländska medborgare som itill de enamen som
omfattande forskningspro-födda utomlands SOU I detbåda föräldrar 1989111.sina

dessa dem som harinvandrare definierades minstandrajektet generationens som
skolpliktig Lithmanutomlands och vid ankomsten till Sverigeförälder född ärsomen

1987b.



invandrareVem 23ärSOU 199160

andraför identiteten. Endet viktiganationalitetenIbland inteär gene-
identitetkanske starkasteTurkiet har sininvandrare frånrationens som

eller turk Sverige.Sverige-turk iistället förmuslim, som
invandrare,betraktaalls sigväljer inte utanAndra att som euro-som

ökade utbildningsmöjlighetematill detta deBidragande orsaker ärpéer.
standardök-följt den allmännapå sigmöjligheternaoch att röra som av

Andra orsakerförbättrade kommunikationerna.deskett och ärning som
Östeuropa, EG och den starkaallt starkare inter-iutvecklingen ett

framtiden kommerkapital och näringsliv. Inationaliseringen ungaav
förflyttagrad idag nationsgränsernahögremänniskor i överatt änännu

arbeta.ellerstuderaatt
ochoch snabbareinternationalisering kulturensker ettSamtidigt aven

lan-och de livsstilarinformationsflöde. Musikenomfattandealltmer som
MTV, de-satellitkanalerinternationellaalltframför ärsomavseras

Stockholm.Bryssel eller ibor isig mansamma vare

då Sverigefinns imånga invandrareHur2.2

beroende påmiljonerellerbli 000, 758 000 1,3Svaret kan 456t manomex
ochförstautrikes födda ellermedborgare,utländska summan avavser

SCB 1991.invandrareandra generationens
svenskamiljoner 90 %på drygthela befolkning 8,5Av Sveriges är

Sverige.föddamedborgare i

födelseland och medborgar-efterFolkmängden 1989-12-312.1Tabell
000-tal1skap

SummaUtrikes föddaFödda i Sverige

Svenska
8 071392679medborgare 7

Utländska
45636789medborgare

8 527758769Summa 7

SCBinvandrare,Källa Tema

dvsinvandrare,andra generationensovanstående kan läggasTill perso-
bakgrundutländskharSverige attfödda iär genommen somsomner

född utomlands.föräldrarnaminst ären av
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Tabell 2.2 Antal 1989-12-31 med utländsk bakgrund 1 000-talpersoner

år år0-17 Summa18
eller äldre

Förstagenerations-
invandrare utrikes födda 87 671 758
Andragenerations-
invandrare 240 300 540ca ca
Summa 327 970 1 300ca ca

därav utländska med--
borgare födda i Sverige 68 21 89
därav svenska med--
borgare födda Sverigei
med minst förälderen
född utomlands 172 275 450ca ca

Källa Tema invandrare, SCB

Det finns ingen uppgift befolkningsstatistikeni antalet svenska med-om
borgare år har18 minst förälder född utomlands.över I tabellensom en
redovisas därför uppskattning denna storlek baserad påen av grupps en
specialbearbetning SCBs undersökningar levnadsförhållandenav om
SCB ULF.

Unga invandrare2.3

Sammanlagt fanns det Sverigei 1989 328 000 första och andraca genera-
tionens invandrare under 18 år. Vart sjätte barn Sverigei invandrare iär
första eller andra generationen.

ÅldersfördelningTabell 2.3 år1989-12-31 bland barn under 118 000-tal

ÅlderBefolkningsgrupp årSamtliga 0-17

0-6 7-12 13-1516-17 Antal Andel %

Förstagenerationsinvandrare
utrikes födda 23 33 19 13 87 4,7
Andragenerationsinvand 104 74 36 26 240 12,9rare
Summa första- andragenera-o
tionsinvandrare 126 107 55 39 328 17,6

Samtliga Sverigebarn i 731 584 320 226 1 861 100
därav första- och andra-procent
generationsinvandrare 17,3 18,4 17,2 17,3 17,6

Källa Tema invandrare, SCB
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Antalet andra generationens invandrare i åldern dvs0-17 år, födda i
Sverige och med minst förälder född utomlands, 240 barn,000ären ca
vilket samtliga13 % barn underär 18 år. Andelen mycket högre iärca av

k mångkulturella kommuner och kommundelar. De flesta barnen,s
172 000, svenska medborgare, antingen födselår ellergenom genom na-
turalisering.

Ett växande antal andra generationens barn lever i språkligt ochav
etniskt blandade familjer. De etniska skiljer sig emellertid närgrupperna
det gäller benägenheten bilda familj utanför denatt denegna gruppen;
turkiska exempel på invandrare därett föräldrarnaär ofta till-gruppen
hör etniska Detta har troligen samband med den muslims-samma grupp.
ka sammanhållningen i gruppen.

Huvuddelen dem räknas in under begreppet andra generatio-av som
invandrare i statistiska centralbyråns befolkningsstatistik harnens en

förälder född Sverigei och född i utlandet. Dessaär är utgörsom somen ca
samtliga40 % ungdomar med invandrarbakgrund under 18 år, medanav

de båda föräldrar födda i land utomlandsär uppgår tillvars samma ca
och30 de båda föräldrar% födda utomlands olikai länderär tillvars men

5 Resterande bor%. 25 med% ensamstående förälder född utom-ca en
lands SCB 1990. Fyra tio invandrarbarn och -ungdomar i åldrarnaav
under år har förälder18 född Sverige,i medan drygtär tredjedelen som en
har föräldrar båda födda utlandeti inklusive olikai länder.ärsom

Drygt 70 alla dem% räknas andra generationens invand-av som som
enligt statistiska centralbyråns avgränsning svenska medborgareärrare

och knappt följaktligen30 % utländska medborgare. Redan dessa siffror
uppfattning det brokig,att och långtär ifrånsammansattger en om en

homogen kategori begrepp invandrarungdom och andrasom som genera-
tionens invandrare syftar på.

Invandrarna främst människor. För bådeär och kvinnormänunga
svarade åldrarna år för15-34 55 % immigrationen år Detta1989. harav
inneburit Sverige fått tillskottatt ett potentiell arbetskraft iav pro-
duktiva åldrar.

Andelen barn relativt bland invandrarna beroendestor på detattvar
bland de åldrarna fanns mångayngsta adoptivbarn. Av totalt barn2 100 i
ålder 0-1 år ungefär adoptivbarn.600var

Könsfördelningen efter ålder för invandrarna speglar i stort sett samma
fördelning det svenska folket har. Andelen högre från demän ärsom

åldrarna och ändayngsta i femtioårsåldern. I åldrarna år55överupp
dominerar kvinnorna beroende på de i genomsnitt lever längreatt än
männen.
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ålder 1989efterImmigranterDiagram 2.1
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de hitVarför kommer2.4

vill skapakomma till Sverige. Vissafor viljaolika motivDet finns att
arbets-brukar kallasfamiljer. Delivsvillkor för sinamateriellabättre

släk-sedan tidigare hardärför deAndra kommerkraftsinvandrare. att
för studera, andrakommer hitanknytningsfall. Någrak atthär,tingar s

dessaflyktingarna. En delYtterligare kategoriadoptivbarn. är avensom
eller poli-undan etnisk, religiösflyktingarhit ihar kommit somgrupp,

individuellasökt hitmed motiv, sigAndra har,förföljelse.tisk somsamma
antalvarje år visstförbundit sigSverige har ta emot ettflyktingar. att

Kvotflyktingarnakvotflyktingar.FN, kgodkäntsflyktingar savsom
valt komma till Sverige.självaoch har inteflyktingläger attfrånkommer

invandring.fri nordiskdessutomVi har
befolkningskategori.heterogensåledesSverigeInvandrarna i utgör en

olikaoch landsbygd,Världsdelar, städerländer ochfrån olikaDe kommer
politiskaoch bruk ochkulturer, sedervillkor, religioner,klassmässiga

demokratiskaoch syd, frånnordfrån ochDe kommer öst,situationer. väst
psykiskafysiska och spårmedockså sigdiktaturer. Mångaochländer tar

sysslolöshetflyktinglägrensklarafår svårtförtryck. Andrasvårt att avav Åter andra, födda ide fårbeskedovisshet på stanna.och i väntan om
med ihar föräldrarsvenskar rötternakänner sigSverige, enmensom

kultur.annan
andra har svårtframtid Sverige,i attlyckas skapa sigNågra en ny

desituation;har dockinvandraretillrätta. Allafinna sig gemensamen
hör hemma idelvismed kompetenserSverigebefinner sig i en annansom

påupplever situationenbetyder de sätt.intetillvaro. Det att samma
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Från till invandringslandutvandringsland2.5

Sverige utvand-1800-talet och fram till 1930Från mitten ettav var
medan mil-lämnade miljoner människor landet, 0,4ringsland. Totalt 1,5

Sverige invandringsland. Un-invandrade. Sedan har varit1930joner ett
miljoner människor invandrat till Sverige,till harder åren 1931 1985 1,5

utvandrat.miljoner harmedan 0,8

svenska in- och utvandringen 1850-1989Diagram 2.2 Den
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SCBinvandrare,Källa Tema

flesta invandrare återvändande svenskamerika-Under 1930-talet devar
karaktär,1940-talet ändrade invandringen främsti slutetFörstner. av

kom hit, huvudsakligen från deföljd kriget. Flyktinggruppersom aven
slutetbaltiska från eller de nordiska länderna. Ioch viastaterna av

fortsatte bitbörjade också den arbetskraftsinvandring1940-talet som en
och medändrade invandringen karaktär i1970-talet. Efter 1972in attpå

upphörde. börjanarbetskraftsinvandringen Iden utomnordiska i stort sett
flyktinginvandringen frånskedde kraftig ökning1980-talet avav en

fördubblatsinvandringenländer. Den utomnordiskautomeuropeiska som
bara flyktingar och anhörigaunder de fem åren består nästansenaste av

frånSverige. De kommer huvudsakligentill redan bor ipersoner som
och andra delarSydamerika, Mellanösternavlägsna och oroliga länder i

Asien.av
ochlåga underInvandringsöverskotten har varit förhållandevis 1970-

60-talet. Trots detta låg bruttoin-1980-talen, väsentligt lägre underän
utvand-1960-talet Det såledesvandringen endast under nivå.något var

democh 1980-talen. Merpartenökade kraftigt underringen 1970- avsom
invandrare.utvandrar består tidigareavsom
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inträffade kraftig1984 uppgång invandringsöverskottet. 1989en av
invandrade vilket det65 000 antalet sedan årstörsta 1970.personer, var
Under och1988 1989 invandringsöverskotten knappt respekti-30 000var

knappt 45 000ve personer.
efterkrigstidensAv invandring har cirka hälften kommit från de nordis-

ka länderna. Finländarna har den klartvarit Inslagetstörsta gruppen. av
flyktingar och anknytningsinvandrare släktingar till tidigare invand-

Diagram Invandring2.3 1967-1989
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årenDiagram invandringen Sverige2.4 till 1969 och 1989.
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Ulterneuropeiska #100 häländer 8%

Övriga Europa 22% 80 Utomeuropeiska länder
49%

Övriga Europa 18%Norden 70% -40 -

20 Norden 33%

0

Källa Tema invandrare, SCB
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rare betydligt tidigare Arnstberg Ekbergär större 1991;ännumera
SCB1990; 1991.

Invandringens sammansättning har förändrats från dominans från de
nordiska länderna till utomnordiska länder.

I befolkningsstatistiken kan urskiljavi utrikes födda Härpersoner.
ingår både med utländskt medborgarskap och invandrarepersoner som
erhållit svenskt medborgarskap. Dessutom ingår mycket litenen grupp

födda utomlands svenska medborgare barn till iärpersoner, som som
utlandet verksamma svenskar. Dessa kan knappast betecknas in-som
vandrare tämligen försumbara i totalsammanhanget.ärmen

Tabell Utrikes födda2.4 den 11 1989 efter födelselandpersoner

Födelseland Antal Andel i respek-procent av
erhållittive hargrupp som

svenskt medborgarskap

Finland 222 818 57,1
Norge 44 217 51,4
Danmark 41 533 55,0
Jugoslavien 40 238 31,1
Västtyskland 36 791 74,6
Polen 32 505 59,7
lran 29 196 8,6
Turkiet 22 396 28,3
Chile 20 643 32,8
Ungern 14 194 84,2
Grekland 13 127 60,1
Estland 12 616 97,5
USA 12 274 55,9
Storbritannien 10 460 30,7
Libanon 8 507 30,9
Indien 8 326 79,8
Tjeckoslovakien 7 978 83,8
Övriga 139 753 60,6

717 572 53,4

ingårl detta antal är födda utomlands svenska medborgare. Depersoner som som
uppgåkan till SCBcirka 10 1981. Uppgifter000, Iänderfördelning för dessase om

finns inte.

påKälla Invandrare arbetsmarknaden Ds 199035

Den finländare följt föddastörsta i Norge, Dan-ärgruppen av personer
mark och Jugoslavien. Den totala andelen har svenskt medborgar-som
skap 53 %. Variationerna dock mycket mellan olika delgrup-är är stora

från för97 % invandrare från Estland till endast för invandrare8 %per;
från Iran. Variationerna återspeglar naturligtvis olika vistelsetider lan-i
det också olikheter i naturaliseringsbenägenhet. Estland,Från Ung-men

och Tjeckoslovakien har vi i huvudsak fått flyktinginvandrare.ern
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invandrare från arbets-naturaliserade bland dessa hög. FörAndelen är
däremotsydeuropeiska ländernaFinland och dekraftsländerna ärsom --

flertalet komlåg. Dettanaturaliserade förhållandevisandelen trots att
månganaturaliseringsgrad kan tecken på60-talet. Lågredan på attvara

tänker återvandra.

Återvandring2.6

betydande utvand-invandringsland har ocksåSedan blevSverige ett en
till väljerinvandrare Orsakernatidigarering att attägt manrum.av

orsakerna till gångskiftar, bl beroende pålämna Sverige att enmana
kom hit.

bostad, harmöjlighet få arbete ochekonomiska konjunkturerna,De att
frånarbetskraftsinvandrade. Invandringendet gäller debetydelse när

hälftåtervandringen dit under 1970-talets förstaFinland och ettär ex-
resulterade flytt-âtervandringen i negativtpå detta. Denempel ettstora

ochningssaldo åren 1972 1973.
politiskaflyktingar blir deninvandrare kommer hitFör de somsom

betydelse för återvandringen.hemlandetutvecklingen i storav
återvandrathälften invandrarna harstatistik visarSCBs att nära av

Återvandringen invandrings-efterunder tioårsperiod. störst straxären
har såledesganska del invandrarnaåret for sedan Enavta. storatt av

vistelsetid här.kort
nordis-efter medborgarskap. Deåtervandra varierarBenägenheten att

från USAoch danskar, invandrareka invandrarna, särskilt samtnorrmän
Invandrareåtervandrar mycket utsträckning.och Storbritannien i stor

återflyttat väsentligt mindre grad,Jugoslavien och Turkiet har ifrån
flyktingar.kommit hitutsträckning beror på mångavilket i attstor som

till Sverigeförekommer återströmningDet även somav personeren
återvandrat. Av deminvandrat till Sverige och sedantidigare ut-som

tredjedel kommit1970-talet har bortåtfrån landet undervandrat en
docktioårsperiod. Variationerna mellantillbaka inom ärgruppernaen

återinvandrare.invandrareungefär femteDet innebär att ärstor. envar
Återvandringsfrågorna invandrarpoliti-del den svenskaviktigär en av

flykting- och1990912195 Aktiv immigra-ken och i propositionentas upp
tionspolitik.

och integrationsprocessenAssimjlations-2.7

till Sverige på 1600-talet harfinländare invandradeDe valloner och som
del dem dehar blivit svenskar. En inteassimilerats, dvs de vet attensav

stolthetandra hävdar medhärstammar från vallonerna och Finland, att
de vallonblod ådrorna.har i
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betyderAssimilationsprocessen böljar med funktionell anpassning. Det
flyktingar andra kommer till Sveri-arbetskraftsinvandrare, ochatt som

praktiskt efter lära hur vardagslivet ska levas isigrent attsträvarge,
affär fungerarSverige. bär för handla svensk HurHur sig åt iattman en

grannkontakterna bostadsområdet Det kompetens intei är en som upp-
identitetsförändrande. Man blir svensk baralevs såsom hotfull och inte

tillför klarar till affären själv. Språket hörgå i viss meningatt attman av
den funktionella Att kunna svenska funktionellt i Sveri-anpassningen. är

den etniskasamtidigt det språket alltidnästan ärge, egna en avsom
sammanbindande symbol.viktigaste ägodelar och starktgruppens en

leder till AttDen funktionella anpassningen integration. inte-vara
del den svenska mångfalden, samtidigtgrerad innebär att somvara en av

välavgränsad såväl svenskar andra etniskamotär somman som grupp
svenska invandrarpolitiken förordar integration.Dengrupper.

tillhörigheten kanSom integrerad förändrad. Den etniska kän-är man
kom till Sverige, ochhotad. Man likadan männi-inte närär som mannas

med tidens också förändrats. Det kanskorna i ursprungslandet har gång
rotlöshet. grek och svensk. Manbidra till känsla Man inte inteär ären av

Sverige, speciellt Arntsberg 1991.grek i vilket någotär
mellan assmilerad, vallonerna, ochDet skillnad attattär stor somvara

hotfullt, medan det andra kanbli assimilerad. Det första upplevs inte som
uppslukad, slags kulturellt folkmord.upplevas bli ettatt somsom

Attityder till invandrare2.8 -
Främlingsfientlighetrasism

År första undersök-genomförde invandrarutredningen den1969 stora
inställning till invandrare. Under-majoritetsbefolkningensningen av

medborgareurval svenska isökningen byggde på representativtett av
frågor bl rörde inställningen tillåldern fick besvaraår,16-67 som asom

främmande länder ochinvandringspolitik, erfarenheterinvandrare, av
föreställningar andra nationaliteter Westin 1984.om

replikation denna undersök-Tolv genomfördesår 1981 en avsenare
diskrimineringsutredningens arbete. En jämförel-förning inom ramarna

klara belägg förundersökningarna majoritets-mellan de båda attgavse
hade förändrats riktningbefolkningens attityder till invandrare i positiv

Charles Westin drogunder tolvårsperioden. Den slutsats jäm-avsom
högst betydandeundersökningarna enförelsen mellan de båda attvar

riktning tolerans,förskjutning den allmänna opinionen ii mot större större
pluralism Sverige harförståelse för kulturell inomochgenerositet större

under tolvårsperioden Westin 198461.1969-1981ägt rum
mellan och slogförändringar gick utläsa 1969 1981 igenomDe attsom

generellt gällde destoalla åldersgrupper. Men juinom att yngre man var,
Jämförelsen mellaninvandrare och invandring.tillpositivare var man
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resultatoch års undersökningar visade också på paradoxalt1969 1981 ett
samtidigt till invandrare hade blivit påtagligtinställningen positiva-som

mellan och föreställde flertal de tillfrågade de1969 sig1981 attettre av
ochetniska hade skärpts eller förvärrats under 1970-motsättningarna

början for olika tolkningarSO-talet. Resultaten öppnade tvåav
Inställningen till invandrare utvecklades under rad år mot störreen

tolerans, denna utveckling bröts någon gång under tolvårsperiodenmen
utvecklingen kanske redanoch vid det andra mättillfallet 1981 påvar

ökad intolerans.motväg en
Opinionsutvecklingen hade starkt efter Enligt denpolariserats 1969.

hadeandra tolkningen det alltså möjligt den majoritetenatt storavar
invandrar-blivit tolerant, medan hade sinminoritet trappat uppmer en

ñentliga utsträck-verksamhet samtidigt massmedierna i allt störresom
relationerna mellan invandrarening bild svenska ochattgav en av

försämrades.
För det skulle bli möjligt vilken dessa tolkningaratt att testa somav

Analysentrolig genomfördes uppföljningsundersökning 1982.mestvar en
forresultaten från denna undersökning belägg attänav gav om svaga- -

båda utveck-tolkningarna lika sannolika eller trovärdiga, dvs attvar
lingen tolerant inställning bröts slutetnågon gångmot moten mer av
1970-talet och övergick intolerant riktning, samtidigti opi-somen mer

dessanionsläget efterhand polariserades. Charles Westin sammanfattar
tolkningar på följande i Majoritet minoritetsätt om

Svenskarnas inställning till invandrare har utvecklats i positiv
och polarisering hartolerant riktning sedan En åsikterna1969. av

har blivit betydligt tillsedan Majoriteten positivare1969.ägt rum
invandrare. liten utlänningsfientliga har underEn minoritet sena-

tillgripit metoder för politiska verksamhet tyd-år sinre som syns
ligare vandaliseringidag för antal sedan. Korsbränning,årän ett

invandrares egendom aktioner eko massmedia,ietc är gerav som
därav föreställningen de etniska relationerna försämrats. .att . .har artikuleratsOpinionen har bara polariserats, den ocksåinte
alltsedan kan det befogatI fråga artikulationen1969. attom vara
tala vändpunkti Opinionen har blivit till invand-positivareom en

svenskar från deni den bemärkelsen allt fler avståndatt tarrare
hittar bättre ord vulgära uppfattningar-jag ingettyp attav som-

invandrare kommer till Sverige för sociala förmånerutnyttjaatt
Men påståenden med den innebörden invandrare job-även att tar
ben från svenskarna förefaller; den växande arbetslösheten till

alltför genomskinliga och ovederhäftiga för den all-trots, större
mänheten. Hållningen hos den allmänna har dockopinionen
skärpts de frågor har med brottslighet föri övrigtatt göra,som
företeelser med nyhetsvärde massmedia, understundomistort som
kopplar till invandrarfrågorna. Westin 1984227



SOU Vem invandrare199160 33är

I och1969 års undersökningar1981 jämställdes till del de svarandesstor
inställning till invandrare med deras inställning till invandringspoliti-
ken. I undersökning genomfördes 1987 DEIFO och invandrar-en som av
verket följdes på del frågor frånnytt de föregående undersökningarnaen

Westin 1987. Men i undersökningen från 1987 orde klarareupp man en
distinktion mellan de svarandes inställning till invandrare respektive
invandringspolitiken. Resultaten från undersökningen pekade1987 jäm-
fört med de tidigare det hadeinte skettmot att någon påtaglig förändring
i majoritetsbefolkningens attityder invandrare undergentemot 1980-ta-
let. Attityderna invandringengentemot hade däremot blivit positivamer
eller toleranta mellan och1981 Genom1987. bilda index för radatt ett en

de frågor rörde inställningen till invandringspolitiken kundeav som man
urskilja följande skillnader inställningeni till invandringen mellan 1981
och 1987 års undersökningar

1981 1987
Toleranta 18 % 27 %
Måttligt toleranta 52 % 48 %
lntoleranta 30 % 25 %
Medan skillnaderna generellt mycketsett mellan svarsfördel-storavar
ningarna på de flesta frågor i undersökningarna och1969 1981, var
värdena för 1987 i det identiska med demnärmaste från Jäm-1981.
förelsen mellan de undersökningarnatre pekade i allt väsentligt mot att
opinionen hade stabiliserats under 1980-talet, vilket framgår följandeav
exempel på svarsfördelningarna på några de tjugotvå attitydpåståen-av
den ingick i undersökningarnasom

hålletAndel helt och påståendeninstämmer i följandesom

1969 1981 1987

Det gäller framför allt till landetsatt att 78 °o 56 % 61 °ose
befolkning har arbete

Det är inte än rättvist svenskarna,att 60 % 36 % 38 %mer
har byggt det här landet, förstai handsom

får vårdra höganytta produktionav
Alla begårutlänningar brott i Sverige 49 % 30 °o 34 %som

bör tvingas lämna landetatt
någraVi bör inte släppa fler invandrare 24 % 20 % 12 %

till Sverige
fåttVi har ökad arbetslöshet i Sverige 23 % 9 %en 9 °o

därför invandrarnaatt har tagit svenskar-
arbetennas

Det har såvarit fel mångasläppaatt in- 31 % 23 % 21 %
vandrare till Sverige har gjortsom man

Källa Westin 198881
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detde undersökningarnahelhet pekar jämförelsen mellan mot attI sin tre
riktningden allmänna opinionen ibetydande förskjutninghar skett aven

förändringenperioden Denökad tolerans under 1969-1987. storamot en
före-medan opinionenmellan ochförefaller dock ha 1969 1981,ägt rum

under 1980-talet.ha stabiliseratsfaller
för-alla åldersgruppervisadeJämförelsen mellan och1969 1981 att

och positiv riktning.tolerantattityder till invandrare iändrat sina en mer
frånlika uttalad 1981Utvecklingen densamma intei princip änär om --

lika tolerant iungdomen intetecken tyder dock påtill Vissa1987. att var
tidigare. Denårinställning till invandrare yngsta1987sin sexsom

tole-mindrenågotundersökningarna visarår, iåldersgruppen, 18-29 en
ochbådeår 1981dem 30-41inställning till invandrarerant än som var

ungdomarundersökningdock årsFortfarande bekräftar 1987 att är1987.
ochomkringinvandrareinställda tillbetydligt positivt än personermer

år Westin 1987.50över
redantill invandraretolerant inställningutvecklingenOm mot en mer

ochkan endastbland ungdomareller håller på brytashar brutits att nya -
undersökningarbekräfta. Dejämförbara undersökningar somsenare-

jämförbara med dedirektgenomförts ochhar inte är om-mersom-
dockpekarhar refereratsfattande från och1969, 1981 1987 ovansom -

ellerförändring i positivhar skett någondet knappastmot att mer
de allra åren.bland ungdomar underriktning senastetolerant

SKOPsamarbete medintervjuundersökningungdomsråds iStatens
till invand-inställningbild ungdomarsentydigtingen positiv1989 avgav

det varkenVisserligen tyckteoch flyktingmottagande. 40 % attring var
endasttill Sverige, 36%invandrareeller dåligt det kombra att men

ansåginvandringen. Helainställning till 44 % attuttryckte positiven
ungdomsråd 1991.skulle färre flyktingar statensSverige ta emot

vandrarkategorierolika inOlika attityder mot

börjanochgenomfördes slutet 1970-rad undersökningarI mot avsomen
såvälhögstadieelever kunde konstatera80-talet bland att sven-manav

attityderhade olikaungdomar invandrarungdomarska gentemotsom
LahdenperäJonsson 1982;invandrarkategorier Takacolika 1978;

Firth Mellor Bergman 1983.1983;
föreliggerdetdra slutsatsenUtifrån dessa studier kan att enman

och före-inställningen tillordning attityderna,hierarkisk struktur eller i
till de inföddaförhållandeinvandrarkategorier iställningarna olikaom

återspeglarhierarkiska struktursvenskarna Bjurström 1985. Denna
attityderoch iföreställningarförmodligen övergripandei sin tur mer

uteslutandetroligtvissamhället, till del intestor samman-som men --
olikaskiktuppdelningen ochochmed den samhälleliga klass-hänger var

På dettahemma denna.invandrarkategorier huvudsak hör inom sätti ger
vad har kallatsuttryck åthierarkiska strukturen troligtvisden ensom
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vertikal mosaik, återspeglar olika etniska ställning isom gruppers sam-
hällets ekonomiska, sociala och politiska hierarkier Schierup 1987. Det

troligt ekonomiska, sociala och politiskaär att maktforhållandenm a 0
döljer bakomsig majoritetsbefolkningens och de etniska gruppernas upp-
fattningar varandra, överordnade och underordnade ellerom som mer
respektive mindre rollvärda. Det dock oklart vilken denna vertikalaär
mosaik spelar för befästa eller upplösaatt olika etniskatvärtom grupper,
kulturer och identiteter.

I några dessa undersökningar kunde också konstatera olikaattav man
invandrargrupper och svenska ungdomar hade bild hurgrupper av en av
andra nationellaetniska uppfattade dem inte stämdegrupper som- -
med de uppfattningar dessa faktiskt hade se Firth Mellorgrupper ex

Ingen1983. dessa undersökningar dock statistiskt representativaav var
for samtliga svenska högstadieelever. I studie ingick diskrimine-ien som
ringsutredningen kartlades svenska högstadieelevers inställning till in-

Boråsz.vandrare och invandring i Nacka och Studien grovtgav, samman-
fattad, klart bildpositiv elevernas attityder, samtidigt uttalaten av som
intoleranta uppfattningar, föreställningar och fördomarstereotypa gent-

invandrare förekom inom mindreemot Bergman 1983.en grupp
deI opinionsundersökningar genomfördes diskrimineringsut-som av

redningen 1981 och DEIFO och invandrarverk frågadestatens 1987 man
dem intervjuades hur de föreställde desig etniska relationerna isom
Sverige Westin 1984; 1987; 1988. De intervjuades ombads skattaattsom
likheten mellan deras svenska värderingar och dem inom artonegna
olika nationaliteter eller etniska Resultaten de båda under-grupper. av
sökningarna visade dels majoritetsbefolkningen uppleveratt närstående
nationaliteter, danskar och finnar, dem själva,norrmän, närmastsom som
dels föreställningarna hur likaatt respektive olika uppfattarom man
olika nationaliteter eller etniska förefaller mycket stabila.grupper vara
Samtidigt fanns det viss tendens närstående nationalitetermot atten
uppfattades något mindre närstående jämfört1987 med och1981 attsom

2Undersökningen kunde fullföljasinte Nackai bortfallet blev såatt stort attpga av
materialet gickinte använda. Orsaken till detatt höga bortfallet för-attvar en
äldragrupp bojkottade undersökningen vilket tolkas positiv reaktion isom en-Bergmans 1983 sammanfattning undersökningen.av
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exempelvis kineser eller etiopier,utomeuropeiska etniska grupper, som
uppfattades mindre avlägsnanågotsom

19871981
Medelvärde RangMedelvärde RangNationelletnisk grupp

1.44 1Norrmän 1.37 1
22 1.61Danskar 1.45

3 1.92 3Finnar 1.80
2.27 4Samer 2.62 7
2.54 52.34 4Engelsmän
2.66 6amerikaner 2.37 5Vita
2.70 72.43 6Tyskar
3.17 82.97 8Ester

94.02Polacker 3.95 10
4.21 10italienare 4.42 11

119 4.22Judar 3.83
1212 4.46Latinamerikaner 4.59
134.90 13 4.63Jugoslaver

4.75 14Greker 5.10 14
5.38 15Kineser 175.77
5.64 16Turkar 5.72 16

18 5.65 17Etiopier 5.86
185.76Zigenare 5.67 15

5.89 19Iranier --
5.93 20Kurder - -

medelvärde upplevd närhetLägre större
avståndHögre medelvärde större upplevt

Källa Westin 198883

internationella och svenska,kvalitativt inriktade studier, bådeI sommer
lyfter oftagenomförts Boel Westerberg,exempelvis den har manavsom

majoritetsbefolkningens atti-komplexiteten och motsättningarna ifram
Följandeolika och etniska minoriteter.tyder invandrargruppergentemot

kan åskådliggöradetutdrag Westerbergs bok ju viär är negern...somur -
detta

Västerstad fiktivthär SveaskolanDet eleverna på ivisar sig, att
invandrar- ochtycker lika de häranm dels imin rättnamn,

med delarflyktingfrågorna, dels delar uppfattningsin stora av
och frågorna, alltsvenska folket. lite bekymrade oroliga stårDe om

hur mycket land tåltill, människor kommer, vårträtt rätt osvom
isådant känner från mångavi igen runtär grupper omsom

ochlandet. och frågor går påDet ärattär svara somoro som
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viktiga skilja från fientlighet och Snararerasism. det så,att är att
ovanligt rykten och lokala återberättas de här eleverna.myter av

harDe mycket kunskaper; kan skilja mellan sextiotaletsrätt ar-
betskraftsinvandring och dagens flyktingar och känner till helen
del invandringsreglerna, de, också detta likheti medävenom om
många andra, reglerna liberalare de En visstror att är än är.
dubbelhet har kunnatvi konstatera mellan principiella uttalanden
och praktiskt vardagsliv. Inte heller detta unikt.något Kort sagt
uttrycker de oftast högst vanliga och vardagliga åsikter deom
andra i egenskap invandrare. kanDe betrakta sinatav egnao m
föreställningar med distansviss och genomskåda dem ... .en . .Om det någon gång dyker fram rasistiska föreställningarmer

. ska också de omedelbart får tal fpåsägas, att svar.. . .Westerberg 19871250

I den konkreta verkligheten blandas faktiska kunskaper invandrareom
och invandringen dettapå med missuppfattningar,sätt nyfikenhetoro,
och till delviss felaktiga föreställningar. Mot denna bakgrund leder för-
klaringar invandrares och minoriteters kulturmönster, trosföreställ-av
ningar eller värderingar enligt Westerberg medinte nödvändighet till en
ökad förståelse eller tolerans hos svenska ungdomar. Förståelsen och
toleransen kan minska. Det finns enkla ellerto inga direktam m a 0
samband mellan ökad kunskap eller information och ökad tolerans.

fleraI de undersökningar har refererats betonar attav som ovan man
utpräglat främlingsñentliga eller rasistiska attityder före-tom öppet
kommer inom litet antal mindre I de omfattandeett opi-grupper. mer
nionsundersökningar genomfördes och1981 tycker1987 sigsom man
samtidigt skönja dessa efterhand har blivitatt uttalade och hårdare.mer
Det finns emellertid studieringa eller undersökningar belyser främ-som
lingsfientlighetens eller rasismens utbredning eller utveckling bland oli-
ka ungdomsgrupper. finnsDet hellerinte några exakta uppskatt-mer
ningar antalet rasistiska eller främlingsfientliga organisationerav om
har ökat under år och vilkeni utsträckning de har lyckatssenare re-
krytera ungdomar medlemmar eller sympatisörer. Mycket talar docksom
för olika bedriveratt främlingsfientlig ellerextremgmpper, rasis-som en
tisk propaganda, har blivit alltmer aktiva och ökadi utsträckning riktar
sin propaganda olika ungdomsgrupper Lööwmot 1988.

Det möjligtinte exakt fastställa hur medlemmarär att många ellermer
olika rasistiska ellersympatisörer främlingsfientliga organisatio-öppet

har Sverige. Det totala medlemsantaleti dessai organisationer harner
dock uppskattats till mellan och5 000 slutet10 000 1980-taletmot av
Lööw 1988. Däremot har det inte gjorts några uppskattningar antaletav
ungdomsmedlemmar eller sympatisörer. Den propaganda organisa-som-

riktartionerna till ungdomar har karaktäriserats följandepå sätt av
Heléne Lööw
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riktad till ungdomar, framförpropagandanEn del ärstor av . . attraheras denbostad eller arbete. Dessaallt till de saknar avsom
fåroch nyheten Deskenbara radikalismen i partiprogrammen. en

och syndabockar invand-tilllättfattlig förklaring sin situation -
homosexuella rikta vredekriminella, asocialabch sinattrare, -

förstärkandemycket väsentligt,får också, vilketDe ettärmot. av
organisationerna.och identitetnationella identiten inomden en

Lööw 1988119

minska in vandringenför vil]Inte rasist att man

SKOP på uppdraggenomfördes 1990I undersökning ung-avavsomen
med svenskungdomarna, såväl dedomskommittén ansåg majoriteten av

invandringende vill minska inteutländsk bakgrund,de med att somsom
åldern årtrodde fyra ungdomar i 16-25Sammanlagtrasister. treär av
Tjejerna trodde iinvandringen rasister.de vill begränsainte att ärsom

killarna de vill minskautsträckningdubbelt så attstornästan som som
Ungdomskommittén 1990.invandringen rasister, 19 % 11 %motär m

ANSER DU ATT DE SOM MINSKAVILL
WVANDRWGEN HR RASISTER

ungdomskommittén 1990MurarKälla att mrasera,

invandrarung-mellan år ansågungdomarna 16-24Drygt att70 % av
samhälletvillkor det svenskamöjligheter och ihardomar inte samma

svenska ungdomar har.som
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FRÅGAN BASTHARVILKA
SVENSKAMÖJQGHETER DET1

SVARADESAMHÄLLET
INVANDRARUNGDOMAR7%.-

UNGDOMAR71°o-.SUENSKA
SKILLNADL3°o INGEN

ungdomskommittén 1990Källa Murar att mrasera,
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Inom bl folkrörelserna pågår brett arbete medett påverka förhåll-atta
ningssätt och förebygga konflikter på etnisk grund. Bl invandrarverketa
har medel for projekt syftar till främja goda etniska relationer.attsom
Intresset for söka bidrag för sådana projekt haratt varit mycket frånstort
olika organisationer. Folkrörelserna representerade i särskildär en sam-
rådsgrupp. En del medlen for projektbidrag har för insatserreserveratsav
inom for FNs kulturårtionde, där huvudtemat Det mångkultu-ärramen
rella samhällets möjligheter och problem.
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3.

mångkulturellaDet
samhället

Riksdagen fastställde år jämlikhet,1975 valfrihet och samverkan som
övergripande mål för invandrarpolitiken. I förarbetena till riktlinjerna
saknas diskussion valfrihetens innehåll, begränsningar och villkor.en om
Det har bidragit till valfrihetsmålet underatt åren har tolkats på olika
sätt.

Majoritetens rädsla och okunskap hur ska hantera och förom man nya
många främmande levnadsmönster blsig uttryck i deltar atta en sven-
skar ondgör sig invandrare får alltatt och detöver har gått förgöra att
långt. Vissa invandrare å andra sidan missnöjda med de inte fårär att
den valfrihet de trodde de hade till. Enatt motsättning mellanrätt äldre
invandrare, oftast arbetskraftsinvandrare, och de flyktingar kommitsom
på tid kan också skönjas. Det finns föreställning bland delsenare en en av
de invandrare längevarit i Sverige de blir åsidosatta till följdattsom om

de årens flyktinginvandring.senasteav
Det finns tendens till både svenskar ochatt invandrare till kulturtaren

legitimering dei skiftande sammanhang.mest Inte denminst ökadesom
invandringen från utomeuropeiska länder har aktualiserat innebörden av
valfrihetsmålets kulturbegrepp.

Unga flickors skolgång, giftermål tidigi ålder, kvinnlig omskärelse och
barnuppfostran några exempel frågorpå diskuterasär ellersom som mer
mindre viktiga uttryck för invandrarnas kulturella identitet. Den mus-
limska blir ofta utpekad den speciellt hotargruppen som grupp som
svenska värden.

I regeringens proposition 19858698 invandrarpolitiken konstate-om
valfrihetsmålet kommitatt tolkas godkännandeatt värde-ettras som av

ringar starkt avviker från den grundsyn skildai frågor kommersom som
till uttryck i svensk lagstiftning eller andrai politiska beslut. Invandrar-
politiska kommittén ifrågasatte begreppet valfrihet kunde behållasom

övergripande mål.ettsom
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begreppet till tolkas att detriksdagens beslut preciserades såI att
enskildes möjligheter utvecklainnefattar respekt för den integritet samt att

detför de grundläggande idet kulturarvet inom somegna ramen normer
samhället gäller för mänsklig samlevnad.svenska

åtgärder etnisk diskriminering19899086I propositionen motom
frågan behovet eller omformule-väcktes åter preciseringom av enm m

tolkningareftersom marginalerna för skildavalfrihetsbegreppet,ring av
väcka förhoppningarför breda. Valfrihetsmålet ansågs kunnaansågs vara

kan infrias, och farhågor hos andrahos invandrarna, inte atttrorsomsom
harsträcker längre den själva verket Fråganvalfriheten sig iän gör.

olika former, bl diskussioner medhösten beretts iunder 1990 genoma
skilda samhällsintressen.och företrädare förolika grupper

4 aktiv flykting- och immigrationspoli-199091195I propositionen om
möjligt eller lämpligttik framhålls det varken attatt är göraens en

ytterligare precisering begreppet.av

lagstiftning förAtt de svensk sätterpoängtera gränser som
tidigaremänskligt precisering gjorts iumgänge är typ somen av

svensk eller invandrare- har full-åtskilliga sammanhang. Ingen -
valfrihet.ständig

diskussionen istället bör föras påRegeringen annatatt sättmenar

med fördjupad och nyanserad dis-Det däremot angelägetär en
hur Sverige blir bättre, jämlikt ochkussion generöstett merom

kulturell plura-mångkulturellt samhälle med påett nytt synsätt
lism.

valfri-från invandrarpolitiken och dessförskjuta diskussionenGenom att
mångkulturellt samhällediskussion jämlikhet ihetsmål till etten om

samhällspolitisk fråga ochdet blir bredare, inteatt av-menar man en
invandrarpolitisk fråga.gränsad till en

dessaungdomsperspektiv ungdomskommitténInte minst tan-ett serur
ungdomar självklarhetviktiga. för många vikegångar Det attär ensom

mångkulturellt samhälle.leverredan i ett
ställning tillunder hösten propositio-Riksdagen kommer 1991 att ta

nen.

mångkulturellaVad med det3.1 menas
samhälle

förändrade perspektivet invandrar-det iUngdomskommittén attmenar
mångkul-vad medkrav fråganpolitiken ställer på ettatt menasom som

det får vardagen och isamhälle, och vilka konsekvenser iturellt sam-
detsamhället. Det räcker intehållspolitiken, diskuteras brett i attnu

diskuteras invandrarorganisationerna.mångkulturella samhället inom
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gäller alla och det kräver förändrade förhållningssättDet hosävenoss
majoritetsbefolkningen.

Bilderna det mångkulturella Sverige entydiga.inte Därärav
finns ömsesidig tolerans och också intolerans ochsympati, men
fiendeskap. finns uttalade fördomar;Där också gemenskapmen
och förståelse. vill bild ochDen rasism utlännings-gesom en av
fientlighet kan hitta exempel detta, liksom denpå tvärtomsom ser

hittahur människor lyckas former för fredlig samexistens.en
Ehn 1989

från arbetsmarknadsdepartementet,I skrift utkom våren 1991en som
från det invandrarrådslag hölls i Göteborg höstenrapportsom en som

lyfts rad viktiga tankar fram det mångkulturella1990, samhälleten om

Vi ofta Sverige mångkulturellt samhälle, vadattsäger är ett men
Ärvi Hur föreställer sådant samhällevi bereddaviettmenar oss

längre till samhälle med folkloristiskagå inslag, däratt än ett
invandrare och dansar och introducerar maträttersjunger Vinya

den berikandetalar mångfalden, har vi annat änom men en
romantisk föreställning den Arbetsmarknadsdepartemen-om

1990tet

Människor har invandrat till Sverige och människor kommer invand-att
fortsättningeni också med eller mindre Det be-variationer.störrera -

tyder det finns och kommer finnas Sverigeatt många i bärareatt ärsom
kultur den svenska. I den finns det mångkultu-meningenänannanenav

rella samhället redan sig vi vill det eller och planerarsig vivare vare-
för det eller Blotta olikaej. etniska landinärvaron ettav grupper anser
emellertid inte alla tillräckligt for landet ska kallas mångkultu-attvara
rellt. När politiker och andra ansvariga for invandrarpolitikent sägerex

Sverige blivit mångkulturellt samhälle vill de detatt ett ettnog se som
resultat medveten politik och planering inte något baraav som som-
råkade bli.

kan haVi ganska olika uppfattning vad mångkulturelltettom sam-
hälle och hur det får Vissa mångkulturella samhällenär ut.se som
Libanon och Sydafrika framstår oönskade. Mångkulturella samhäl-som
len kan således beskrivas bättre eller och antagligen ocksåsämresom som

eller mindre mångkulturella.mer
Vilken mångkulturellt samhälle Sverige Hur vill vi det skasorts är att

framtideni Vilka alternativ finns Kan väljaut vi Hur ska det vise
väljer förverkligas Vem eller vilka ska ha for förverkligandetansvaret
Detta några frågor bör finnas samtal det framtidai inteär ettsom om
Invandrarsverige det framtida Sverige.utan om
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Ma joritetssamhäIIets åtgärder hinder eller hjälp

En central fråga diskutera majoritetssamhälletsatt åtgärderär ärom
hinder eller hjälp i mångkulturellt samhällsbygge. T Storbritanni-ett iex

kritiserar forskare och andra mångkulturalism och planerad mångfalden
form rasism. De också etnisk skillnad aldrig kanattsom aven ny menar

målet i sig och den lyckas bevara kulturellasinatt särartvara som
hamna längstriskerar på samhällets ranglista.att ner

Det här på mångkulturalism inte vanligt Sverige,sättet att iärse men
det känns angeläget del det, inte minst därför denatt svenskata attav
invandrarpolitiken kännetecknas ganska omfattande central plane-av en
ring och Det väcker fråganstyrning. for- och nackdelar med centralom en
planering. Hur omfattande bör den for jämlikt ochatt garantera ettvara
mångkulturellt samhälle och hur långt kan mednå politiska beslutman
och styrning Kort politikensgår gränsersagt var

Ett gå vidare med diskussion mångkulturelltsätt att etten om sam-
hälle arbeta med eller modeller.scenarier En enkelatt matris med tvåär
variabler viktiga for mångkulturellt samhälle kan också fun-är ettsom

källa till samtal. Om vill föra diskussionen dengera som en man om
planerade mångfalden vidare kan använda grad samhällelig pla-man av

och på dennering styrning axeln ochi matrisen på den andra någotena
människosyn, exempelvis solidaritet och respekt.mätersom

kanI matrisen lägga tänkta ochin existerande mångkulturellaman
samhällen. Längst till på planeringsaxeln hittarvänster ettman sam-
hälle där människor med olika kulturell bakgrund bara finns, dvs sam-
hället har varken mål eller ställer medel till förfogande for bevarande av
kulturell identitet. Det blir och ensak bestämma den skaattvars ens om
bevaras och hur det i så fall ska gå till.

solidaritet,
respekt

mer

planering, styrning
mindre mer

mindre
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I axelns andra ända finns den majoritetssamhället planerade mång-av
falden. Mellan de två polerna kan föreställa samhällensig medman
varierande grad central planering och styrning. Dessa kan i hasin turav
varierande former for ekonomiskt stöd och for dethur för mång-ansvaret
kulturella samhällets förverkligande ska ut.se

Vare tänker på mål eller ambitioner eller utfalletsig på börman
Sveriges placering bli ganska långt åt höger medan Danmark bordet ex
hamna till Sverige.något Hur dessa båda länder skulle place-vänster om

längs solidaritetsaxeln Sverigessvårt ambitioner högaattär säga. ärras
vilken respekten och solidariteten samhälleti Att idealetär attärmen

komma så högt möjligt på solidaritetsaxeln givet, påärsom men var
planeringsaxeln den bästa placeringen för bra mångkulturelltettär sam-
hälle Arbetsmarknadsdepartementet 1990

Ungdomskommittén dessa tankegångar viktigaatt ut-ärmenar som
för vidgat samtal detgångspunkt mångkulturella samhället.ett om

Invandrarproblem eller strukturproblem3.2

Inom samhällets olika sektorer uppstår ibland problem mellan invand-
och personal. Dessa problem ofta bero på kulturskillnader.rare anses

Invandrarkunskap har då förordats lösningen. Hedi Bel Habib,som ex-
på etniska relationsfrågor vid invandrarverket det iställetpert attmenar

ofta handlar strukturproblem det svenska samhället. Hani attom menar
bör skilja mellan minst vid analysenangreppsnivåer upplevdatreman av

krockar mellan svensk personal och invandrare
1 där strukturproblemsituationer tydliga invandrare;görs av
2 situationer orsakas kulturspeciñka skillnader;som av
3 situationer präglas invandrare positiva elleratt övertarsom av

Sverige.negativa levnadsmönster i

Hedi Bel Habib Läroplansdebatti 5191 två exempel. Det handlarger ena
kinesisk kvinna vid läkarbesök fickinte något påettom en somung svar

sina frågor vad läkaren orde vid behandlingen. Detta har framställtsom
kulturkrock mellan kinesisk kvinnas och svensk läkaressom enen en

uppfattning läkar-patientrelationen. Hedi Bel Habib det iattom menar
själva handlar helt nämligen denverket något svenskaannat, attom
läkaren hälso- och sjukvårdslagen, betonar helhetssyn ochbrutit mot som
patienternas till information. Det andra exemplet iransk flickarätt är en

i skolan kvinna med ängel sida; modernritat på i paradisetsom en en var
efter hennes död. anmärkteLäraren det inte fanns någon gud och inteatt

änglarnågra verkligheten. fick flickan hamnadei Detta till följd iatt ett
chocktillstånd och hon aldrig lärare.vågade lita på sin Detatt mer
medförde också föräldrarna tappade förtroendet for den svenska sko-att

falllan. Detta framställs skolan kulturkrock mellan flickanav som en
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kom från religiöst präglat samhälle och det svenska sekularisera-ettsom
läraren har här helt skolans målde skolväsendet. Men agerat emot att

eleven medveten vikten och värdet livsåskådning.göra egenom av en
läroplanen livsåskådningar väsentliga aspekter skolans arbeteEnligt iär

Bel Habib 1991.
upplever invandrarpro-Analysen många situationerav som man som

strukturproblem samhälle, nämligenblem på i vårtvisar gemensamtett
redskap bemöta existentiella problem. försumma debristen på Attatt

och existentiella grundfrågorna ökar risken för utveckling ochetiska
invandrarfientliga attityder bland ungdomar. Attitydunder-spridning av

sökningar invandrarfientlighet går hand i hand med obearbetadevisar att
existentiella konflikter. Man bör istället anlägga ett angreppssätt som

existentiellafrån de allmänt behoven kultur-utgår övergemensamma
Detta det möjligt spåra situationer olikainomattgränserna. gör sam-

förtydligar strukturella bristerhällssektorer där k invandrarproblem is
svenska samhällets nalkas basala mänskliga behov. Dedet sätt att upp-

kulturmötesproblemen skolan ofta utbildningspolitiskalevda i är pro-
kunna hantera den kulturella mångfalden behöver skolanblem. För att se

etnisk mångfald och allmänetiska frågor hör ihop.hur

och identitetIntegration3.3

Huvuddelen den svenska forskningen invandrarungdomar kanav om
handla de identitets- och kulturmönster håller på att ut-sägas somom

och tredjevecklas eller redan har utvecklats bland andra generationens
Mycket forskningen kretsar kring vilken utsträckninginvandrare. iav

invandrare och efterföljande generationsled kommerandra generationens
bevara ursprungliga etniska identiteter och kulturmönster ellersinaatt

den forskning bedrivitsförsvenskas. Att sammanfatta hartvärtom som
dessa områden försvåras redan begreppet likhetinom etnicitet iattav -

både ochmed begrepp kultur och identitet mångtydigt mång-ärsom -
dimensionellt. forskningen föreligger det hellerInom inte någon mer

konsensus begreppets innebörd eller hur det bör definieras.exakt om
begreppet etnisk identitet från undersökning tillDefinitionen varierarav

relateras till varandra ochundersökning. Resultaten kan därför inte ger
grund för långtgående eller bestämda slutsatserheller någrainte mer

invandrargruppers etniska identifi-kring andra generationens eller olika
äridetdet möjligt någrakation i svenska samhället. Däremot att ange

huvudlinjer den forskning har bedrivits.i som
en form kultur,Karl-Olov Arnstberg beskriver etnicitet som somav

knyts till folkgrupper befinner i minoritetssituation. Dennasig ensom
språk. Arnstbergkultur innefattar religion och 1991även

vanligt graden etnisk identifikation lägreDet iatt ärär av senare
den första. de flesta fall sker också förändringi I igenerationer än en



mångkulturellaDet samhället 47SOU 199160

riktning det landets och värderingar. Graden etniskmot nya normer av
identifikation högre bland dem har vuxit etnisktinomär ettsom upp
bostadsområde och bland dem släktingarumgås med stället förisom

Styrkan deni etniska identiteten varierar också mellan olikavänner.
invandrargrupper.

Även integrationen det svenskai samhället hos andrastörreärom
generationens invandrare bland första generationens invandrare tycksän

farhågorna förinte invandrarbarnen ska avstånd från för-sinaatt ta
äldrar och deras etniska och istället helt gå den svenskaiursprung upp
kulturen besannas i någon utsträckning. Senare tids forskning,större
både här Sverige och andra länder,i i invandrarungdomarvisar iatt stor
utsträckning införlivar föräldrarssina etniska identitet, och vär-normer
deringar samtidigt de utvecklar känsla samhörighet och identi-som en av
fikation med människor och förhållanden invandringslandet.i De blir
både svenskar och invandrare. Och de umgås både med ungdomar från
Sverige, föräldrarnas hemland och andra länder. De känner hemma,sig
åtminstone i mån, båda länder.viss i sina

In vandarungdomar klarar leva mångkulturelltatt

invandrareI omfattande forskningsprojekt andraett generationensom
skriver socialantropologen Yngve Lithman

mden överväldigande andelen invandrarbarn tycks klara sin
situation lika bra andra barn. kanMan också konstatera attsom
mängder invandrare och medlemmar andra generationenav av
utmärkt väl klarar hantera olika sammanhang med skildaatt
kulturella förtecken detta på tycks hanågot vis någrautan att som
helst negativa effekter vad gäller deras personlighetsutveckling
eller förmåga fungera och, det heter,att autonomamognasom som
människor. Lithman 1987b38

En de övergripande frågeställningarna forskningsprojekteti iav var
vilken utsträckning andra generationen kunde förväntas bli delen av
framtida minoritetsgrupper det svenskai samhället respektive integreras

svenska livsstilari Lithman Resultaten från projektet,1987a. som ge-
nomfördes i Borås och Nacka, belägg för det harvissa skettattger en
relativt stark försvenskning andra invandrare finnar,generationensav
greker och italienare. I den övergripande från projektet slårrapporten

bl fast attman a

1Andra invandrare utorde de delprojektgenerationens ingick iett tre större somav
det k PIL-projektet Projektet invandringens långsiktseffekter, delarövriga tvås vars
bestod studie europeiska länders invandringspolitik och invandring ochav en om en om
arbetsmarknad.
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det finns mycket talarinte för uppkomsten markantasom av
minoritetsgrupper baserade medlemmarpå den andra genera-av

invandrare.tionens Lithman 1987a16

I de studier ingår i projektet fann emellertid samtidigt storsom man en
variation med avseende olikapå invandrargruppers situation och relatio-

till det omgivande samhället. Utifrån detta drar bl slutsatsenner man a
det svenska samhällets påverkan inte har de flestaatt varit så stort att

invandrargrupper inklusive andra generationens invandrare har- -
ochtvingats in i mall. Och vidareen samma

att den andra förhållandegenerationens till svenskt samhälle och
till specifika bakgrundsin mycket hög gradi präglat förstaär av

förhållande.generationens Det i utsträckning deär stor vuxna som
drar för de yngre. Engelbrektsson 1987b45gränsernaupp

Resultaten från denna studie måste emellertid ställas i relation till raden
andra, belyser andra aspekter invandrarungdomars sociala. kultu-som av
rella och psykologiska villkor. I studie finska och jugoslaviskaen av
ungdomar konstateras emellertid det finns variationer mellanatt stora

och mellan könen dessainom båda vad gäller in-grupperna grupper
dettegrationen i svenska samhället. Medan endast de jugoslavis-38 % av

ka tonårspojkarna de ville känna sig både svenskar ochattuppgav som
jugoslaver, ville omkring de jugoslaviska65 % tonårsflickorna och deav
finska tonårspojkarna och -flickorna känna tillhörasig två nationaliteter
jugoslavisk och svensk respektive finsk och svensk. De jugoslaviska
tonårspojkarna kände sig betydligti utsträckning flickornastörre än som
jugoslaver 46 respektive% %. På motsvarande29 kände de finskasätt
tonårspojkarna sig oftare flickorna finnar 23 respektive% 5 %än som
Olkiewicz 1987.

Familjens klassmässiga ställning samhället, uppfostringsmönsteri och
föräldrarnas förväntningar på ungdomarna ska bo framtideniäven var

spelar roll. Om föräldrarna sig ungdomarna skastor t åter-väntar attex
tillvända ursprungslandet så återspeglas det inte överraskande i att

ungdomarna mindre integrerade i det svenska samhället. Invandrareär
med högre utbildning och kvalificerade yrken identifierar sigmera mera
med det landet. De gifter högresig i utsträckning utanför dennya egna

bor inte i segregerade invandrarområden, umgås med svenskargruppen,
och talar svenska Olkiewicz 1990.

Skillnader i styrkan i etnisk identitet

Eva Olkiewicz redovisar undersökningar bland andra generationenstre
invandrare i olika etniska Den visar turkiska ungdomarattgrupper. ena
har starkare etnisk identitet jugoslaviska ungdomar Similä 1987änen
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och den andra jugoslaviska ungdomar har starkare etnisk identitetatt en
finska ungdomar Ouvinen-Birgerstam I den tredje undersök-1984.än

framkom grekiska ungdomar har starkare etnisk identitetningen att en
italienska ungdomar Engelbrektsson I den undersök-1987.än senare

det möjligt härleda skillnaderna mellan de grekiska ochningen attvar
italienska ungdomarna till skillnader bland föräldrarna.

I Ouvinen-Birgerstams undersökning fann finskade barnenattman
identifierar med svenskarsig ju äldre de blir, vilket inte falletärmera
med de jugoslaviska barnen. I högstadiet de flesta finskasiganser ung-
domarna svenskar bara mindre del jugoslaverna. De finskamotsom en av
barn, identifierar sig med svenskar hade också själv-positivsom en mer
uppfattning de identifierar sig med finnar. Det finns däremot ingaän som
samband mellan etnisk identitet och självuppfattning bland de jugoslavis-
ka barnen Olkiewicz 1990.

Similäs undersökning visar bland jugoslaverna känner80 %att nästan
sig till hälften svenska bara turkarna, ochminst 40 många%motsom av
fler bland jugoslaverna känner också hemma Sverige. skillna-sig i Dessa
der återspeglas också i turkarna i högre utsträckning talar sittatt mo-
dersmål, med landsmänumgås och släktingar och högre gradi uttrycker
preferenser för gifta med landsmänsig jugoslaverna. De faktoreratt än

har starkast samband med etnisk identitet framtidsplaner ochärsom
vistelsetid. Planer på i Sverige och längre vistelsetid leder tillatt stanna

alltmer Sverige ochsig avlägsnar från hemlandet.sigatt närmarman
Engelbrektssons analys den andravisar italienaregenerationensatt

och greker har under mycket olika förhållanden.vuxit Hälften deupp av
italienska harungdomarna svensk och italiensk förälder, medanen en

samtliga grekiska ungdomar har både grekisk och grekisk far.nästan mor
Medan de italienska ungdomarna har vuxit i huvudsakligenupp en
svensk miljö med få italienska inslag, har de grekiska vuxit i miljöupp en

påtagligamed grekiska inslag och uttalad preferens hosen vuxengenera-
förtionen grekisk kultur och identitet.

Medan den första italienare de flesta fall hagenerationens i siganser en
blandad svensk-italiensk identitet, betraktarså sig ungdomarna heltsom

och ofta enbart svenska. En del de helitalienskasvenska som av ung-
domarna adderar italiensk del till helsvenska identitet. Densin etnis-en
ka har samband medidentiteten inte skillnader beteende, medi utan en
stark medvetenhet föräldrarnas etniska och själv haattom ursprung av

det. Dessa ungdomar alltid italienskainte sittärvt ser ursprung som
någonting vilket de med bara italiensk förälderpositivt, De fågör.en
grekiska ungdomarna från blandäktenskap regel självai sigser som
svenskar. grekiska ungdomarna,De övriga har ganskavuxit isom enupp
grekiskdominerad miljö med föräldrar själva känner uteslutandesigsom

greker, uppfattar både greker ochsig svenskar, varken heltsom som som
grekiska eller helt svenska. De föreställer sig de kvar iatt stannarsom om
Sverige blir de med tiden allt svenska och de flyttar tillbakamer om mera
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greker och lika höggrekiska. De hög grad sin ii rätt attvärnar om vara
svenskar. Det finns emellertid någragrad sin fårätt att ung-om vara

svenska polen.domar helt låst vid den grekiska eller densig antingensom
mellanläge.pendlar också mellan finna någotNågra extremerna utan att

invandrareResultaten från projektet Andra generationens visar att
helñnskaskillnader mellan ungdomar fråndet föreligger relativt stora

förälder, medblandfamiljer, dvs med svensk och finskfamiljer och en en
antagde identifierar med. På fråganavseende på vilken nationalitet sig

Sverige, vilket lagspelas landskamp mellan Finland ochdet skulleatt en
med svenska föräldrarheja på svarade ungdomarnaskulle du 99 % av

finskmed svensk ochskulle heja på Sverige, demde 82 %att mot enav en
Finlandbåda föräldrar kom frånförälder och endast dem30 % varsav

Även landskampenden fiktiva kanSoininen frågan1987. om om
nationellidentifikationen medbetraktas väl indikator på engrovsom en

klara belägg för den svenska identitetenidentitet, så den ändå attger
blandfamiljerna, dvs meddominerade bland ungdomar frånklart en

finsk förälder.svensk och en

multietniska miljöerStrategier i3.4

deinvandrarungdomar utvecklarolikaDe strategier närgruppersom av
och detbakgrundskulturmed brytningarna mellan sinkonfronteras egen

skifta starkt. Ulla-Britt Engelbrektssonsvenska samhället förefaller ger
utvecklats blandföljande beskrivning den strategi harexempelvis somav

industristadsvensktill grekiska invandrare mellanstorungdomar i en

enbartframstår begreppet att försvenskasinteFör de unga som
de äldre. blirvilket det vanligtvis för Negativtnågot negativt, gör

försvenskningsprocessen för långt,det enligt de först gårnäryngre
Idealet dehåller grekiska identitet. idvs på sinnågonnär att tappa

förmed grundmurad grekisk identitet gå inögon är attungas en
det svenska samhället och denunktionell tillanpassning sven-en

Funktionellhar omkringverklighet sig.ska runt an-som man
möjligtför skilja litetstår då utåt sig såpassning attnärmast som

nödvändigtvissvenska kompisar Det betyder intefrån sina att
och handlar dessa. Men dettycker och tänkerallti somman

innebärmed annorlunda. Detinnebär skyltarinte attatt varaman
för hantera den svenska vardagen,också drarinte sigatt attman

verklig-betraktar och behandlar den del sinutan egensom en av
föräldrarna,gäller dra den,het. Det inte sig utanatt ur som

räcker till för den.visa ävenatt attsnarare man
Åvill bli. andra sidanHelt svensk, de, varken kan eller visäger

och hållet grekiska. frågankan heller helt Det intevi inte ärvara
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eller. Vad detantingen gäller hur mycket ochett är ärom man
kommer båda delarna. Engelbrektsson 1987a170.att vara av

Under harår olika forskare de flesta falli utifrån ellersenare mer-
mindre fragmentariska och begränsade empiriska studier urskiljt hur-
invandrarungdomar har utvecklat kulturmönster och kompetenser inya

k multietniska miljöer, dvs miljöer där flera olika etniska bor,s grupper
kommer i daglig kontakt eller direkt umgås med varandra.

Billy Ehn framhäver exempelvis det krävs speciell kompetensatt fören
hantera de ofta oklara och diffusaatt budskapnormativa och interak-

1990b2.tionsregler utvecklas dessa miljöeri Ehn De intervjuersom som
han har genomfört med svenska ungdomar30 och invandrarungdomar i
Botkyrka utanför Stockholm visar bl hur de har utvecklat hög kom-a en

för umgås medpetens människor såvälatt jämnåriga frånvuxna som
olika etniska kulturer.

Bland ungdomarna har det dock, vilket Ehn åskådliggör med hjälp av
utdrag från serie intervjuer, utvecklats olika strategier för hanteraatten
den etniska mångfalden. En sådan strategi forringa betydelsenattär av
skillnaderna mellan olika En hålla sig till och inomattgrupper. annan
den såi utsträckning möjligt. En tredjestor upphöjaattegna gruppen som
den kulturella mångfalden till värde ochi sig betrakta denett som en
speciell lokal resurs.

Från kulturell isolering til] kulturell assimilation

På ungefär motsvarande Carl-Ulrik Schierup ochsätt Alex-poängterar
Åhlundandra i sin studie jugoslaviska invandrare iordbrukande vla-av

cher från nordöstra Serbien och urbaniserade makedoner i Danmark och
Sverige integrationsstrategierna hos bådeatt den första och andra gene-
rationen sträcker sig alltifrån kulturell isolerin till kulturell assimila-

ÅhlundSchieruption 1987. Schierup och lund urskiljer hur de
jugoslaviska invandrarna utvecklade fyra olika etniska strategier, isom
huvudsak utgjorde reaktioner på de strukturella villkoren i majoritets-
samhället och de lokala förhållandena beroende derasävenmen var av
kulturella bakgrund.

likhetI Ehnmed de samtidigt de kulturskapandepoängterar momenten
dei döljer bakom dessasig Genomstrategier. vad de kallarprocesser som

intern integration, dvs de organisationsformer de jugoslaviska in-som
vandrarna utvecklade i sina lokala miljöer, skapade de nischer-egna egna

Åhlundför etnisk offentlighet. Enligt Schierup och utgjorde dennaen

2Studien ingår i det k Bland Sverige-projektet The Organization of Ethnic Diversitys
Swedenin bedrivs vid etnologiska institutionen vid Stockholms universitet isom

med Sverigessamarbete invandrarinstitut och Museum Botkyrka.i Hittills har endast
kortare artiklartvå från studien analysera vad det innebäratt att växasom avser-multietniskai miljöer publicerats Ehn 1990b.1990a;upp -
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invand-jugoslaviskaför deviktig förutsättningoffentlighetetniska atten
livsformeretniska identiteter,utvecklaskulle sinaaktivt kunnararna

offent-etniskaorganiseramöjligheternaViljan ochkulturmönster. attoch
och individer.olikastarkt mellanskiftade dockligheter grupper

identiteterMultietniska

miljöermultietniskautvecklar deungdomarna istrategierDe somsom
slådel ungdomar kanmedanpekar olika håll,studerar åt sägasEhn en

synkretistiskautvecklar andraetniska identiteter,vakt sina merom
kulturmöns-identiteter ochmultietniskasammanjämkadeutjämnade

deviktigt inslag igenerelltetniska tillhörighetenDen sett ettutgörter.
alltidutvecklar,ungdomarna inteoch kulturmönsteridentiteter mensom

det viktigaste.
denEhn ocksåungdomskulturforskareradmed poängterarI likhet en
förspelarungdomskulturervaruutbudet och olikamedie-,rollviktiga som

framhåller hanutvecklar. Dessutom attungdomarnastrategierde som
befinner sig iungdomarnaoch den ålderklasstillhörighetenköns-, som

1990b.Ehnderas etniskaavgörande rollofta spelar än ursprungmeren
synkretistisktvad har kallatsdel frånutgår till ettEhn stor som

engelska etnici-dencultural modelkulturperspektiv inomsyncretist
deltillperspektiv harDettaoch kulturforskningen. storminoritets-tets-,

och minorite-invandraresfråganreaktionfram mot attväxt omsom en
valtill frågareduceratshuvudsak har ettetniska identiter iters omen

majoritetsbefolkningens domineran-ursprungskulturer ochderasmellan
de kultur-framhåller iställetperspektivetsynkretistiskakultur. Detde

och in-traditionella minoritets-därdeskapande imomenten processer
socialamajoritetssamhälletsmedvandrarkulturer omskapas i mötet

grunden tilloch läggeroch dominerande kulturmönsterstrukturer nya
och identiteter.självuppfattningar

social VerklighetochIdentitet

bedrivits kringharforskningsammanfatta denFörsöker grovt somman
samhälletsvenskaidentifikation detetniska iinvandrarungdomars re-

del kanTillriktning. vissresultaten olikaförsvenskning pekar ispektive
läggerperspektiv ochfrån olikaolika forskare utgårförklarasdetta attav

kultur-mångdimensionella etnicitet-,aspekter detonvikten vid olika av
förklarasdelockså tillindentitetsbegreppen. Men det kan viss attoch av

invandrar-lfall deoch många inombåde mellan iskillnaderna storaär
invandrar-detta fortalarhar studerats. Mycket atttrotssomgrupper

socialadendelen formastillkulturella identitetungdomars största av
bakgrundskulturer.etniskaderasde leververklighet i änsnarare av

andra generationenskategorierolikatecken tyder också påVissa att av
föräldrageneration intressera-utsträckning sininvandrare mindrei ärän

ochmellan självasigupprätthålla entydiga kulturellade gränserattav



Det mångkulturella samhället 53SOU 199160

det samhället.omgivande Detta andra sidanå inte vissamotsäger att
kulturella drag från foräldragenerationen lever kvar hos andra generatio-

Men det samtidigt viktigt uppmärksamma delattär att stornen. en av
det kulturella olika invandrarungdomar för eller förintesomarv - -
vidare har utvecklats det land Sverigei deras föräldrar gångsom en
utvandrade till.

Kontakter mellan invandrarungdomar och svenska
ungdomar

Såvitt har kunnat urskilja finns detvi inga undersökningar där man
direkt har försökt kartlägga vilken omfattningi svenska ungdomar och
invandrarungdomar umgås med varandra. enkätundersökningEn som
genomfördes Halmstadi i årskurs grundskolan och1986 9 i årskurs och1

gymnasieskolan bekräftar dock2 i kontakterna och mellanatt umgänget
svenska ungdomar och invandrarungdomar förmodligen skiftar starkt

olika sociala klasser eller skikt.inom Av de ungdomar besvaradesom
enkäten menade svenska37 ungdomar och invandrarungdomar% att
korn bra för det mesta. menade de flesta,48 % allainteattöverens men
grupper kom bra medan endast menade11 % invandrar-överens, att
ungdomar svenska ungdomaroch inte kom särskilt bra överens

ÅkerströmDahlgren 1987.
Endast dem besvarade enkäten hade1 % enbart kompi-nästanav som

invandrarungdomar. Det sannolikt dessa ungdomarattärsar som var
hadesjälva invandrarbakgrund, det framgårinte under-även om av

sökningen. De sällan hade kompisar både bland svenskasom mera ung-
domar och invandrarungdomar kom huvudsak fråni socialgrupp som
följaktligen kan beskrivas den kulturellt homogena sven-sett mestsom

miljönska

3.1 AndelTabell ungdomar i olika socialgrupper har kompisarsom
invandrarebland respektive svenskar

1 2 3 Totaltsoc gr soc gr soc gr

Nästan alla kompisar är
invandrare 1 % 2 % 0 °o 1 %

Både och invandraresvenskar
finns bland kompisarna 14 20% % 25 °o 21 %

Nästan alla kompisar är
svenskar 80 % 73 % 73 °o 74 %

Andel inte besvaradesom
frågan 4 % 25 % % 4 %

N 92 224 173 528

Åkerström,Källa Dahlgren 1987.
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vanligare harbetydligtpekar detUndersökningen attmot att är man
svenska ungdomar deinvandrarungdomar och ibåde blandkompisar

social-Medan fjärde % från25de högre socialgrupperna.lägre iän var
svenskainvandrarungdomar ochbåde blandhade kompisar3 ung-grupp

socialgrupp Iungefär sjunde 14 % ibara forgällde dettadomar, var
skillnad mellan de ungdomarockså tydligfannundersökningen man en

studieförberedande linjerna iyrkesinriktade ochdegick på gymna-som
gick de yrkesinriktade linjernade ungdomar påsieskolan. 21 % somav

ungdomar,invandrarungdomar och svenskablandbåde kompisarhade
Dahlgrenstudieförberedande linjernagick på dedem%14mot somav

Åkerström 1987.

motsättningaretniskaKlassmotsättningar dominerar över

skhandlar förutsättningarna förhuvudsakstudie iI om ensomen
belyser Boel Westerberg hurskolaninterkulturell undervisning i spän-

eleverpotentiella konflikterna mellanoch demotsättningarningarna,
domineradestudieförberedande linjeryrkesinriktade respektivefrån över

etniskanationella bakgrunder imed skiftandemellan eleverdem gymna-
yrkesinriktade linjerna be-Eleverna på deWesterberg 1987.sieskolan

studieförberedande linjerna invandrarnainteelever på detraktade --
med. Detsamma fast givetvis ide hade minstden gemensamtgruppsom -

studieförberedandedem gick på degällde föromvänd riktning som-
linjerna.

detWesterberg slutsatsen motsättningarnadetta drarUtifrån att är
olikadem mellan etnis-svenska kulturen dominerardeninom översom

sociala skiktningenmed andra ord denkanationella Uttrycktgrupper.
avgörande.svenska samhälletdetieller klassmotsättningarna är mer

avgörandemedvetna deockså elevernaWesterberg visar attatt omvar
bottnade socialagymnasieskolor hon studerade ideskillnaderna inom

be-använde detta begrepp förde justklasskillnader, inte attäven om
mellan de olikade potentiella konflikternaSkillnaderna ochdem.skriva

olika stilar kombinationerhuvudsak med hjälputtrycktes i avgrupperna
symboler, tecken Huvudtesen imusik, etc.kläder, frisyrer, jargong,av

deninomstudie de viktigaste motsättningarnaWesterbergs attär sven-
eleverna självaför vilka skillnaderlåg till grundska kulturen, somsom

och stilar, kommer bort isubkulturermarkerade mellan olika grupper,
gymnasieskolan. Men hennes inter-interkulturella undervisningen iden

och följaktligen intekvalitativ inriktningvjuundersökning, harsom en
urval elever på destatistiskt representativtbygger på treett gymna-av

inblick hur ungdomarsamtidigt viktig istuderade,sieskolor hon ger en
strukturella och socialavarandra, hurfrånsjälva sig samtavgränsar

skillnaderdedominerarsamspelar med och iblandfaktorer t över somo m
ock-På dettaetniskanationella bakgrundskulturer.markeras sätt gerav

de komplicerade faktorerviktig inblick iWesterbergs studieså somen
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utvecklas och bland olikabakom de kulturmönsterligger ung-som av
invandrarung-inklusive första och andradomsgrupper generationens-

domar.

Familjens betydelse3.5

bl beroendemellan olika påFamiljemönstren varierar stort grupper, a om
utomeuropeiska länder, från storstadkommer från nordiska ellerman

klasstillhörighet har. Fa-landsbygd, och vilken religions- ocheller man
Sverige.traditionermiljemönster, och varierar givetvis inomävennormer

familjemönster skiljer sig märkbartMedan invandrargruppers intevissa
omtumlande förkan med Sverige andrafrån det svenska, mötet vara
för både föräldrar ochSkillnaderna kan bli svåra hanteraattgrupper.

Den patriarkaliskasynnerhet flickorna kommer i tonåren.barn, i när upp
invandrargrup-storfamiljens traditioner och moral mångagenomsyrar

den äldsta har högre ochvardag. Det innebär att statusmannenpers
och alla kvinnor oberoende kvinnornas ålder.makt allaän mänyngre av

Därefter rangord-kvinnan har högst bland kvinnorna.Den äldsta status
har emellertid högrekvinnorna efter ålder. Varje ålderoavsettmannas

invandrarfamiljer Sveri-kvinnorna i familjen. Trots många iattstatus än
fortlever storfamiljen tradition. Familjenlever kärnfamiljerge som som

olikahar allmänhet starkare ställning bland invandrar-och släkten i en
och värderingar har där-bland svenskar. Familjens situationängrupper

för invandrarungdomarnas i det svenskaför betydelse integrationstor
samhället.

åtgärderdetta tenderar problem uppkommer, inTrots vi, att sättanär
de stod för själva,for invandrarbarn och ungdomar sig utansom om

familjesammanhang.

Familjen barnens bas

både barnens bas och deras brygga till samhället. För-Familjen utgör
handlingsvanorförmedlar till barnen värderingar,äldrarna sina normer,

grundar tilloch barnens verklighetsuppfattning sigoch traditioner stor
föräldrarna förmedlar, bldel den bild omgivningenpå atta genomsomav

förebilder för barn.de fungerar sinasom
gradvisoch utvecklas de sig och iAllteftersom barnen orienterarväxer

skola, lärare,utsträckning det omgivande samhället kam-stigande mot -
behärska det svenskaandra. många fall lär sig barnen snabbtoch Irater

föräldrarna. får rollen föräldrarnas guidespråket bättre Barnen inän som
kontak-samhället. Ibland får de också fungera tolkar idet svenskai som
kommerlivet och myndigheterna. Föräldrarnamed det offentligater

Detta kan naturligtvis orsaka svårigheter i famil-därigenom i underläge.
fostrare för-Föräldrarnas ställning förebilder ochjerelationerna. som
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Barnen fattar tidigare föräldrarna vad statusmässigtän ärsvagas. som
högtstående deti svenska samhället. De jämförelsersina och kan oftagör
tycka föräldrarna gammalmodiga.att är

Att föräldrarna upplevsinte godtagbara förebilder påverkar bådasom
på destruktivt Förhållandet kompliceras för-parter ett sätt. attgenom

ofta tillhöräldrarna lågstatusgrupperna, vilket barnen kan skämmas
oven

För barnens anpassning både och föräldrarnasomgivningens in-är
ställning till majoritetskulturen, liksom till deras kultur,egen av av-
görande betydelse. Om dessa två ställda varandra kommermotärnormer
barnen i stark lojalitetskonflikt föräldrar.sina Samtidigt skadasgentemot

barnens självkänsla Szabö 1989.även

Könsroller och sexualitet3.6

Olikheterna familjemönsteri och könsroller kan bli svåra hanteraatt
både för pojkar och flickor i tonåren. Vissa och värderingar gäller inormer
samhället medan andra dominerar familjen.inom I somliga familjer har
flickorna, just i egenskap flickor, tydlig roll med låg ochstatusungaav en
lite makt. Ute deti svenska samhället förväntas de skapa sig positionen
och fungera jämställt med Det blir lättareinte jäm-männen. attav
ställdheten alltid tydlig och väl fungerandeinte så praktiken.i Ung-är
domskommitténs betänkande Ungdom och makt visar exempelvis hur
flickorna eftermissgynnas på område område; skolan, fritideni på och i
arbetslivet. Pojkarna sida kan kännaå sin sig frustrerade de iattav
majoritetssamhället åtnjuter den självklara ställninginte i förhållande
till flickorna de har inom familjen.som

Tonårstiden innebär alltid sökande efter identitet, inte minstett nären
det gäller könsroller och sexualitet. Ungdomar deti mångkulturella sam-

skaparhället könsrollsidentitet med inslag både från majoritets-en ny
samhällets värderingar och från andra kulturer. Att hitta den rätta,
individuella balansen i relation mellan andra generationens invand-en
rarungdomar eller mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar
kan komplicerat.vara

mångsexueIItEtt samhälle

välLika vi lever mångkulturellti samhälle lever vi i mång-ett ettsom
sexuellt samhälle. Svenska ungdomar lär sig socialiseras till påatt se
könsroller och sexualitet på Det kanvisst svårt inseett sätt. att attvara
det naturligt och normalt för svenska ungdomar kan märk-ärsom vara
ligt, svårt förstå och till och med exotiskt för ungdomar vuxitatt som

med andra synsätt.upp
På invandrare kan ha förutfattade detsätt meningarsamma som om
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på sexualitet och relationer kan svenska ungdomarsvenska sättet att se
inskränkt, moraliskt eller liteandra kulturers perverst.synsätt somanse

relationsproblem mellan invandrarungdomar ochDet finns stora sven-
bottnar missförstånd och okunskap sexuellaska ungdomar, i omsom

och sexuella beteendemönster, både hos de svenska ungdomarnasignaler
invandrarungdomar.och hos

har därför, tillsammans med barn- ochUngdomskommittén ungdoms-
och socialstyrelsen, Institutet för sociala studierdelegationen igett upp-

genomföra studie ungdom, sexualitet och könsroller.drag Enatt en om
kunskapssammanställning invandrarungdom,preliminär etnicitetom

hittillsoch mångsidighet harsexualitetens rapporterats.

Det troligt frågor kring sexualitet och relationer tar ännuär att
försvenskalängre tid förändra eller många andra kultu-att än

till ochrellt präglade frågor. Flera studier pekar med på justatt
haruppfattningar sexualiteten med hemifrånsigom som man

länge, dvs både andra ochkanske dröjer kvar tredjesig iextra
Studier bland USA har visat sexual-generationen. i justsvarta att

och familjemönster lever kvar från Afrika.
På svenska sexualsyn resultatetvårsätt ärsamma som av en

långmycket också latinamerikanernas eller iraniernasärprocess
sexualsyn resultatet lång och förändras därmed inteen processav
heller snabbt. sexualmönster införlivasså Det i identitetensätt som

mycket de finns där naturligt ochi år något någotgör attunga som
låter förändras, ellerså lätt till för-inte sigsom anpassas, nya

hållanden. sexualmönster vidareDessa ingentingär som personen
fråga medvetet slår vakt de finns medvetandeti iutanom, som

ständigt och tänkanågot inte måste gå på, utansom man som
naturligt och vardagligt. det troligtnågot Därför bådevi iär att

tredje och fjärde kommer finna väsentligai generationen dragatt
hemlandet.sexualmönster råder Henrikssoni 1991somav

framför allt medMånga kommer hit uppfattningen attmänunga- -
Sverige paradiset jorden det gäller sexualitet och härpå alla,attär när är
både kvinnor och tillgängliga for deras sexuella dragningskraft.män,
Mötet denmed svenska sexualitetskulturen, naturligtvis har sinasom

kan därför bli komplicerat, det vittnar inte minst personalen pånormer,
flyktingforläggningarna om.

Komplikationer barauppstår inte i mellan invandrarungdomarmötet
och svenska ungdomar olika kön. Gränserna mellan heterosexualitetav
och homosexualitet mellan olika kulturer.varierar Homosexuella hand-
lingar behöver uppfattasinte uttryck för homosexualitet och homo-som
sexuell identitet den latinamerikanska elleri arabiska eftersomgruppen
det deras hemländer helti existerar definiera homosexu-ett sätt attannat
alitet. I mellan två det bara den passive definie-ett möte tmän är ex som

homosexuell. Och på Papau Nya Guinea samhällettror attras som man
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dö heterosexualiteten fickskulle praktiseras restriktioner.ut utanom
heterosexuella samlag bara tillåtnaDärför antal dagarvisst påär ett

medan homosexuellt begränsas.året, inteumgänge

Skilda hårtdrabbar flickornasynsätt

håller alltid Och hanPappa på själv kan, harinteett öga näross.
han kusiner här kan det istället.många görasom
Ur skillnaderna mellanintervju svenskatt växaomen upp som
respektive irakisk tjej debattskriften Murari rasera Ung-att
domskommittén 1990.m
skilda på sexualitet och könsroller drabbarDe ofta flickornasynsätten

Exempelvis kan arabiska flickor barnhårt. umgås med svenskasom
i takt med flickorna pubertetenkompisar, når blir kontrollenattmen

hemifrån allt hårdare. Det blir förbjudet med killargåsträngt att ut vare
eller Om flickorna i ändå går försig i umgåsut attgrupp ensamma. smyg

landsmän kommer de konfliktmed icke i med föräldrar och bröder. Det
också till skvaller och förtal denleder inom och kan ocksåegna gruppen

utfrysning.resultera i
Samtidigt dessa flickor själva till den behandlingnegativa de fårärsom

föräldrar, de besvikna på den attityd de svenska kamrater-sina är somav
familjershar till deras på sexualitet och träffa killar. Desätt att attsena

kritiska till inslag desjälva i sin många i svenska ungdomarnasturär
och liberala sexualitet.utespring påsyn

skillnad frihet finns både mellan flickor ochDen i pojkar ochsom
kulturermellan olika kan också leda till konflikter mellan olika grupper.
pojkarna får konkurrensDe svenska invandrarpojkarna i sinav upp-
svenska flickor, samtidigt invandrarflickornavaktning inte ärav som

tillgängliga för dem. Det märks på del fritidsgårdarinte minst ien
pojkarinvandrartäta kommuner, där svenska känner utträngdasig av

invandrarpojkarna, medan de svenska flickorna kvar ochstannar at-
invandrarpojkarnas uppvaktning.traheras av

invandrarmän patriarkalaMånga i samhällen, därär uppvuxna man-
kvinnan naturlig. Det till fråndominans exempelöver rör männens anses

Latinamerika och arabiska Kvinnans jungfrulighet central förmän. är
vill gifta Hennes oskuld bevakas familjen före äkten-kvinnor sig.som av

efteroch hennes trohet bevakas äktenskapet.skapet av mannen
många invandrarmän, minst de uppfostrade i Medel-För inte ärom

frågor och skam oerhörthavsländerna, heder viktiga. Enär om mans
framför vad hans ochheder handlar allt i mån kvinnor, hustrunom

lever anständigt liv han slipper vanhedras. Kvinnansdöttrarna, såett att
sexualitet betraktas stark kraft med alla medel måste kon-somsom en
trolleras av mannen.

samhällen domineras islam har också kontrolleratI som av man sexua-
liteten kontrollera kvinnan. Kvinnan levande bära-attgenom ses som en
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och dess socialt upplösande kraft. Därför detsexualitetens faror ärre av
ställassexualiteten sådan, hela tiden måste underkvinnan, inte somsom

uppsikt.
allmänhet helt åtskilda fråndel kulturer flickorna iI växer uppen

länder börjar dessutom flickorna bära slöja redan vidpojkarna. I vissa
tio-årsåldern, eller då de könsmogna.nio-, anses vara

dessa kulturer kansexuella kontakter de i haDe männensom unga
mycket få. Samtidigt utvecklasflickor mycketmed jämnåriga ettär

med symboler och signaler.laddat flirtspråkstarkt massor av
signaler misstolkas eller huvudtagetSymboler och inteöversom sen

invandrarungdomar,svenska ungdomar eller utvecklatkan tolkas somav
risken för konflikteröka kunskapen och minskaandra koder. För att

därför nödvändigt både förenings-olika det inommellan attärgrupper
skolan olika kulturers och religionersfritidsgårdarna och ilivet, på ta upp

sexualitet och relationer till diskussion.könsroller,påsyn

Klassbakgrundens betydelse3.7

invandrarungdomar, oberoende de andra ellerDe flesta ärav om
från arbetarklassen.tredje invandrare, kommergenerationens

har ofta lågstatusyrken. Och den socialaFöräldrarna gårstatusen
till Därmed de generellt missgynnade och detbarnen.i är är ettarv

delar med svenskar med bakgrund.öde de samma
1990Bjurström

världskriget, under fas snabb medfördeEfter andra expansion,en av
billig arbetskraft, rörlig och oförmögen bevakainvandringen attsom var

rättigheter. Invandrarnas på arbetsmarknaden bidrogsina tnärvaro o m
arbetarklassen. inhemska arbetarklas-till social skiktning inom Denen

förborgerligades eftersom del den flyttadesi viss mån, etten av uppsen
således känna dubbelt tryck förutompinnhål. En invandrare kan ett att

hanhon socialt låginvandrare tillhör med allasett statusgruppvara en
problem detta innebär Szabode 1989.som

mellan klassmässigaMånga forskare har funnit samband invandrarnas
invandringslandet. Enställning och graden integration i förut-av av

för det samhället behärskarsättningarna iatt attäravancera nya man
språket, utbildning och social bakgrund har också mycket storenmen
betydelse. Skillnaderna mellan storstad och landsbygd mycket istörreär

fråninvandrarländer Sverige. En högutbildadmånga iän person en
frånstorstad, med livsmönster inte skiljer så mycket invand-sigett som

ringslandet, har självklart bättre utgångsläge korttids- ellerett än en
outbildad arbetare från fattig landsbygd, för första gången möter ettsom
modernt industri- och konsumtionssamhälle. flesta invandrarna be-De
härskar till början värdlandets språk och får okvaliflcerade arbe-inteen

Efter tid studsar del uppför den sociala Men kommerten. stegen.en en
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landsbygden, har bristfällig utbildning och vid indu-från är ovanman
alternativ tillstrijobb blir det svårare finna de slitsamma ochså att

okvalificerade yrkena underst samhällsstegen. Bristfälliglågavlönade, på
lära det språket och därmedstudietradition det svårare sigattgör nya

kvalificerade yrkeskunskaper. Istället drömmar-skaffa sig närsnya mer
återvända och blir mindre motiverad kämpa med detatt attänom manna

ocksålandets språk. Kanske önskar barnen gång skaattman ennya
Sverigeåtervända till det gamla hemlandet Ny i 690.

Politik och samhällssyn3.8

medborgarundersökningen, ingick i den regeringen till-Den k som avs
bekräftarmaktutredningen avslutades det1990, att rentsatta gene-som

signifikanta skillnader mellan invandrare och majoritetsbe-rellt finns
förhållande till de viktigaste politiskaderas på ochfolkningen i synsätt

svenska samhället Petersson; Westholmsociala detoch institutionerna i
betydelsefullaSOU Till det hörBlomberg 199044.1989; mest att

påverka livssi-bedömning möjligheter sininvandrarnas sina attegnaav
utsträckning känner utanför detlägre, de sig ståituation att störreär

och lägre för politik, samtidigt depolitiska har intresseettsystemet som
till organiserade rörelser ochhar anknytning intresseorgani-svagareen

avvikelserdet svenska samhället infödda svenskar. Dessaisationer än
efter kontroll för skillnader yrke,svenska kvarstår ifrån mönster även

Westholm Blomberg Invand-inkomst och utbildning Petersson; 1989.
Katrineholmsstudien3enligt resultaten från den kstår också, s somrarna

utsträckning svenskarmaktutredningen, iingick i i större än men-
utanför den traditionella politiskamed framför allt ungdomarlikhet -

arbetarklassenkulturen inom
den gamla politiska kultur bi-. resultaten tyder på att som.. och för-forma arbetarklassens självdragit till på sig påatt syn

mojligheter; rättigheter och tillgångar samhälletdelningen iav
huvudsak manligaförsvagas. bärshåller på Den iatt nu upp av

medelåldern ochoch lägre däröver. Ung-arbetare tjänstemän i
och, kvinnorna likadomarna, invandrarna viss mån, intei är

Åbergi den.delaktiga 1990321

enskilda invandrargrupper begränsade till olikaResultaten studierav av
tyder samtidigt på många dem till del stårgeografiska regioner att storav

Stockholmdet politiska livet Sverige. En studie turkar iutanför i iav
exempelvis de hade bristfälliga, för inteslutet 1970-talet visade att attav

det svenska politiskaobefintliga, kunskaper systemet,närmastsäga om
politiskaadministrativ kompetens och deltog liten utsträckning ilåg ien

3 begränsad till Katrineholm och följaktligen representativEn studie inte ärsom var
för befolkningen hela landet.i
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fackföreningsaktiviteter Alpay LiknandeVerksamheter eller 1980. ten-
denser har brett upplagda surveyundersökningar. Ivisat sig i enmer
opinionsundersökning, genomfördes Beredskapsnämnden försom av psy-

vilken svenska och finska medborgare bosattakologiskt försvar i i1983,
tillfrågades samhällstrivsel, valde femteSverige sin något änom mer var

finsk medborgare % karaktärisera Sverige ett mycket bra21 att som
land leva if drygt 52 % svensk medborgare Bered-motatt varannan

psykologiskt försvar Liknande tendenserskapsnämnden för 1983. går
invandrarnas utländska medborgares deltagande deockså spåra i iatt

kommunalvalen. Sedan det då utländska medborgareallmänna 1975, år
fick kommunala och kyrkliga val, har deras valdeltagandeirösträtt

kommunalvalsjunkit från i genomsnitt vid de första desuccessivt 60 %
SCB Deltagan-deltog till knappt Hammar 1990.i 1976 43 % 1988 1988;

bland kommunalvalendet har sjunkit kraftigast Vid 1976 rösta-männen.
kvinnorna. de kommunal-de I59,9 % 60,7 %mot senastemännen,av av

valen kvinnorna.40,3 % 45,5 %1988 motmännen,av av
tendenser har gäller första hand invand-De angivits iovan vuxnasom

generellt respektive inom olika etniska och nationella kategorier. Irare -
det här sammanhanget det emellertid viktigt övergripandeattär ge en

därför de spela avgörande roll för denbild dessa tendenser, kanattav en
andra invandrare det svenska samhälletgenerationens integreras iatt

samhällssynoch dess politiska Eftersom föräldragenerationenssystem.
spelar viktig rolloch deltagande det politiska generellti systemet rent en

samhällsintresse deras utvecklar, finns det mycketför det barnsom som
för tendenser har skisserats bidrar till sänkatalar deatt attsom ovan

andra motivation och möjligheter sig politisktgenerationens att engagera
finna,olika samhällsfrågor. Det finns emellertid, så vitt vi har kunnai

empiriska studier bekräftar skulle fallet.såinga attsom vara

Skillnader mellan blandfamilier och helsvenskaInelñnska
familjer

finna övergripandeVi har också bara kunnat studieen som ger en mer
bild andra invandrares politiska socialisation detgenerationen iav sven-
ska samhället. Studien ingick projektet Andra invand-i generationens

samhällssyn,rare och handlar huvudsak andra in-i generationensom
ställning till politiska upplevelser möjlig-de institutionerna, egna av
heterna påverka dessa och benägenhet politiskasig iatt att engagera

helsvenskaaktiviteter Soininen I studien jämförs ungdomar från1987.
hem, dvs med två svenskfodda föräldrar, med ungdomar från hem med en

Finland sistnämndaeller föräldrar födda Det detvå i är ung-mao
andra invandrare studien.domarna generationens iavgränsassom som

När studiendet gäller barn till finska föräldrar har endast de med itagits vars
föräldrar hade tillbringat de tolv första åren liv Finland. De ungdomarsitt iav som
deltog studien gick årskurs och grundskolan Borås våreni i 8 9 i i 1981.
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Studien klara belägg för det föreligger skillnader mellanatt storager
dvs svensk och finsk familjerk blandfamiljer, med förälder, ochen ens

finskfödda föräldrar. Endast blandfamiljerna hade planermed två 1 % av
flytta tillbaka till Finland, familjerna där båda för-på 19 %motatt av

äldrarna födda Finland. Dessa skillnader återspeglade sig ocksåivar
de helfinska familjerna skullebland ungdomarna. Ca barnen i46 % av -

hellre bo Finland Sverige, medande hade möjlighet välja i iatt änom - Ävenblandfamiljerna hellre ville bo kvar Sverige.barnen i90 % iöver av
ungdomarna de helfinska familjerna ville tilldet oklart iärom om

eller helt enkelt valde bort Sverige, resultaten tydligtFinland visar att
förekomsten svensk förälder klart minskar deras för denintresseav en

sammanfattarandra förälderns ursprungliga hemland. Maritta Soininen
helñnska familjernaskillnaderna mellan blandfamiljerna och de samt

ungdomarnas attityder på följande sätt

svensk-finskadet första både föräldrar och ungdomar deFör iär
Sverige.blandfamiljerna helt inställda på framtid Förinästan en

hem delade skalldet andra finns det finska meningari om man
Sverige. föräldra- andragenerationen föredrarI såvälistanna som
framtid med svenska förtecken.enman

samstämmighetAtt det dock råder fullständig mel-inte någon
lan föräldrar och barn familjer blir den tredje slutsatsen.i samma

dedet fjärde kan konstateras, majoritetFör att trots att stor aven
finska familjerna befunnit Sverige sedan underi någon gångsig
60-talet, tycks detta ha haft nämnvärd inverkanså inte någon på
deras benägenhet för gott. Soininen 1987128att stanna

hem svenska föräldrar betydligtUngdomarna från med två posi-var mer
familjerna.inställda till Sverige dem från bland- och de helñnskativt än

instämde påståendet Sveri-Medan den förstnämnda kategorin i42 % i att
bra i, gällde detta endast förett mycket land leva 23 %är att avge

från de hel-ungdomarna från blandfamiljerna och ungdomarna28 % av
ungdomarna definska familjerna. Värt observera det inte iatt attär var

oftasthelfmska familjerna ungdomarna från blandfamiljernautan som
kritiskt attityd till det svenska samhället.intog en mera

ställde också högre ochUngdomarna från blandfamiljerna krav på
samhället ungdomarna från deefterlyste mycket förändringar istörre än

helsvenska och helñnska familjerna. Skillnaderna mellan grupperna
klasstillhörighet, förstärkteskvarstod också efter kontroll för social men

tillhörde medelklassenför de ungdomar med finsk bakgrund som

ochhuvud medlem den andra generationenAtt över taget vara av
upphov till allmänha eller finska invandrarföräldrartvå ger enen

kritik de rådande samhälls-inställning kryddad med viss mot
detta hos ungdomar svensk-förhållandena. I synnerhet markeras i
har medelklassbakgrund, vil-finska familjer När dessa samtidigt
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ket redan bidrar till kritiski sig inställning bland svenskaävenen
ungdomar; blir resultatet påtagligt kritisk och håll-krävandeen

samhället.ning gentemot
I finska familjer bidrar beslut för höjatillett att stanna gott att

antalet kritiska bland ungdomarna, deså når tillröster att upp
den svenska medelklassens nivå. Soininen 1987134

Ungdomarna från blandfamiljerna tenderade också tillskriva sinaatt
familjer högre social både de svenska ungdomarna ochstatus än ung-
domarna med två finska föräldrar

Inom den svenska dem72% påsvaratgruppen anser av som
frågan de medlemmar den socialgrupp till vilken de förtsatt är av
efter objektiva kriterier faderns yrke, min anm. Detta gäller både
inom medelklassen och arbetarklassen. Hela barnen82% iav
finska arbetarfamiljer räknar till arbetarlassen. blandfamil-sig I

däremotjer betraktar arbetarklassungdomarna40 % sinaca av
familjers levnadsförhållanden typiska för medelklassen.som
Svensk-finska arbetarklassungdomar tenderar tillskriva sinaatt
familjer högre social tillhöraDe uppenbartsigstatus.en anser
dem har det bättre ställt samhället. Soinineni 1987140som

Starkare Idasskänsla bland ungdomar med
invandrarbakgrund

I enkätundersökning Eskilstuna,i genomförd institutionen för soci-en av
alt arbete vid Göteborgs universitet våren visade det sig1983, att ung-
domar i åldrarna och15, år med invandrarbakgrund18, 22 25 upplevde
sig tillhöra arbetarklassen utsträckningi ungdomar medstörre än sven-
ska föräldrar Eriksson; Karlsson Swedner Vidare kunde1985. man
konstatera det generellt förelåg starkt samband mellan fa-att sett ett
derns yrke och den samhällsklass ungdomarna tillhöra.upplevde sig I
undersökningen emellertid hänsyn tillingen de ungdomartog man som
hade svensk och utländsk förälder, skilde endast dem medutanen en
svenska, finska och utländska fader från varandra.

Den inställningenpositiva det svenska samhället,mest gentemot som
visade blandsig andra invandraregenerationens med svensk ochen en
finsk förälder i den tidigare refererade undersökningen Soini-Marittaav

slog igenom det gällde på det politiskaäven när systemet.nen, synen
Intresset for svensk politik ungefär lika bland ungdomarna frånstortvar
de helsvenska och svensk-finska familjerna, medan det betydligt lägrevar
bland dem från helfinska familjer. Följande diagram visar intresset for
politiska frågor det svenska samhället efter nationell bakgrund.i
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frågor eftersamhälleti det svenskaför politiskaIntressetDiagram 3.1
nationell bakgrund

% ungdomar tvåmed 50A,uSV svenskaföräldrar50- 48%0A47ungdomar med enSF svenskoch en45 finsk förälder
ungdomar tvåmedFI o39040- finska föräldrar

35-

30-

25% 24°25 °23% 23%

SV SF FI20

15-
SV SF FI

10 °10-

5°° sv SF FI5 3% 2%
SV SF FI
Mycket Ganska Lite allsinte
intresserad intresserad intresserad intresserad

Sverige 1987Källa Nybyggarna i

bådabland de ungdomardiagrammetSom framgår mönstretär varsav
andrasvensk och denförälderdemföräldrar svenska och ärär vars ena

sjunkerdäremothelñnskavarandra. I denfinsk mycket lika gruppen
ganska in-tionde %endast 10intresserade kraftigt,andelen ärvar

respektive 23 %fjärdedelomkring 25 %tresserade politik mot enav
de båda kategorierna.bland övriga

engagerade iungdomarna någotfamiljernade svensk-finskaI mervar
de svenska hemmen.föräldrar imeningsutbyte med sinapolitiskt änett

sällan ibetydligtde finska hemmendeltog ungdomarna iDäremot mera
dis-familjernahelsvenskaföräldrar. I dediskussioner med sinapolitiska

frågor med sinaibland politiskaofta ellerungdomarnakuterade 34 % av
Avfinska hemmen.desvensk-finska och 23 ide %föräldrar, % i37mot

visade sigundersökningenframgåranledning vilken intenågon av --
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positiva in-orsak till denviktigareblandfamiljestrukturen mervara en
hemmensvensk-finskafrån deungdomarnapolitik blandtillställningen

klassbakgrunden.socialadenän
svensk-finskafrånhögstadieeleverna45 %Närmare ar-avvarannan

medelklass-från svenskamed ungdomarlikhetbetarklasshem hade, i
knappastResultatenfor politiskt parti.preferensfamiljer, klar äretten

detvisade sigundersökningenbakgrund det i attförvånande attmot av
medpolitik tillsammansdiskuteradeoftastdessajust grupper somvar

det deimed uttalade partisympatierKlart ovanligastföräldrar.sina var
följandeframgårarbetarklassbakgrund, vilketmedhemmenhelñnska av

diagram.

klassbakgrundbakgrund ochPartisympatier efter nationellDiagram 3.2

65- 61%
60..

55e

50a
46W46% °A45o45

40%40- 38%
34%35-

29%30-

25-
SMK SAK SFA FAK2m20- 13%

SMK SAK SFA FAK 14%15
10%m

SMK SAK SPA FAK5

Vejintepartisympatier HarHar
partisympatier

arbetarklass-ungdomar medmedelklass-ungdomar med SPASMK två och svensk ochbakgrundsvenskaochbakgrund en
finsk förälderföräldrar en

med arbetarklass-ungdomarmed arbetarklass-ungdomar FAKSAK finska för-bakgrund och tvasvenskabakgrund och tva
åldrarföräldrar

, ,yrkebestämd fadernsKlassbakgrunden av

987SverigeiKälla Nybyggarna
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Ungdomar från svensk-finska arbetarklasshem visade intresseett större
svenska ungdomarän med arbetarklassbakgrund för anslutaatt sig till

något de socialistiska riksdagspartierna SAP respektive dåvarandeav
VPK. Störst benägenhet ansluta tillatt sig dessa partier visade dock
ungdomarna från finska arbetarklasshem. Intresset for delta deatt i
allmänna valen blandstörst svenska ungdomar med medelklassbak-var
grund och arbetarklassungdomar med svensk och finsk förälder. Nären en
det gällde inställningen till utomparlamentariska metoder for påverkaatt
politiska beslut fanns det emellertid inga signifikanta skillnader mellan
de olika ungdomskategorierna. Föräldrarnas nationella bakgrund och
eller kulturbakgrunden familjernai påverkade i mycket liten utsträck-
ning ungdomarnas inställning dessai frågor.

Undantaget från regeln den sociala bakgrundensom
betydelse

Den övergripande slutsatsen undersökningen i Borås sigär attav vare
den sociala klassbakgrunden, föräldrarnas nationella bakgrund eller de-

framtidsplaner om de avsåg Sverigeatt i ellerstanna återvändaras till
sitt ursprungsland kan tillskrivas någon avgörande betydelse for va-
riationerna i ungdomarnas attityder det gäller deras benägenhetnär att
diskutera politik med sina föräldrar, deras politiska intresse eller parti-
sympatier. Samtidigt den sociala bakgrunden spelade viktig rollsom en
for de skillnader Soininen fann mellan olika kategorier ungdomar,som av
avvek de svensk-finska ungdomarna från detta Ett längremönster. citat

Soininens sammanfattning huvudresultaten frånur undersökningenav
kan åskådliggöra de komplicerade samband hon fann mellan rad olikaen
bakgrundsfaktorer

Ett medelklasshem bättre tillgång inte endast till allmänna, iger
första hand materiella, samhällsresurser; till politiskautan även

Tendensen till aktivitet och intressestörre tydlig blandresurser är
elever från svenska medelklasshem.

Men från denna allmänna regel den sociala bakgrundensom
betydelse finns dock undantag. Somett vi gäller dettasett ung-
domar i arbetarklassfamiljer vilka har svensk och finsken en
förälder Den positiva inverkan denna familjebakgrund har ärsom
slående. Graden intresse för politiskt deltagande kanav närmast
jämföras med det ungdomar med medelklassbakgrund visar.som
Eftersom den inte bestårnämnaren i de delargemensamma att

materiella villkor; måste andra faktorer spela viktigsamma rollen
här.

Det kan eventuellt finnas något inämnare attav en gemensam
de tolkar samhällets och sina villkor och möjligheter påegna
ungefär Detta behöver docksätt. inte innebära de ocksåsamma att
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hyser åsikter i politiska sakfrågor Medan svenska medel-samma
klasselever vanligen uttrycker försympatier de borgerliga partier-

så de svensk-finska arbetarklasseleverna till och medna, gav ofta-
svenska elever frånän arbetarklassen sitt stöd till dere socia-

listiska partierna. Nej, det finns i degemensamma attsnarare
bägge kritiska till deär rådande samhällsför-grupperna mer
hållandena och starkare betonar den enskildes för sinansvar egen
situation, vid arbetslöshet.t Till detta kommer visst måttex ett av

på det gårtro politisktatt att påverka dengenom engagemang
nuvarande ordningen. Dessa attitydproiler belyser samtidigt vad
det för förhållningssättär till samhället och de villkorenegna som
främjar intresset för politiska aktiviteter

Eftersom elever med svensk-finska föräldrar hör hemma i
medelklassen, och då andelen finska ungdomar från sådana hem

lägre, detär knappastännu möjligtär uttala sig andraatt om
generationen i medelklassen. Som vidare framgått de finskautgör
arbetarklassfamiljerna inte alls någon enhetlig Inte minstgrupp.
vad det gäller ungdomarnas inställning till sig poli-att engagera
tiskt, skillnaderna blandär dessa arbetarklassungdomar.stora
När föräldrarna tydligt tagit ställning för Sverige,i haratt stanna
detta tvekanutan spår såväl barnensisatt attityder till samhället i

derasi inställningstort till specifikt politiskt deltagan-som mera
de. I mångt och mycket dessa finska arbetarklassung-motsvarar
domars inställning till det politiska livet svenska ungdomars med
liknande familjebakgrund. Det finns emellertid tecken på deatt
ändå samtidigt tolkar samhället på annorlundaett sätt.
Soininen 19871660

Till detta kommer resultatenatt undersökningen knappast går attav
generalisera till andra invandrarungdomar. Andra kategoriergrupper av

andra generationens invandrare medav bakgrundskultur kanen annan
ha helt andra förhållningssätt till det politiska ochsystemet en annan syn
i viktiga samhällsfrågor, vilket också till viss del bekräftas andraav
studier. I studie invandrarimgdomar med grekisk bakgrunden fannav
exempelvis Ulla-Britt Engelbrektsson de hade fåttatt alltänmer nog av
vad politik heter, till följd motsättningar och kontroverser bland olikaav
politiska inom vuxengenerationen Engelbrektssongrupper 1987a207.
Samtidigt markerade de politik omatt de syftade på svensk politik eller
politik i allmänhetstörsta framgår inte studien viktigt, togav var men
bestämt avstånd från del de politiska uppfattningar föräldrage-en av som
nerationen foreträdde och de uppfattade forlegade.som som
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problemSociala3.9

invandrar-medoch ungdomarbarnantagitfall har attI många man
socialaolikadrabbasriskerarutsträckning atthögrebakgrund i pro-av

med svenskaungdomarochbarnmissbruk etckriminalitet, änblem
invandrarung-beskrivitsharvaddethuvudsakföräldrar. I är somsom

denbetraktatsharkulturer,mellan tvåpositiondomars utsatta somsom
påtagligskulletill deorsaken utgöraellerfaktorn attavgörande meren

avseende.dettaiandra kategorierriskgrupp än
invandrar-gradvilkenlite iemellertid väldigtFortfarande vet omman

och iden-livsstilarförhållningssätt,generationensandraochungdomens
gäller iDetsammaMella 1985.betingade sekulturellttiteter är ex

ökadmedförkulturermellan tvåderas positionutsträckningvilken en
emellertidOfta beskrivsproblem.socialaolikadrabbasrisk för att av

problempsykiskaellersocialabakomorsakenavgörandedendetta som
utifråninvandraregenerationensandraellerinvandrarungdomarbland

olikafrånerfarenheterinsamladesystematisktmindreeller om-mer
råden

fel-majoritetssamhâlletseller ifår ögonInvandrarbarnet svaga
ådubbelunderleverDeoch strategier.aktiga mönster enapress
och åkulturmönstreninförlivadeoch dekravföräldrarnassidan
dessadelikformighet. Klarar intesamhällets krav påsidanandra

elleridentitetsförvirringmeddekrav kanmotstridiga ge-reagera
reaktioner;Psykosomatiskaidentitet.negativ psy-antaatt ennom

dramatiskadekriminalitetochmissbruksproblem mestärkoser;
198310Steniusuttrycken.

Barn-projektetförgenomfördes inomundersökningarDe ramarnasom
service dominerarinvandrarbarnvisar attsamhälletsochfamiljerna

Elevvårdandehälsoproblem.psykiskafysiskasåvälgällerdetnär som
Invandrarbarneninvandrarbarn.tillfrämsthadeskolan gettsiinsatser

med skolkura-kontaktergälldedetöverrepresenteradebetydligt närvar
grundskolan irektorsområden itvådetskolpsykologer ioch somtorer

domi-problemDeprojektet.förstuderades inomhuvudsak somramarna
språksvårigheterallt iframförbottnadeinvandrarbarnenblandnerade

personalenEnligtkamrater.med jämnårigarelationerkonfliktfylldaoch
invandrarbakgrundmedockså barnenhadeSkolhälsovården eninom

hälso-I frågasvenska barn.problempsykosocialaandel änhögre om
svenskatillmellan barnskillnaderingadäremotproblem fann man

statistiskaEnligtElvhage 1990.föräldrarinvandraderespektive cen-

undersökasyftade tillslutfördes 1990, attoch5 påbörjades 1985 sam-Projektet, som eventuellaförslag pådetta lämnautifrånochbarnfamiljertillhjälpstöd ochhällets
reformer.
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relativtgenerellt storadockdet settföreliggerkartläggningartralbyråns
medborgare,utländskaochsvenskamellanhälsotillståndskillnader i

1989d.SCBhandikappochsjukdomdödlighet,avseende påbåde med

harungdomarOmhändertagnaandelHög av
invandrarbakgrund

slutetsocialstyrelsen motgenomfördesenkätundersökningarDe avsom
flyktingungdomarochinvandrar-förekomstenvisade1980-talet att avav

tillsyn,särskildförhempåhade placeratsbland demhögrelativt somvar
försvarade 24 % samt-flyktingungdomarochInvandrar-12-hem.k § avs

An-vårdades.åråldern 13-20ungdomar idärinstitutionsplatserliga
högre.något§ 12-hemmenpåflyktingungdomarochinvandrar-delen var

blandnarkotika in-missbruktilltaganderedovisadesSamtidigt ett av
SOS 1990.på§ 12-hemmenflyktingungdomarnaochvandrar-

Stock-studiebesök på ett1990orde våren ettUngdomskommittén av
80 %kunde då konstatera attVi§12-hem, Lövsta.holms läns ung-avca

påfallande mångaocksåfannsinvandrarbakgrund. Därhadedomarna
skiljer sig nämnvärtbilden inteLövstaPersonalen på attflickor. menar

hållolikafrån attframförtssynpunkt ärEn§12-hem.andrafrån som
omhän-ochuppmärksammasutsträckninghögreinvandrarungdomar i

situation.ungdomar isvenskasamhällsvårdfördertas än samma

invandrareblandvanligareskilsmässor

familjeupplös-drabbasinvandraregenerationensandraAndelen avsom
inföddatillandel bland barnmotsvarandehögreförmodligenning änär

skilsmässofrek-högmycketSverigeInternationellt harsvenskar. sett en
familjenifrån harkommerinvandrarnakulturerdeI många somavvens.

mycketocksåSkilsmässofrekvensenSverige. äristarkare ställning änen
bakgrund kandennahemländer. Motinvandrarnasmångalåg i manav

invand-blandhållbaragenerelltäktenskap settförvänta sig äratt mer
familjervanligarefallet. Det attemellertid inteSå ärsvenskar. äränrare

högSärskiltupplöses.landfrån annatmakarna kommer ettbådadär
LatinamerikaochAfrikafrånkommerdeharseparationsfrekvens som

Sellerfors 1990.Nilsson

danskaochbland finskaregistreringsfrekvensenHögsta
invandrarbarn

ochinvandrarbarnblandproblemsocialastudienutförligasteDen av
forskarteam1980-talet ettbörjangenomfördes i-ungdomar somavav

enligt denMalmöåtgärder iregistersocialförvaltningens överkartlade
1977-1980.periodenundersocialhjälpslagenochbarnavårds-dåvarande

fråninvandrarbakgrundmedungdomarochomfattade barnStudien sex
ChileochGrekland, PolenJugoslavien,Danmark,Finland,olika länder
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i åldern 0-17 år och deras familjer. Socialförvaltningens registreringar
barnavårdsärendenöver jämförs dels med femtondelsett stickprov allaav

barn iMalmö, dels med hela populationen de barn och ungdomarav vars
föräldrar kom från de ursprungsländerna. Dessa studier komplettera-sex
des med intervjuundersökning barnfamiljer där båda föräldrarnaen av

svenska och där föräldrarna kom från fyra andravar ursprungsländer.
Slutligen genomfördes serie ostrukturerade intervjuer i samtalsformen
med ungdomar och syftade till fördjupaatt förståelsenvuxna, som av
invandrarbarnens och -ungdomarnas problem Faria; Lillesaar; Meurle-
Hallberg Swedner 1984.

Resultaten studien visade barn med finsktatt eller dansktav ursprung
hade den absolut högsta registreringsfrekvensen 8,9 % och 8,3 % samt-av
liga barn med finsk respektive dansk bakgrund i Malmö. Barn med
jugoslavisk 6,9 % och polsk 5,5 % bakgrund hade också högre regi-en
streringsfrekvens svenska 4,1 % barn,än medan chilenska 3,9 % och
grekiska 3,6 barn% hade lägre frekvens. Redan denna enkla redovis-en
ning resultaten från studien visar det inte gåratt förklara skillna-av att
derna i andelen registreringar mellan de olika kategorierna på något
enkelt med begreppsätt kulturkonflikter eller kulturskillnader. Fins-som
ka och danska barn, kan förutsätta har internaliserat kultur-som man

liknande demmönster dominerar deti svenska samhället, uppvisadesom
de högsta registreringsfrekvenserna. Chilenska och grekiska barn, som

kan förutsätta har internaliserat kulturellaman mönster ärsom mer
avvikande i förhållande till dem dominerar i Sverige, uppvisadesom
däremot de lägsta registreringsfrekvenserna.

Sociala problem drabbar de ställdasämst

En sammanfattning resultaten från register- och intervjuundersök-av
ningen, kompletterade varandra, uppfattning de kom-som ger en om
plicerade låg bakom demönster sociala problem de registreradesom som
bamavårdsärendena återspeglade

Registreringsfrekvensen visar sig hög för barn inte bottvara som
tillsammans med biologiskasina föräldrar under hela sitt liv, för
invandrarbarn födda i ursprungslandet,är för barn harsom som

föräldraanknytning till både Sverige och ursprungslandet,en svag
för barn till föräldrar med låg utbildning, för barn till föräldrar
med låg inkomst, för barn familjeri flyttat ofta och bottsom som
kort tid i sitt nuvarande bostadsområde, för barn familjeri som
inte trivs deti bostadsområde de bor och för invandrarbarn i
familjer där inte brukar använda modersmålsitt vid samtalman
inom familjen och bland jämnåriga kamrater.
Faria 1984190m

När kontrollerade för den sociala klasstillhörigheten efter fadernsman
yrke och enbart räknade med de registreringar åtföljts någon typsom av
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åtgärd hjälp-, stöd-, tvångsåtgärder, institutionsvård, övervakning el-av
ler fosterhemsplacering reducerades del invandrarbarnensstoren av
höga registreringsfrekvenser förhållandei till de svenska. Dock inte i så
hög utsträckning de försvann.att

När slog de olika invandrargrupperna till kategoriman samman en
kvarstod deras högre registreringsfrekvens förhållandei till de svenska
barnen och ungdomarna, kontrollerade for socioekonomiskäven när man
bakgrund, ålder, kön och familjeförhållanden. Samtidigt ipoängterar man
studien detta troligtvis kan förklarasatt inte med de problem haratt som

harregistrerats importerats från barnens och ungdomarns ursprungs-
länder. Den huvudsakliga förklaringen sökte istället de olikai in-man
vandrarkategoriernas ställning i det svenska samhället och det påsätt
vilket de bemöttes majoritetsbefolkningen och olika samhällsinstitu-av
tioner. En de övergripande slutsatserna i studien orsakenär attav mer
till sociala problem bland invandrarbarn Malmöi till del för-stor är
knippade med invandrarnas sociala situation Sverige.i Det problemär av
den drabbar de ställda skikten denart i svenska befolkningensämstsom
Faria 1984286.m

Skillnader 1 kulturmönster spelar viss roII

De sociala problemen inom invandrarfamiljerna bottnade enligtm a o
studien till del i orsakerstor dem inom svenska familjer. Mensamma som
eftersom invandrarkategoriernas höga registreringsfrekvenser kvarstod

efter jämförelse med dem blandäven svenska barn och familjer frånen
sociala klasser och skikt, kunde inte utesluta skillnader-attsamma man

mellan de kulturmönster dominerade i det svenska samhället ochna som
inom de olika invandrargupperna spelade viss roll i sammanhanget.en
En rad de detaljerade analyser ordes undersökningeniav mer som
förefaller belägg för detta barn med svensk och utländsk förälderge en en
hade färre problem barn med tvâ utländska föräldrar;än invandrarbarn

födda Sverigei hade färre problem dem flyttat till landet;änsom var som
problemen fler deinom familjer där modersmålet medersattvar man
svenska; och inom de invandrarkategorier med kulturell bakgrunden som
påtagligt avvek från den svenska förelåg andel registreringarstoren av
barnavårdsärenden inte bottnade ekonomiskai problem Fariasom m

I studien1984. lutar detta medtrots viss tvekanän mot attman om en- -det de assimilationistiska attityderär invandrare deti svenskamötersom
samhället kulturskillnaderna kan förklaraän de övergripan-snarare som
de skillnader fann mellan invandrarfamiljerna och de svenska famil-man
jerna

Man måste fråga sig inte betydande del de problemom en av. . .fram kulturskillnader mellanväxer värdfolk och invand-som ur
helt enkelt består i attityder annorlundagentemotrargrupper en

invandrarkultur, och detta betyder innehållet skillna-iatt änmer
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Även förekommer diskrimineringbland svenskardetden. enom
kulturer, dettainvandrarna och derasnedvärderingoch äraven

mellan det svenskarelationernautmärkande draget idetinte mest
utmärkande dragdesssamhället och invandrarna, ärmestutan

här gällerattityd sig iassimilationistiskaden yttrar att sven-som
betydande omfattninginvandraredrabbar iska normer. Det som

grundpraktiska problem, uppstår påenbart dedärför inteär som
invandrar-och heller nedvärderingenkulturskillnader, inte avav

ochogiltigförklaring,kultur allmän oavsett artenutan ennas
lika hög gradDetta drabbar ide kulturskillnaderna.vidden av

likväl jugoslaver.finländaredanskar greker; somsom
1984284Faria m

riskgruppvandrarungdomargenerationens inAndra en

ibland,invandrarungdomar harandra generationensIntegrationen av
hotfullt förländer, framställtsandra europeiskaSverige och ibåde i som

karaktäriserasmiljöerungdomarna lever iframtiden eftersom avsom
samhället Pioreoch ihemmen, skolani gentemot stortmotsättningar

skulle fåkunde leda tillförutspådde detta vi1979. Några attatt en
för underden hadeföljd de motsättningartill utsattsgeneration avsom,

bomb framtidentidsinställd iskulle detonerauppväxtåren, som en
skulleinvandrareandra generationensDen ellerCastles 1980. en-nya

problemmed flerenbart konfronterasdessa förutsägelser inte utanligt
bli jämlik delföräldrar påkrav sinaockså ställa attstörre än aven
Widgren börjanframför allt Jonas iSverige varnadesamhället. I av

skulle kunna-ungdomars situationinvandrarbarns och1980-talet för hur
pekade bl den högaWidgren påframtiden Widgren 1982.utvecklas i a

obligatoris-fullföljdeoch -ungdomar inte sininvandrarbarnandelen som
varnade för detta iländerna ochde västeuropeiskaka skolutbildning i att

relativtredan vid den tidenskulle försvåra derasytterligareframtiden
pekade han på nöd-arbetsmarknaden. Samtidigtproblemomfattande på

deras iliknande utveckling situationförebyggavändigheten att avav en
svenska samhället.det

invandrare ellerifrån andra generationensOfta har utgått ärattman -
föräldragenera-föräldrar. Många ibli svenska sinakommer att änmer-

drömmenmedflertalet den andra generationenlever till iitionen motsats
gradOch med stigandetill hemländer.återvända sinaatt en avom

andra krav påställaden andra generationenkommerintegration att
fall uppfattatsDetta har i mångaföräldragenerationen.samhället än som

viktigoch ocksåmellan generationernaavgörande skillnadenden som en
brottas medden andra generationentill de problemorsak äratt som -

kon-den första generationenallvarligare demeller kan bli än som-
med Szabö 1988.fronterades se ex
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Tillgängligbesannats.del hatillockså vissförefallerVarningarna
fallde flestainvandrare igenerationensandrastatistik visar att av-

medborgareutländskadem äromfattaenbarttill ärgränsade att som
olikakriminalitet ocharbetslöshet,gällerdetöverrepresenterade när

flertal deländer. Ettvästeuropeiskaproblem mångaisociala avtyper av
levnads-övergripande beskrivninghar ortforskare avmerensom
deinvandrare i väst-generationensandraföroch situationenvillkoren

riskgrupp iutgjordedetidigtredanframhöll attländernaeuropeiska en
defrämstavseenden, attolika genom

socioekonomis-fall lågamångaföräldrars isinatenderade överta1 att
ochka position status;

utbild-ochunder skol-svårigheterspeciellamedkonfronterades2
ningstiden;

vidpositionhamnade iså småningom sämreföljd detta3 enavensom
arbetsmarknaden;inträdet på

språkproblematikochkultur-identitets-,speciellmedbrottades4 en
psykiskasocialasåväldrabbasskulleför deriskenökade att somavsom

Limage 1983;Katunaric 1981;Griese 1979;NiklesSchrader;problem
1985.Bjurström

Brottslighet3.10

invandrarbakgrundmedungdomarblandBrottslighetartikelnI sam-
kriminalstatistikenbild framtonardenMartensPetermanfattar ursom

följandebrottslighet på sättmedborgaresutländskaochsvenskaav

brottslingsfrekvenshögrehar änmedborgareUtländska- en
åldersgrupper.allamedborgare isvenska

högreharunder år25medborgareoch svenskaUtländska en- äldre. Dettaeller25 årdebrottslingsfrekvens överärän som
1970-talet. I slutetsedan börjanförstgäller dock avmönster av

brotts-lägreungdomarnautländskadehade1960-talet enyngre
de äldre.lingsfrekvens än

utländskasvenska ochmellanbrottslingsfrekvensSkillnaden i- demföroch äldreårdem 25för änmedborgare ärär större som
1990142år. Martensunder 25ärsom

denöverrepresenterade ilänge varitsedanharmedborgareUtländska
medborgarnautländskaDe överrepresen-kriminalstatistiken. ärsvenska

lagförtsdempersonermisstänktaskäligenbland såvälterade somsom
skäligen miss-statistikengällerdetfängelse. När övertilldömtsoch

utländskaförhögregånger ändrygtfrekvensen tretänkta ärpersoner
lagförts förharmedborgareutländskaAndelenmedborgare.svenska som

lagfördaAntaletmisstänkta.blandhögrenågottenderar änbrott att vara
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10 000 invånare 1988 bland svenska respektive utländskapersoner per
medborgare ålderni 15-24 år framgår följande diagram.av

Diagram 3.3 Antalet lagförda invånare10000 1988 blandpersoner per
svenska respektive åldernutländska medborgare år°i 15-24

10 000per1 400
1 2121 197

1 200 -

1 000 - 917

800 -

549600
473442

40° Sv. Utl. Sv. Utl. Sv. Utl.
medb. medb. medb. medb. medb. medb.200

år15-17 18-20 år 21-24 år

Lagförda åldrar7svenska medborgare i alla åröver 15 138 120
Lagförda utländska åldrarmedborgare i alla åröver 15 24 729
Källa Martens 1990

I de flesta invandringsländerstora detsammaär mönstret Sverige.isom
Utländska medborgare är överrepresenterade kriminalstatistikeni i län-
der Västtyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Storbritanniensom och
USA. Men det finns länder avviker frånäven detta mönster,som som
exempelvis Danmark och Norge Martens 1990.

Britt Sveri jämförde i undersökning den brottslighetensgrövreen ut-
veckling bland svenska och utländska medborgare tioårsperiodöver en
med hjälp den befintliga brottsstatistiken i slutet 1970-talet Sveriav av

Undersökningen1980. omfattade jämförelse mellan åren 1967 ochen
Sveri1977. fann den brottslighetenatt hadegrövre ökat mycket kraftigt

bland utländska medborgare under tioårsperioden. Inom ålderskategorin

°I den kriminalstatistik återges diagrammeti har utländska medborgareävensom
inte kyrkobokförda Sverigei räknatsär med. När dessa eliminerassom från statistiken

reduceras enligt Martens de utländska medborgarna med omkring tredjedel totaltenMartenssett 1990.
7Vilket omfattar de åldraräven inte har tagits med i diagrammet, dvssom även
åldrarna år.25över
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år15-20 ökningen hela 89 för utländska% medborgare, medan denvar
Århade sjunkit för svenska medborgaretvärtom i åldersklass.samma

den1967 brottsligheten högre bland svenska blandgrövre än ut-var
ländska medborgare under 21 år. Tio år gällde det omvända.senare
Sveriges resultat pekar den brottslighetenmot ökadeatt grövrema o
mycket kraftigt bland utländska medborgare ålderni 15-20 år under
1970-talet.

Brottslighet bland andra generationens invandrare

I Sverige liksom många andrai länder saknas det emellertid en mer- -
systematisk kriminologisk forskning brottslighet bland andraom genera-

invandrare. Utifråntionens den svenska kriminalstatistiken det inteär
heller möjligt studera brottsligheten blandatt andra generationens in-
vandrare, eftersom den inte liktydig med den bland invandrareär unga
med utländskt medborgarskap. Endast i projekt harett direktstörre man
jämfört brottslighet bland ungdomar kan betecknas andrasom som gene-
rationens invandrare med svenska ungdomar Suikkila Studien1983.
omfattar barn finländskatill invandrare och två kontrollgruppef formi

finländska ungdomar i Finland och infödda svenska ungdomar Sveri-iav
och grundar uppgiftersig på självdeklarerad brottslighet. Under-ge om

sökningen visade de finländska invandrarungdomarnaatt Sverigei hade
begått fler brott de båda övriga kategorierna.än Ungefär hälften av
ungdomarna Sverige hadei de barn till finländskaoavsett ellerom var-
svenska föräldrar begått-inte några brott huvud 48 respek-%över taget
tive Bland49 %. barnen till finländska föräldrar Sverigei hade 26 % en
mycket hög brottsbelastning deni mening de hade begått fem elleratt
fler brott, de18 % svenska ungdomarna.mot En högre andel deav av
svenska ungdomarna dem med finsk invandrarbakgrund hadeän dock
begått minst högst fyra brottett 33 respektive% 26%. De fin-men
ländska ungdomarna i Finland den kategori hade begått minstvar som
brott 15 % fem brott, 25 högst fyra brott% ochän inget brott59 %mer
alls.

Utöver Suikkilas studie finns det undersökningaringa direkt jäm-som
brottslighetenför bland ungdomar med invandrarbakgrund med den

bland infödda svenska ungdomar. Enligt Peter Martens saknas det också
undersökningar jämför brottsligheten bland första och andrasom genera-
tionens invandrare Martens 1990.

Invandrarna för våldsbrottutsattamer

I början 1980-talet genomfördes undersökning olika invandrar-av en av
kategoriers utsatthet för våldsbrott, visade denna högrenågotattsom var

för infödda svenskar Leiniö 1983. Undersökningenän visade också att
skillnaderna kvarstod de blev mindre kontrolleradeäven närom man- -
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klasstillhörighet. Skillna-exempelvisbakgrundsfaktorer,för viktiga som
första hand förklarasinvandrare kunde imellan olika kategorierderna av

ålder och bosättningsort. Sam-blbakgrundsfaktorer,med hjälp asomav
invandrareandra generationenskonstateratidigt kunde att varman

båda föräldrarbarnutsträckningvåldsbrott i högreför änutsatta varsen
ungdomar båda för-deSärskiltinfödda svenskar. utsatta var varsvar

invandrare.äldrar var

bland utländskabrottsfrekvenstill högreOrsaker
medborgare

bland svenskabland utländska med-högrebrottsfrekvensenVarför änär
Följande faktorer kanförklara.orsaker svårtfleraborgare attär av --

brottsligheten har ökat blandtilltänkbara orsakerbetraktasdock attsom
varför1970-talet eller förklara statistikenfrmedborgareutländska 0 m

brottslighetenfaktiskaskev bild dendeltill viss ger en av
de olika invandrarkategori-liksomutländska medborgare,kategorin1

kategorin svenska med-utsträckningmycket högrebestår i änerna,
den brottsbelastadevilka generelltborgare sett mestärmän,yngreav

samhällen;såväl andradet svenskakategorin i som
svenska medborgareriskmedborgare löperutländska att2 större än

statistiken bådevilket slår ilagöverträdelser, igenomupptäckas vid när
lagförda brott;ochmisstänktadet gäller skäligen personer

huvuddelen brottsligheten i deförungdomar storstäderna3 i avsvarar
överrepresenterademedborgarna ide utländskaåldrarna och äryngre

områden;dessa
sociala klasserna och skikten,troligtvis de lägrebrottsstatistikeni4 är
överrepresenterade inom ka-brottsligheten finns,vilka deninom största

svenska med-förhållande till kategorinmedborgareutländska itegorin
borgare;

medborgarekategorin utländskaingår iflertal de5 ett av grupper som
brottsstatistikenprocentuella andelar iföroch ärstora avsom svarar

absoluta tal mycket små;
deminskat underuppklarade brott har successivtandelen6 senaste

vilken utsträckningosäkerhetsfaktorn, dvs ivilketdecennierna attgör
brottsligheten, har ökat;den faktiskastatistiken återspeglar

utländskabland debrottsbenägnaandelen relativt7 yngrepersoner
selektiv invandringdet kan föreliggakan ha ökat, dvsmedborgarna en av

brottsbenägna;ärpersoner som
de utländska medborgarna iräknas blandutländska turister in8 även

brottsstatistiken.

möjligt utländska medborgaredetTill dessa faktorer kommer attatt är
medborgaresvenska infödda ibehandlas annorlundaoch invandrare än

denna bakgrund kan detMotdet straffrättsliga värt attsystemet. vara
flesta kritiska kommen-myndighet fick depolisen denattnotera var som
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latin-turkar,italienare,finnar,invandrargrupperde femfråntarerna
inter-diskrimineringsutredningensingick ioch svartaamerikaner som

Medan1986.Swedin 1982;Bergmanvåren 1990vjuundersökning
hand-utlänningspolisensbildhuvudsak positividessa avgav engrupper

diskrimi-vittnademångadettillståndsärenden,läggning omsomvarav
Sam-poliskåren.svenskadendelarandramedkontakternainering av

statistisktbyggde på ettundersökningen intepåpekasdetmåstetidigt att
hellerfinnsDetinvandrargrupperna.de olikaurval inomrepresentativt

äldreeller ut-sigbekräftar attundersökningaringa yngrevaresom
det kanidiskrimineras rättssystemet, ävenländska medborgare varaom

brottslighetregistrerad änhögrede hartillorsaktänkbar att enen
svenska medborgare.

Ulf Hannerz attpåpekarinvandrarsamhälleSverigeI artikeln som
harSverigebrottslighet ifårmöjligt vi typdet att somär avsamma

professionelladel deniinvandrargruppersolikaUSA, därkartlagts i
perioderunder vissaoch ökatmärkbarhar varitbrottsligheten

förstängda sigandra karriärvägarden. det somär som ser. . denalternativ. Itänkbartarbetebrottsligthar lättast ettatt somse
invandrarnaförjämlikhetsmålet ärförverkligarSverige intemån

synligablirtendenserliknandeöverraskandesärskiltdet inte om
förstärkas ikandemärkadet ocksåhär, varvid attattär grupper

vidaredetavskärmade frånrelativtallmänt är sam-som mera
vill ju intefråga. Vikänsligdettaklarthällets liv. Det ärattär en

för-stärkerbarapåuppmärksammasden ett sättattgärna som
försökerviantagligen bättredetsamhället. Men attdomarna i är

vinäringsfångillegitima attbakom änmekanismernaklarlägga
1981143dem. Hannerzihjälförsöker tiga

harforskningdengenomgångenframgåttharSom redan somavav
vilkenbedöma i ut-emellertid intedet attgårområdetbedrivits inom
brottslig-förklaratillbidrakan attden härsträckning typenprocesser av

svenskadetmedborgare iutländskaellerinvandrareblandheten sam-
hållet.

Juungdomsbrottskommittédecember 1990itillsatteRegeringen en
social-utvärderingsamladgenomförafördir 199053 att199007, aven

ochlagöverträdarebehandlingenbetydelse förtjänstreformens ungaav
och påvilka formeriförutsättningslöstmed detta övervägasambandiatt

Kommitténsbrott.begåringripaallmänna bördet närvilket sätt unga
mel-arbetsfordelningennuvarandedenhuvuduppgift att övervägaär om

samarbetetavvägd ochvälrättsväsendetochsocialtjänsten ärlan om
med för-kommaskaKommitténförbättras.kanmyndigheternamellan

september 1992.islag senast
SOUvåldskommissionensoch tilldetta arbetetillMed hänvisning

vikten mot-gatuvåldet och attåtgärderbetänkande mot199092 avom
valt inteungdomskommittén attharbland ungdomarvåldetverka ge
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förslag deni del gäller invandrarungdomars brottslighet. Vi förut-som
sätter ungdomsbrottskommitténatt beaktar den erfarenhet och forskning

finns invandrarungdomars brottslighetsom ochom överväger sär-om
skilda åtgärder påkallade.är

3.11 Drogproblem
Socialstyrelsen konstaterar narkotikamissbruketatt i dag växandeettär
problem i Sverige bland vissa invandrargrupper. Många flyktingar har
tagit med sig sina missbruksproblem från hemlandet. Politisk förföljelse,

och krigtortyr har enligt WHO bidragit till flyktingarnas dåliga hälsotill-
stånd och missbruk. Andra invandrare startar sitt narkotikamissbruk i
Sverige kanske främst på grund den passiva och beroendeskapande rollav
de isätts det svenska samhället.av

Det misstroende flyktingen hade myndighetermot i hemlandsitt accen-
oftatueras i Sverige och flyktingen kan han kantro bliatt utvisad på

grund narkotikamissbruk. Detta innebär mångaav flyktingaratt och
asylsökande döljer sitt missbruk.

Livsvillkoren skapar problem kan befrämja missbruksom
Det finns speciella faktorer i invandrarens livsvillkor skaparsom pro-blem, i sin kan befrämjatur narkotikamissbruk. Flyktingarsom isätts enmiljö ofta passiviserandeär och Sverige har bidrags-som ett och trygg-
hetssystem kan såväl passiviserande beroendeframkallandesom vara som
och kan motverka initiativlust, arbete, social integrationsom etc.

Andra generationens invandrare kan i riskzon på grund kultu-vara av
rell kluvenhet, osäker identitet i rollen flyktinginvandraresvensk eller

den sociala diskriminering förekommergenom inom utbildning, isom
arbetslivet eller i bostadssegregationen.

Lagstiftning narkotikahanteringmot nödvändig,är räcker inte tillmen
för lösa problemen.att Dessutom krävs människors famil-iengagemang
jen, skolor,i på arbetsplatser, och bostadsområden.i Invandrarorganisa-
tioner, idrottsföreningar, hyresgästföreningar måste få samhälletsm
stöd till breda sociala och kulturella insatser kan förbättra invand-som

villkor Sverige.irarnas
Ett positivt initiativ bildandetär SIMON Sveriges invandrareav mot

narkotika. SIMON bildades i januari 1990 invandrare från olikaav
Världsdelar för motverkaatt spridningen narkotika- och alkoholmiss-av
bruk, vård åt missbrukare och stöd åt anhöriga. SIMONge är represente-
rad i kommuner,36 har tiotal lokalavdelningarett och 500 medlemmarca

representerar mängd olika nationalitetersom och 40 språk. SIMONen
bedriver ungdomsprojekt i antal kommuner,ett främst i miljonprogram-
områden. SIMON på utbildningsatsar ungdomar och föräldrar, påävenav
flyktingförläggningar.
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4C

Arbete

I ungdomskommitténs betänkande Ungdom och makt SOU 199112 be-
skrivs ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Som människaung
har särskild ställning på arbetsmarknaden. Den bild tecknasman en som

Ungdomi och makt gäller därför naturligtvis också invandrarungdomar.
Men därutöver finns förhållanden specifika för invandrarung-ärsom
domarna.

Vi kommer därför först utifrån Ungdomatt och makt kort be-ge en
skrivning ungdomars situation på arbetsmarknaden för därefterattav

gå in på förhållandennärmare specifika för invandrar-är och flyk-som
tingungdomar för analyseraatt dessa missgynnas på den svenskaom
arbetsmarknaden.

Detta ingen lätt uppgift. Statistikär arbetslöshet, arbetskraftstill-över
hörighet och fördelning på yrken och näringsgrenar i Sverige bosat-avser

utländskata medborgare. Gruppen mycket heterogenär vad beträffar
vistelsetid Sverige,i språk och kulturell bakgrund. Bland de utländska
medborgarna finns såväl nyinflyttade vistats här undersom personer som
lång tid sökautan svensktatt medborgarskap. Med tanke denpå generellt
höga naturaliseringsgraden bland vissa detta felkälla.utgörgrupper en

Den forskning finns har i inledningen olikanämnts definitio-som som
på vad med invandrare. Oftast handlar det, liksom förner som menas

arbetslöshetsstatistiken, utländska medborgare medan det i andra fallom
handlar de födda utomlands, ellerär de har eller tvåom som som en
föräldrar födda utomlands. Inteär sällan statistiken varken köns-ärsom
eller åldersuppdelad.

Det svårt urskilja invandrarungdomarnaär att i statistiken, sigvare
undersökt invandrarnas situation eller ungdomars situation. Sär-man

skilt svårt det hitta dataatt andraär generationens invandrarung-om
domar. De studier finns ofta begränsade tillär invandrare med visstsom
etniskt Ur dessa det svårt dra generellaär slutsatseratt efter-ursprung.

förhållandena kan skilja sig åt markant beroende på vilken invand-som
eller flyktinggrupp det frågaärrar- om.
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Ungdomar utsatta4.1 mer

underförändringargenomgåttharför ungdomar storaArbetsmarknaden
ungdomsarbetslösheten stortett80-talet1980-talet. I början pro-varav

arbetskraft. lbristen påistället80-talet taladeslutetblem. I ommanav
ungdomsarbets-ökandedenvi återdiskuterarlågkonjunkturårs1991

lösheten.
grundskolanefterarbetefå ärchanslågutbildades ettSärskilt de att

medförkonjunkturuppgång attlångvarigkonjunkturberoende. Enstarkt
arbets-påbristentydligarearbetskraft framstårpå änbristen annanung

inflödet pådelendenungdomarna störstaSkäletkraft. utgörattär av
på arbets-efterfråganmedhögkonjunkturer,Vid storarbetsmarknaden.

relativtungdomarflestavarför denyanställningarantalet stort,kraft, är
arbete.kan finnalätt ett

vilketkraftigt,nyanställningarantaletreduceraslågkonjunkturVid
finnasvårarearbetsmarknaden får ettattnytillträdande pådemedför att

särskilt hårt.drabbasutbildningmed kortUngdomararbete.
detunderförsvinna närmastetorde intekonjunkturkänslighetDenna

arbetslöshetungdomarnasmed ävendärför räknakan attdecenniet. Vi
vad denkonjunkturlägetmed görkraftigare änvarierarfortsättningsvis

arbetskraften.för den övriga
kan komma att mötaungdomsgrupper1990-taletsinnebärhärDet att

ungdomsarbets-1980-talet dåbörjan påden iliknarsituation somen
nådde tioperioder procent.lösheten vissa över

hårdastdrabbasLågutbildade

90-taletunderantal ungdomar mot attminskatSamtidigt pekar ett ung-
innebärakanarbetsmarknaden. Detpåknappblidomar kan enresursen

gällerslutsatsMen dennaungdomar.blandarbetslöshetenminskning av
För övriga,egenskaperna.efterfrågadehar deungdomardeendast som

utslagningsriskernakanegenskaper,andrautbildning ochbristandemed
höga.fortsätta att vara

tenderarkonkurrensenhävda isigungdomar förmårdelMedan en
riskerarDesysselsättningen. attmedbestående problemfåandra att

arbetsmarknaden påfrånmed slåstill ochkanske utmarginaliseras eller
arbetarungdomar.lågutbildadedrabbasfrämstsikt. Delite längre ärsom

arbetsmark-påställningenhar denlågutbildade kvinnor svagasteUnga
deltidsarbetenochanställningartillfälligabl påberornaden. Detta atta

finnsDessutombland ettbland dessa kvinnorvanligare männen.änär
arbetslös-ochgrupptillhörighetsocioekonomisksamband mellanstarkt

desto kortareföräldrarna har, årutbildninglängd. Ju högrehetstidens
arbetslöshetstiden.genomsnittligaden
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Ökad påefterfrågan kunskap

kunskapsintensivaförsta hand dendecennierna har ide tvåUnder senaste
det främstexpanderat. Inom industrinnäringslivetdelen det svenska ärav

detsysselsättningen ochökatsektorernade kunskapsintensiva ärsom
dekonkurrensfördelar på inter-Sverige hardessa sektorerinom som
fortsätterden utvecklingenMycket tyder pånationella marknadema. att

arbetslivet.bl fortsatt datoriseringinnebärunder 1990-talet. Det ava en
förvaltning ändras också isåväl företagArbetsfördelningen inom som

och ökatarbetsuppgifternaökad integrering ansvarsta-riktning mot av
utförande.arbetsuppgifternas Den-individerna förhos de enskildagande

kunskap, bre-efterfrågan påmedför ökadteknologiska utveckling nyna
gäller inlärning ochökad flexibilitet vadoch förmåga tilldare kompetens

problemlösning.

arbetsmarknadTudeIad

vilka ökaddessa egenskaper, påutsträckning justUngdomar har i stor
mindre utsträckningungdomar alltkan förväntas. Men iefterfrågan är

arbetsplatser med dåligarbeta påintresserade permanentattav mer
utvecklingsmöjligheter.begränsademiljö, auktoritär ochstyrning

sidan de kunskapsin-har vidUnder de två decenniernasenaste av
skett tillväxt servicein-arbetsuppgifternas expansiontensiva även en av

arbetstider ochutbildningskrav, uddaarbetsuppgifter med lågariktade
tillfälligadet förväntadeanställningsvillkor präglademed att år an-av

utför dessa arbeten.utsträckning ungdomarställningar. Det i storär som
jobb efter avslutadeeller förstaAntingen vid sidan studierna ettav som

uttrycktdärför förenklatUngdomarnas arbetsmarknad kanstudier. sägas
dualisering har för-indikationer på dennatudelad. Det finns attvara

arbetslöshetsådan risken föroch 1980-talet. Enstärkts under 1970- attär
samtidigt denförgymnasial utbildninghar ungdomar medstigit för som

utbildning.eftergymnasialminskat för ungdomar med

grundläggandeha arbeteAtt ärett

för ungdomars känslagrundläggande förutsättningarnadeEn mest avav
Arbetslösa ungdomar råkar i högreha arbete.delaktighet att ettär

och utslagning. Såvälohälsa, missbrukutsträckning andra förutän
bland de arbetslösa, exempel-kroppsliga besvär ökarpsykiska mestsom

sömnproblem och min-hudutslag, depression, nervositet,magkatarr,vis
gymnasieutbildning.de saknardervärdighetskänslor. Värst drabbas som

utgångsläge årskursoch för olika iuppväxtvillkor medför i sigOlika
utifrån liknandeundersökningenMen slutsats från attnio. är ogynn-en

dåligt beroende på fårdet gå bra ellerlevnadsvillkor kan om mansamma
arbete eller ej.ett

för ungdomarna därför alarmeran-arbetslöshetssiffrornaDe ärsenaste
de.
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På inget område klasskillnaderna såannat är stora

En genomgång olika välfärdsundersökningar detvisar knappastattav
finns något välfärdsområde möjligen med undantag för förmögenhets--
innehav så starkt klasskiktat friheten i arbetet.ärsom som-

Det viktigt understryka skiktningen arbetetatt i minst likaär att är
stark i ungdomar andrai De ställda blandsämstgruppen som grupper.
ungdomarna med bildmässig liknelse stående längst ofri-påen ner-
hetens de arbetarkvinnorna. Av dem detrappa stårär unga unga-
invandrarkvinnorna allra längst ner.

De arbetarkvinnor ställda det gäller möjligheternasämstär närunga
påverka sina arbetstider och ledighet.sinatt

En viktig aspekt på frihet i arbetet kunna sinatt styraärannan
arbetssituation. Mönstret mellan de fackliga kollektiven detsammaär
här.

Ökade skillnader i hälsorisker

SCBs levnadsnivåundersökningar har visat klasskillnaderna i materi-att
ella levnadsvillkor har minskat. Däremot har skillnaderna ökat detnär
gäller allvarliga hälsorisker rökning, alkohol, jäktiga och enformigasom
arbeten och arbetslöshet.

Skillnaden dödligheti mellan yrkesgrupperna mycket och klyf-storär
enligt statistik från socialmedicinska Stock-tan institutionen iväxer ny

holm Folkhälsorapport 1990. Arbetsmiljöer med höga krav och samtidigt
möjlighetersmå for människor påverka arbetet har negativ effekt påatt

hälsan.

Monotont arbete ökar hälsorisker

För år sedan fanns25 exempelvis mycket små sociala skillnader rökva-i
Tobaksrökning något vanligare bland anställda i serviceyrken ochnor. var

Övrigaovanligt bland jordbrukare. yrken uppvisade små variationer. Det-
finns fortfarande. Nu förekommer dessutomta mönster avsevärda skillna-

der inom olika yrkesområden. Det påfallande samvariation mellanär en
rökning och upplevelse arbete relaterat till olika fackför-monotontav
bund.

Medlemmarna i bl Metall- och Livsmedelsarbetareförbundet upplevera
ofta arbetesitt och rökning här också vanligt fore-monotont ärsom
kommande. Motsatsen fallet for akademiker och andra med omväxlan-är
de arbeten.

Skillnaden i ohälsa ökar bland ungdomarmest

I studie socioekonomiska skillnader i rök- och alkoholvanor Stock-ien av
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holms län och1984 konstateras1990 skillnaderna levnadsvanori ökaratt
bland de Boström 1990. I studien jämförsmest åldersgrupper,treunga

nämligen de födda och1960-66 således år deär 18-24 1984,som var som
födda 1940-59 och 1984 och25-44 år de föddaär 1910-39 ochärvar som

1984 år. Följer45-74 dem födda visst årtal hälso-iär ettvar man som
undersökningarna respektive1984 1990 ungdomarna inteattser man
förändrar sina de blir äldre. De skillnaderna ohälsainär storavanor som

kan i års hälsoundersökning1990 fannsnotera inte förman samma
åldersgrupp hälsoundersökningeni Det således1984. frågaär om en
generationsförändring, vilket illavarslande inför framtiden. Om in-är

kommergenting skillnaderna bligörs kombi-att ännu större attgenom
fleranationen riskfaktorer levnadsvanori ökar risken för ohälsa. Vidav

sidan hälsoupplysning levnadsvillkorenmåste förändras.om
Medan konsumtionen alkohol och tobak har minskat totalt, harav

skillnaden mellan socioekonomiska ökat. Alkoholkonsumtionengrupper
har minskat i alla for arbetarmän, där konsumtionenutomgrupper unga
istället ökat.

Unga arbetarmän också de har deär medansämsta matvanorna,som
arbetarkvinnor den rökerär mest.unga grupp som

Vilka4.2 regler finns etnisk diskrimineringmot
i arbetslivet

Det saknas idag regler direkt tillkommit skydd etniskmotsom som
diskriminering arbetslivet.i Brottet olaga diskriminering brottsbalkeni
omfattar inte arbetslivet. Skulle någon arbetssökande på den privata
arbetsmarknaden bli för etnisk diskriminering finnsutsatt det idag inga
lagliga möjligheter påtala saken rättsligt. Inteatt arbetsgivarenens om
uttryckligen anställa med hänvisningvägrar till dennes hud-en person
färg. Om inställning hos arbetsgivaren skulle leda till uppsägningsamma

arbetstagare, skulle uppsägningen dock lagstridig handling.av en vara en
Det nämligenfinns lagregler syfte förhindra osaklighet, god-attärvars
tycke och ochorättvisa därigenom kan fylla funktionen motverkaattsom
diskriminering. En viktig sådan bestämmelse § lagen7 anställ-är om
ningsskydd, kräver saklig grund vid ochuppsägning, §18 grundsom om
för avskedande lagens regler turordning vidsamt uppsägning ochom
återanställning. Arbetssökande har således skydd denett sämre än som
redan anställd. Det betyder ungdomar harâr att skyddett sämre än

eftersom de allmänheti arbetsmarknadenpå ochär intevuxna, nya
hunnit få någon fast förankring där.

Vidare lagen etnisk diskriminering,mot trädde krafti denger som
juli DO1 1986, särskilt det gällerett diskriminering arbets-inäransvar

livet. Pi det området har DO fått särskilda befogenheter. En arbetsgivare
ska på uppmaning ombudsmannen, eventuellt under vitestvång,av
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etnisk dis-frågoroch lämna upplysningar iöverläggningardelta i om
kriminering.

DOledde tillförsta verksamhetsårenfrån deErfarenheterna atttre
lagarbetsrättsligföreslogskrivelse till regeringen moti1989 enen

tvekandet råder någonarbetslivet. DO intediskriminering i attmenar
arbetsmarknaden del-svårigheter påinvandrare olikamöteratt somom

etnisk diskriminering.kan bero påvis
arbetsmark-helaska tillämplig påförslag innebär lagDOs en som vara

skaDiskrimineringsgrundernaanställningar.och för alla slagnaden av
trosbekännelse.ellereller etniskthudfärg, nationellt ursprungvara ras,

ellerhandlande beror arbetstagarensbeslut eller påOm arbetsgivarens
arbets-ha skett. Detarbetssökandens ska diskriminering äretc ansesras

får tillåtas skym-avgörande. Meritvärdering inteuppsåtgivarens årsom
skadestånd. I vissacivilmål och sanktionen blirTalan föresblicken. ima

till etniskagodtagbara skäl hänsynarbetsgivaren hafall kan att ta
Ävenfall.tillåtassärbehandling ska kunna i vissaS k positivfaktorer.

kanandra motstående intressen tyngre.väga
etnisk dis-utredning lagstiftninghar tillsattRegeringen motomen

förslagarbetsmarknaden. Utredningen lämna sittkriminering på väntas
budgetåret 199192.under

åtgärderArbetsmarknadspolitiska mot4.3
arbetslöshet

andraflyktingars och in-arbetsmarknadsverket skaEnligt riktlinjer för
allmän-lösas denpågrbetsmarknaden främstvandrares problem genom

ska härvidoch invandrarearbetsmarknadspolitiken, flyktingarmenna
särskilda föranslagits för insatser,har medelprioriteras. Dessutom t ex

med syfteattityderfor påverkaoch informationsinsatserfaddersystem att
arbetsmarknaden.inträdetunderlätta påatt

arbetsgivarerekryteringsstöd tillfinns förhöjtSedan 198889 som an-
månadernade förstainvandrare underflykting ellerställer sexsom
Lönebidra-invandrare med arbete.svenska försfi-undervisningvarvar

eller underunder månader 50 %tillbudgetåret 199192 85 %höjsget sex
minskavidtagits föråtgärderExempel andratolv månader. på attsom

arbetsmarknads-förutbildningsbidragetungdomsarbetslösheten attär
till beloppunder årför ungdomar 20utbildning höjs ung-somsamma

Ökningen medantalet högskoleplatserår redan får.domar 20över av
sammanhanget.också få betydelse ifrån hösten kan19915 000

arbetsmarknads-till radhar således tillgångArbetsförmedlingen en
platsförmedling. Allt flersökande behöverpolitiska medel för änsom mer

beredskapsarbete på halvtidtillflyktingararbetsförmedlingar anvisar
invandrare. Desvenskundervisning förgrundläggandekombinerat med
för okonventio-fått för särskildamedel insatser utrymmeextra german
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nella åtgärder. Liksom tidigare för vägledning förprioriteras resurser
ellerinvandrare och behovet både bland dem saknar harstortär som

högutbildade.mycket kort skolgång hemlandet, också bland Vidarei men
kompletterande utbildning för effektivare kunnapå att tasatsas resurser

tillvara utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaperinvandrarnas
kompletteran-från deras hemländer. Yrkesprövningar utvecklas före den

förankringde yrkesutbildningen, oftast nödvändig för få fastattär ensom
på den svenska arbetsmarknaden.

påmissgynnadeInvandrarna4.4

arbetsmarknaden

arbetsmarknadMan kan konstatera dagens svenska i mångaatt av-
invandrare ochseenden kännetecknas utpräglad skiktning mellanav en

svenskar.
fanns utländska medborgareUnder det i genomsnitt 254 800 i1990

den totala arbetskraften. Antaletarbetskraften. Det 5,6 %motsvarar av
utomnordiska medborgare uppgick till eller136 800 3,7 %.

för utomnordiska med-Arbetslösheten gånger så högtreänvar mer
underborgare jämfört med befolkningen i övrigt, % 1990,4,8 % 1,5mot

arbetsmarknadsläget då fortfarande SCB AKU 1990.att gotttrots var
överrepresenterade till-utländska medborgarna kraftigt inomDe är

underrepresenterade samtligaoch serviceyrken, inomverknings- men
hälften dem sysselsattaandra yrkesområden. Drygt inom närings-av var

handel, hotell och Detta kan jämföras medindustri, restaurang.grenarna
tredjedel sysselsattessvenska medborgare där knappt inomgruppen en

dessa näringsgrenar.
arbetsmarknaden.har dubbel utsatthet påInvandrarungdomarna en

invandrare.Dels egenskap ungdomar, dels egenskapi i avav
bättre jobb och bättre positionerGenerellt har infödda svenskarsett -

arbetsmarknaden, högremed avseende makt och inflytande på in-på -
arbetslöshet invandrare. Många invandrare åter-komster och lägre än

skift-lâglöneyrken med dålig arbetsmiljö och sysselsatta ifinns i är--
SCBarbeten med oregelbundna och obekväma arbetstider 1984; 1991;

Lithman Johansson 1990.1987

Skillnaderna minskar med vistelsetid

utländska med-dock första hand de invandrareDetta gäller i ärsom
utrikes födda, före-borgare. Naturaliserade invandrare, liksom kategorin

arbetsmarknadenfaller i flera avseenden position påinta som meraen
utländska medborgares jfr Ekberg 1990.liknar infödda svenskars än

alltmerökad vistelsetid blir också yrkesstrukturen bland invandrareMed
underlagsrapport tilllik den infödda svenska befolkningen. Iden inom en
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storstadsutredningen jämförelse mellangör invandrare och in-man en
födda svenskar med hjälp index visar det dröjerett att tio årav som ca
efter det olika invandrargrupperatt har invandrat innan de får yrkes-en
struktur liknar den för infödda svenskar SOU 1989111. Någonsom
uppåtgående social rörlighet inom sysselsättningshierarkin förefaller
dock knappast alls föreligga bland invandrare, enligt det fåtal studier som
har genomförts.

Invandrarbarns och -ungdomars sociala rörlighet förefaller också vara
betydligt mindre för svenska ungdomar med föräldrarän i yrkensamma
Knocke 1982. I de flesta västeuropeiska länder finns klar tendens tillen

k delad arbetsmarknad dual labour market, där den infödda be-en s
folkningen återfinns inom de sektorer där lönerna successivt stiger och
arbetsförhållandena förbättras, medan delar denstora invandradeav
befolkningen koncentrerats till de arbeten har lägst social ochstatussom
ofta ochtunga, smutsiga Widgrenär monotona 1987. Resultaten denav

k Katrineholmsstudien ingick maktutredningeni tyder dock på atts som
det inte föreligger några skillnader mellanstörre svenskar och invand-

i på arbetet relaterar den till klasstillhörighet ochrare synen om man
olika yrkessektorer Johansson 1990.

Invandrarnas4.5 förvärvsintensitet minskar

Under och1950- 60-talen hade invandrarna i genomsnitt högre för-en
värvsintensitetl infödda svenskar. Detta kan förstaän i hand förklaras av

den absolutaatt majoriteten alla invandrare arbetskraftsinvand-av var
Även nyanlända invandrare kom snabbt in på arbetsmarknaden.rare.

Östeuropa.Men det gällde också den tidens flyktingar från Den höga
sysselsättningen bland invandrarna gjorde också årsinkomstenatt per
capita hög. I åldersklassen år16-24 den årliga capitainkoms-var var per

bland utländska medborgareten högre bland den övriga befolkningen.än
Under 1980-talet har däremot andelen sysselsatta på arbetsmarknaden

varit betydligt lägre för invandrare för svenskar, speciellt detän när
gäller de anlända flyktinggruppernasenast SOU 1989111.

Utomnordiska medborgares arbetskraftsdeltagande, dvs andelen be-av
folkningen arbetskraften,i minskade kraftigt, från 74,5 % 1980 till 66,3 %
1990. Det totala arbetskraftsdeltagandet har däremot ökat kontinuerligt
och uppgick till i genomsnitt 84,5 under% 1990.

Redan under 1970-talet med det försämrade arbetsmarknadsläget,
sjönk invandrarnas förvärvsfrekvens under den för infödda svenskar.

Förvärvsintensiteten mått på andelen förvärvsarbetandeär ett samtliga inomav enviss kategori population.
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Samtidigt ändrade karaktär.invandringen Med det försämrade läget på
arbetsmarknaden upphörde arbetskraftsinvandringeni understort sett

0-talet. Tillsammans kan dessa båda faktorer förklara del197 en av orsa-
kerna till invandrarna generellt fick lägre förvärvsintensitetatt sett en

infödda svenskar.än
Dessa förändringar har mycket skillnadervi iatt storagör numera

sysselsättningsläge mellan olika årgångar invandrare. De invandrare
anlände före har fortfarande i sin helhet arbetsmark-1970 ett gottsom

nadsläge. Dessutom longitudinella datavisar den socioekonomiskaatt
karriären och inkomstutvecklingen fram till för1985 dessa invandrare i

hargenomsnitt varit ungefär densamma för jämförbara svenskar.som
Däremot finns det skillnader inom denna invandrargrupp. Invand-stora

från Grekland och Jugoslavien har hatt mycket uppåtgåenderare en svag
socioekonomisk rörlighet förhållande till jämförbarai svenskar. Man har i
hög grad sina ingångsyrken. Samtidigt finns det andra invand-istannat

sig uppåt socioekonomiskt snabbare jämförbararört änrargrupper som
svenska Exempel dettapå invandrare från Tjeckoslovakienärgrupper.
och från Västeuropa.män

Nyanlända invandrargrupper anknytningsvag

Däremot invandrargrupperhar många anlänt under 1980-taletsom en
påfallande anknytning till arbetsmarknaden. Detta påverkar densvag
genomsnittliga inkomstnivån bland invandrarna. Den årliga capitaper
inkomsten ålderni år väsentligt lägre bland utländska16-64 är numera
medborgare bland totalbefolkningen.än

Förvärvsintensiteten har således fortsatt sjunka 1980-taletatt trots att
utmärktes ihållande högkonjunktur med efterfrågan på arbets-storav en
kraft många sektorer arbetsmarknaden.inom av

Det kan visserligen förklarligt det tid nyanländainnanatt tarvara en
invandrargrupper och speciellt flyktingar kommer på arbetsmark-ut
naden. Men inträdet arbetsmarknadenpå viktig delom serman som en av
integreringen i det svenska samhället det knappast acceptabelt attär

anlände redan börjaninvandrare i 1980-talet fortfarande harsom av en
anknytning till arbetsmarknaden.svag

Förvärvsfrekvensen dock fortfarande i lika hög blandstortär sett na-
turaliserade invandrare infödda under före-svenskar. Men årsom senare
faller mindre sänkning ha skett de naturaliserade invandrar-även en av

förvärvsintensitet i förhållande till den för infödda svenskar, beroendenas
bl de naturaliserade flyktingarnaspå ökande andel Ekberg 1990. Ena

bidragande orsak kan utslagningen från arbetsmarknadenannan vara av
äldre naturaliserade arbetskraftsinvandrare RRV 1990.
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Ungdomar med utländskt medborgarskap4.6

dubbelt utsatta

Arbetslösheten har sedan relativt lång tid tillbaka legat på högre nivåen
för utländska för svenska medborgare. Detsamma gällerän när man ser
till ungdomsgruppen, dvs dem 16-24-årsåldem.i Såväl Sverigeiärsom

i övriga västeuropeiska länder har arbetslösheten bland invandrar-som
ungdomar i statistiken avgränsade till omfatta utländska medborga-att
re procentuellt högre blandvarit ungdomar allmänhet OECDisett än

Limage1980; Ekberg 1990. Bristen statistiskt1983; på material dockär
uppenbar det gäller data naturaliserade invandrarungdomar ochnär om
andra generationens invandrare på arbetsmarknaden.

Under perioden låg arbetslösheten1982-86 bland med ut-mänunga
ländskt medborgarskap ålderni 16-24 år konstant Sverige.10 % iöver
När arbetslösheten utbredd bland ungdomar år drab-1983mestvar som
bades framför allt och kvinnor med utländskt medborgarskap.mänunga
Medan arbetslösheten bland ungdomar med svenskt medborgarskap år

uppgick till åldern1983 omkring i år och10 % 16-19 under % istrax 7
åldern år, uppgick den till hela20-24 for och14,9 % %for11,1mänunga

kvinnor i åldern med utländskt16-24 år medborgarskap SCBunga
1989a.

Generellt arbetslösheten dubbelt hög blandså utländskasett är änmer
medborgare bland svenskar. arbetslösheten1990 bland1,5 %som var
svenska medborgare bland utländska4,0 % medborgare. Störstmot var
skillnaderna de åldrarna.i I åldern 16-24 år deyngsta 7,3 %var av
utländska medborgarna arbetslösa, de svenska medborgarna3,5 %mot av

arbetskraften.i Skillnaderna mellan utländska och svenska medborgare
också relativt i åldrarna SCB25-34 år 1990.storavar

Bakom de siffror har döljer sannoliktsig skillna-presenterats storasom
der mellan olika nationaliteter och geografiska områden. Dessa letär
emellertid möjligt fåinte utifrån den befintliga arbetsmark-att grepp om
nadsstatistiken. Utgår från de sysselsättningstal redovisas iman som
storstadsutredningens underlagsmaterial från Fob framgår det dock85
klart det finns variation mellan olika regioner. Medan skillna-att storen
derna forvärvsfrekvenseri mellan utrikes födda och hela befolkningen
uppgick till fem procentenheter for ålderni år och knappt16- 19 elvamän
for kvinnor Stockholm,i uppgick de till drygt procentenheter14 för män
och drygt for kvinnor Malmö. åldern19 i I år skillnaderna för20-24 var
både och kvinnor drygt procentenheter i Stockholm, knappt14män mot
22 procentenheter for och drygt for kvinnor19 i Malmö SOUmän
198970.
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Orsaker till förhöjd arbetslöshet bland4.7
utländska medborgare

Beror den relativt höga arbetslösheten bland ungdomar medsett ut-
ländskt medborgarskap på diskriminering invandrarungdomar iav ar-
betslivet Eller beror det de generelltpå tillhöratt sett utsattamer

med förutsättningar andel oavslutad skol-störresämregrupper gp a en
gång, kortare utbildning och låga betyg Eller beror det kulturspeciñ-på
ka attityder till arbetslivet

Orsakerna blandtill arbetslösheten högre invandrarungdomaratt är
utländska medborgare åldern blandi år ungdomar allmän-16-24 iän
het Bilden kompliceras rad faktorer.svåra ringa in. Statistis-attär av en
ka centralbyråns arbetskraftsundersökningar AKU det enda materialär

statistiskt för alla utländska medborgarerepresentativt respektiveärsom
totalbefolkningen. I arbetskraftsundersökningarna skiljer emellertidman
enbart mellan utländska och svenska medborgare. Invandrare med
svenskt medborgarskap, till vilka delen andra generationensstörre av
invandrare redovisashör, med andra 0rd svenskar. Detta allaattgörsom
direkta jämförelser mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar
blir osäkra och redan från utgångspunkten missvisande. På grundytterst

de urvalsstorlekar används arbetskraftsundersökningarna deti ärav som
dessutom endast finska medborgare på meningsfullt kanett sättsom
särredovisas efter ålder, förutom totalbefolkningen och samtliga utländs-
ka medborgare.

Tillsammans dessa faktorer det svårt komma orsakernaåtattgör är att
bakom de relativt höga arbetslöshetstal har redovisats för kategorinsom
utländska medborgare.

En tänkbar orsak till arbetslösheten högre bland utländskaatt är än
bland svenska medborgare åldrarna underi år fler utländska25 attär
medborgare dessa åldrari söker på arbetsmarknaden tidig ålder.sig iut
En tänkbar orsak andelen utländska medborgare delårs-iattärannan
arbetskraften, generellt har högre arbetslöshet, högresett änärsom en

svenska medborgare ocheller utländskaandelen medborgareatt unga
diskrimineras de söker arbetsmarknaden.sig påutnär

kanDiskrimineringen i sin tänkas hänga med arbetsgivar-tur samman
inställning, ungdomarnas språkkunskaper eller utbildningsbak-nas

grund.
Ytterligare tänkbar orsak till arbeslösheten högre blandatt ären unga

utländska svenska medborgare med låg klass- ochattän är personer en
utbildningsbakgrund, generellt har högre arbetslöshetsett änsom en
andra kategorier, överrepresenterade den förstnämnda kategorin.inomär

emellertid,Det finns såvitt har kunnat finna, studier belyservi inga som
dessa faktorer eller orsakssamband.
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Högre arbetslöshet bland4.8 andraäven

generationens invandrarungdomar
I undersökning del andra generationens invandrare ut-en av en av
ländska medborgare födda Sverigei plus naturaliserade sedan och1967
födda Sverige arbetsmarknadeni på konstaterar Jan Ekberg de1987 att

arbetskraftstalutrikes födda ålderni år hade lägre och16-19som var
lägre andel sysselsatta dem ålderi födda Sverige.iän samma som var
Detsamma gällde åldrarna ochi 20-24 25-34 år. Bland lågmännen
arbetskraftstalet och andelen sysselsatta för de invandrarungdomar som

födda Sverige elleri något högre på ungefär förnivåänvar samma som
totalbefolkningen åldrarna ochi 20-24 år.16-19

Arbetslösheten dock genomgående och speciellt för kvinnornavar - -
högre för andra invandrare,generationens födda både utrikes ochsom var

Sverige för totalbefolkningeni i samtliga de avgränsade åldersklasser-än
och Ekberg16-19, 20-24 25-34 år 1990.na

Tabell 4.1 Arbetsmarknadsläge 1987 för utrikes födda UF, invandrar-
ungdomar IU födda i Sverige utländska medborgare födda i Sverige
plus naturaliserade sedan 1967 födda i Sverigeoch och totalbefolk-

T Bningen

Arbetskraftstal Andel sysselsatta Arbetslöshetstal
UF IU TB UF IU TB UF IU TB

Män
år16-19 37.0 49.9 44.6 34.9 46.7 43.0 5.6 6.4 3.6

20-24 75.9 81.1 81.9 71.6 77.5 78.3 5.6 4.4 4.5
25-34 83.5 93.5 93.6 78.7 91.4 91.5 5.8 2.1 2.2

Kvinnor
år16-19 39.0 48.6 48.4 35.3 46.4 46.7 9.5 4.5 3.5

67.820-24 77.5 80.0 62.4 73.0 76.6 8.0 5.8 4.3
25-34 78.7 88.6 88.9 75.7 86.7 87.2 3.8 2.2 2.0

påKälla Invandrare arbetsmarknaden Ds 199035

Ekbergs undersökning arbetslösheten förmodligenvisar betydligtatt är
utbredd bland invandrarungdomar bland svenska ungdomar,änmer men

skillnaden sannolikt något mindre vad arbetskraftsundersök-att är än
uppdelningarningarnas mellan utländska och svenska medborgare ger

vid handen.

2Arbetskrafcstalet andelen i arbetskraften sysselsatta ocheller arbets-anger personer
lösa samtliga inom viss kategori population.av en
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invandrarkvinnor hårdastUnga drabbas

Ekbergs undersökning framgår samtidigt arbetslöshetenAv speci-att var
ellt utbredd bland utrikes födda kvinnor i åldrarna och år16-19 20-24

slutet 1980-talet. Medan 9,5 respektive de utrikes födda% 8,0 %mot av av
kvinnorna år arbetslösa i åldrarna och1987 16-19 20-24 år,var var

siffror förmotsvarande invandrarkvinnor födda Sverige åldrari i samma
respektive och för kvinnor totalbefolkningeni respekti-4,5 % 5,8 % 3,5 %

Ekberg 1990.4,3 %ve
Resultaten Ekbergs studie ytterligare stöd för de signalergerav som

har kommit från olika håll många invandrarkvinnor befinnerattom unga
problematisk vidsig i situation inträdet på arbetsmarknaden.en

Okvaliñcerade arbeten vanligare bland ungdomar med
utländsk bakgrund

Resultaten från enstaka undersökningar begränsade till olika geografiska
områden tyder på andelen ungdomar med utländsk bakgrund haratt som
okvalificerade arbeten betydligt högre bland ungdomar medär än sven-
ska föräldrar Eriksson, Karlsson Swedner de under-1985. En av
sökningar ingick projektet andra invandrarei generationens visar attsom
ungdomar 15-16-årsåldern med finsk invandrarbakgrund uppleveri ar-
betslöshet hot ungdomar i ålder med svenskastörreett änsom samma
föräldrar Soininen Samtidigt ungdomar med finsk bakgrund1987. var
oftare svenska ungdomar benägna uppfatta arbetslöshetatt ettän som

samhälletresultat brister i individuella eller personligaänsnarare avav
eller mellan med finsksvagheter dispositioner. Men ungdomar in-även

vandrarbakgrund fanns det skillnaderstora

arbetarklasseleverna arbetslöshetInte helt överraskande upplever
reellt problem oftare kamraterna från medel-något änettsom

bakgrundensklassen. Däremot den sociala inverkan minstär sagt
oklar för det fåtal medelklasselever har finskt påbrå denviasom

Ävenföräldern. dessa elever tillhör den högre socialkatego-ena om
de ofta arbetslöshetsproblemet allvar Föräldrarnasrin påtar stort

invandrarbakgrund starkt höja medveten-tycks ägnad attvara
heten detta problem. relativt utbredd råderEn pessimism ävenom
bland svensk-finska arbetarklassungdomar. I stort sett varannan

beredd personligen hantera arbetslöshet. kan kommapå Denär att
drabba dem själva eller deras familj.någon iatt annan

helfinska villkor samhälletDen tolkar familjens i pågruppen
skilda pessimistiska råder blandDenvitt stämningensätt. merv

finska elever föräldrar till framtidställer sig tveksamma ivars en
Sverige. finns gengäld bland finska ungdomarMer optimism i i
familjer bosatta här. harDe på sinär permanent större trosom en
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konkurrenskraft denoch den familjens på svenskaövrigaegen
arbetsmarknaden. Soininen 1987142

genomfördes Eskilstuna forskare vidI den enkätundersökning isom av
socialt vid Göteborgs fann emel-för arbete universitetinstitutionen man

endast obetydliga skillnader mellan ungdomar med svensk respek-lertid
fick framtidautländsk bakgrund de själva uppskatta sina möjlig-tive när

arbetsmarknaden. Bland ungdomar med bak-heter på den svenska finsk
medgrund fanns det dock något pessimistisk påstörre grupp en synen

arbetsmarknaden bland ungdomar medframtida chanser påsina än
utländsk bakgrund Eriksson, Karlsson Swednersvensk eller annan

arbetsmarknadenBland de ungdomar på fann1985. utevar mansom
mellan dememellertid skillnad facklig anslutning hade finskingen i som
detrespektive svensk bakgrund. Däremot förelåg relativt skillnaderstora

hade fackliga fortroendeuppdragmellan vilken utsträckningi inomman
de båda kategorierna

har helsvenskaIden äldsta de25-åringarna, 13 114gruppen, av
medan endast deförtroendeuppdrag 11 %, .mednågot 30en av

finsk bakgrund har det Bland siffrorna3 %. 22-åringarna är sex
8 respektive noll 0 % och bland% 25 18-åringarna80 treav av

respektive noll 0 %.81 4 % 13av av
Slår åldersgrupperna får fram 22 275attman samman man av

arbetslivet har fackligthelsvenska Eskilstunaungdomar iute ett
förtroendeuppdrag medan endast med finsk bakgrund68en av

Samtidigthar det. får kan konstateraI vi 6 % 1 %. vimotprocent
utländsk bakgrunddet bland dem med fyraövrig 32äratt av

har förtroendeuppdrag.13 % ettsom
Erikss0n; Karlsson Swedner 1985890

Överlag gäller kartläggningarna och undersökningarna invand-att om
kategorinrarungdomens, främst omfattande utländska medborgares, si-

arbetsmarknaden har begränsats till detuation på objektiva aspekterna,
exempelvis arbetslöshetens omfattning och andel sysselsatta. sub-De
jektiva, exempelvis upplevelser diskriminering och arbetslöshet, harav
däremot endast belysts begränsadi omfattning. Kunskapenyttersten om
hur den döljer bakom exempelvis arbetsmarknadsstati-situation, sigsom
stikens siffror arbetslöshet, upplevs på subjektiv detnivå iärom en

obefintlignärmaste

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet4.9

Det fall bedöma värdet utländski många svårt utbildming ochattär av
erfarenhet. Därför det också ställa invandradlsvårt arbets-attär en
sökandes kunskaper och färdigheter relation till aktuellai arlbetsupp-
gifter på svenskt företag eller hos myndigheter.ett
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flykting med dokumenterad akademisk fårSå snart examen uppe-en
arbetsformedlingenförläggningen ombesör-hålls- och arbetstillstånd ska

värdering ska där-betygen. Ansökanöversättning om av examenav
och högskoleämbetet for bedömningefter sändas till Universitets- av

avslutade högskoleutbildningar. När det gäller värdering akademiskaav
ska ansökan lämnas tillmedicinska och yrkeserfarenheterexamina so-

bedömning utbildningar och yrkes-cialstyrelsen. Yrkesprövningar och av
gymnasial AMSAMU.erfarenheter nivåt görso avm

invandrarna har kvalificerad yrkesutbildning,Många annanav en
eller eftergymnasial utbildning med teknisk,gymnasial t naturveten-ex

detta harskaplig, ekonomisk eller vårdinriktning. Trots många svårig-
utbildningsyrke. Flera län har därför projektheter få arbete inom sittatt

vårdutbildade flyktingar och invandrare får undervisning iigång där t ex
for kunna få praktik och svensk legitimation.medicinalsvenska sedanatt

Elva landsting bedriver f särskild anpassad utbildning och praktikverk-n
sjuksköterskor och andra yrkesgrupper medsamhet för läkare350 enca

individuella legitimationstiderna. Akut brist påhalvering de tidigareav
till framgången SIVsjukvårdspersonal har medverkat 1991.

arbetar håll med tekniker och ekonomer.På på mångasättsamma man
integrerade svenskstudier och yrkesutbildning iPå vissa håll prövas

harsamverkan med gymnasieskolan. Dessa utbildningsinsatser visat sig
mycket värdefulla.

arbetsmarknadsverket utvecklingsarbete for framInom pågår ett att ta
yrkeserfarenhet.hjälpmedel för bedömning utländska utbildningar ochav

Arbetsförmedlingen har bl datorbaserat informationssystem,ettgenoma
tillgång till uppgifterk kunskapsbankinvandrarinformation, ut-s om

bildningsväsendet yrkeserfarenhet. vidareutvecklas och kom-och Detta
pletteras med material.successivt nytt

Som andelföljd dessa har utländska medborgares iinsatseren av
arbetsmarknadsutbildning uppgickökat kraftigt. Vid slutet juni 1990av

arbetsmarknadsutbild-antalet till eller drygt samtliga500 20 % i9 av
ning.

utbildning mindre motsvarande års-Andelen lågutbildade med än-
nyinvandrade under utgjorde fjärde-grundskolankurs i 19896 av ca en-

eller grundvuxeleverna invandrare.del. 60 %Drygt 13 000 varca av
motsvarandeHögutbildades möjligheter erhålla arbeten sin ut-att

dåliga grund bland otillräckligaländska utbildning på annatär resur-av
utbildningoch komplettering utländskför bedömning, värdering avser

arbetsgivarepersonalanställare. Vänte-yrkeserfarenhet och attityder hos
få utländsk akademisk värderad hos Universi-tiden för tatt examen ex

till Tidigare denoch högskoleämbetet f halvt år.ett ännuetttets- är varn
från riksdagen kunnat kortas. Ihar särskilda medellängre genommen

kompe-svårigheten få pådag beror de långa väntetiderna på att tagmer
ekonomiskapersonal brist påtent än resurser.
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Flyktingars möjligheter till arbete4.10

I de kommuner där det arbete, det mycket svårt for flykting-ontär ärom
särskilt för kvinnorna, få något sådant. Det medför del deatt attar, en av

flyktingar dessa kommuner flytta.måste Vissa mindretar emotsom
kommuner har akademikerjobb. Unga välutbildade flyktingaront om som
kommer dit, vill de jobb finnsinte på flyttar hellre tillta orten utansom

Svenskanågon Kommunförbundet 1989.större ort
Flyktingarna har enligt kommunförbundet problem få arbete ocksåatt

på flera de där det finns jobb. berorDet på flera faktorer.orter gottav om
Det första problemet gäller språkkunskaperna. bättreJu kunskaper i
svenska, desto lättare går det få arbete. Vissa avancerade jobbatt mer
inom industrin medför kunnamåste läsa instruktioner Föratt man m m.
jobb offentligainom sektorn, exempelvis inom vården, språkkunskaperär
också mycket viktiga.

En faktor yrkesutbildningen. Kommunförbundets erfarenhetärannan
de fall det finnsi arbeten verkstadsindustrin, kräverinom dessaattär

Ävenofta yrkesutbildning. flyktingarna har motsvarande utbildningom
från hemländersina den ofta inte. Ibland beror det påaccepteras annan
inriktning på utbildningen, ibland på svenska arbetsgivare kaninteatt
bedöma flyktingarnas betyg.

En del flyktingar saknar helt utbildning och kan bara komma ifråga för
rutinarbeten olika slag. Men det också ofta förhållandenaså iattärav
hemlandet sådana, deras kunskaper detinte in i svenskaär att passar
samhället. Många välutbildade flyktingar vill heller börjainte arbeta
med rutinarbeten. De vill hellre studera vid universiteten för att senare
kunna få kvalificerade arbeten.mer

Enligt kommunförbundet varierar attityderna hos arbetsgivarna mel-
lan olika Det verkar lättare för flyktingar få arbete påorter. att ortervara
där haft invandrare flerai årtionden. Detsamma gäller kontakternaman
med svenskar, lättare åstadkomma på mindre och särskiltattär orter,som
då sådana haft invandrare sedan årtionden.som

Allt fler kommuner börjar kombinera svenskundervisningen med nå-
form praktik, halvtidsarbete. Erfarenheterna goda.t ärgon av ex genom

Förutom det opinionsmässigt viktigt flyktingarna inte gåratt attär
sysslolösa, får de arbetet kontakt med det svenska samhället ochgenom
svenskar på helt inom flyktingförläggningarna. Påett annat sätt än
arbetsplatserna får de också möjlighet sina kunskaper frånatt träna
svenskundervisningen. En effekt flyktingarnapositiv inteattärannan

depassiviseras, de går arbete längre tid.utangörsom om en
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Konflikterna4.11 arbetsmarknadenväxer när

krymper
Konflikterna mellan invandrare och svenskar, liksom mellan olika in-
vandrare, har de sista året sambandi med arbetsmarknadenväxt att
krymper. I LO-tidningen 22, 31 maj beskrivs hur bil- och1991, texnr
läkemedelsindustrin deti invandrartäta Södertälje bara för årett par
sedan skrek efter arbetskraft. Men redan då föredrog företagen import-att

folk från Norge istället för anställa arbetslösa invandrare.attera
På arbetsförmedlingen i Södertälje nådd för vadgränsenanser man

kommunen klarar. De kan inte erbjuda enda jobb till invandrar-ett
gruppen.

Konkurrensen mellan nordbor och utomnordiska invandrare tätnar,
konflikterna blir fler på arbetsplatserna och ungdomarna kommer då i
kläm. De annorlunda attityderna slår hårt andra generationens in-mot
vandrare fått det allt svårare komma in på den svenskaattsom nu
arbetsmarknaden. De ofta medvetna kulturskillnadernaärunga mer om

den äldre generationen, de måste kämpa hårdare fördomarnaän motmen
från arbetsgivarna för få chans komma arbetsmark-in påatt attens en
naden, de har gått svenska skolori och mångatrots att gånger pratar
obehindrad svenska.

Att de assimilerade spelar ingen roll. Det räcker med in-är att
vandrarna sitt blir de nobbade.så Våra tvåsäger störstanamn
företag Saab Scania och Astra mycket knepiga. Framför alltär- -
nu.

arbetsförmedlare Södertälje

I artikeln refereras Saab Scania bland att de inte anställeratt annat sagt
enda turk till, för fårdå de problem på golvet. Turk skällsord,ettären

ofta innefattar den kristna assyriersyrianer. De två folksla-som gruppen
har kommit i konflikt med finnarna på Saab Scania, utgörgen som

ryggraden produktionen.i
acoub,J år, från Turkiet, utbildad20 bilmekaniker talar brasom sven-

ska, gick fordonsteknisk linje klassens bästa. I skolan lagadeut som en av
han lärarnas bilar och fick särskilt diplom för insatser. Enligtsinaett
arbetsförmedlingen borde han absolut fått jobb efter skolan. Inte heller
någon hans fyra klasskamrater med utomnordisk bakgrund fick arbe-av

J acoub gick personligen till V.A.G och frågade det fannste. någonupp om
ledig plats. Chefen svarade de bara behövde bilmekaniker, och för detatt
krävs utbildning.

Jag faktiskt sökte denjag jobb, och dess-jagatt typen attsa av
har utbildning. Jag lämnade och de badminautom över papper;

återkomma.mig
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de alltdag Mannen inteJacoub ringde igen någon att trotssasenare.
V.A.G anställt svenskhadebehövde mekaniker. En veckanågra ensenare

betyg.Jacoub, hadepojke gick klassi sämresomsamma som mensom
med liknandeJacoub bara många ungdomarDessvärre är er-en av

farenheter ungdomskommittén mött.som
rm x a

x .M
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Boende

På detvintern kalltär
och blåsigt Rinkebypå torg.

darrarFåglarna
och människorna fryser ihjäl.

Det ingenär nästan
och Rinkebygår sitter på Torg.som

kan träfas dåIngen
människorna går torgetgenom

de kännerinte varandra.som om
Därför gillar jag inte vintern.

Fikri Atas
ur Rinkeby i världenmitt

jämlikt och integrerat boende5.1 Ett

I England invandrare med pakistansk bakgrund samlade i vissaär om-
råden medan invandrare från de forna afrikanska kolonierna finns i
andra stadsdelar. bostadssegregationDenna har från officiellt hållman

Grupperna har behålla utvecklanågot positivt. kunnat och sinsett som
kultur i det engelska samhället. USA har liknande områdenegen som

Little Italy Chinaoch town.
Frankrike har däremot forordat integrering de olika invandrar-av

bostadsområdena.i Resultatet har blivit det stadsdelariattgrupperna
med många invandrare utvecklats kulturer varken funnits iegna som
invandrarnas hemländer eller Frankrike.i

De bostadspolitiska målsättningarna Sverige uppnå jämlikti att ettär
och boende.integrerat Förutom olika invandrargrupper harintegreraatt
målsättningen fåvarit boende med både svenskar ochintegreratatt ett
invandrare. Trots detta ojämlikheten i boendet och segregationenär stor
utbredd, särskilt storstäderna.i
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tionStorstadskoncen tra

Årstorstadsområdena. boddekoncentrerade till 1988Invandrarna är om-
Stockholm, Göteborg ochföddahälften alla utrikes ikring personerav

hela riket.tredjedel befolkningen i DrygtMalmö, omkringmot enaven
Stockholmsregionen, knapptlandets invandrare bodde itredjedel motav
SOU 1989111.den totala befolkningenfemtedel aven

Överlag bostadsområdenpå olikaavviker invandrarnas fördelning
bo-invandrare till vissasvenskarnas. Koncentrationenstarkt från av

kraftigt. Fleraförortsområden har ökatstadsområden storstädernasi
kort tid förvandlatsstäderna har på relativtdelar förorter till dei större

områdenbefolkning tillmed huvudsak infödd svenskfrån områden i en
Rosengård Malmö,invandrare. I förorter imed majoritetstor somaven

Stockholmoch Rinkeby iBotkyrka och TenstaFittja, Alby och Norsborg i
föddabor därområden där dem ifinns det idag 80 % annatettärsomav

har ökatdessa områdenland Sverige. Andelen invandrare i närmastän
speciellt under 80-talet.dramatiskt fr och19700 m

k miljonprogrammetområden byggdes detofta fråga iDet är som som
ålderssegregerad befolkning, hög1970-talet. De karaktäriseraspå av en

Område-förslumningstendenser.med sociala problem ochandel personer
Nytillträdande påbostadsbrist.för råda bot påbyggdes att storenna

invandrare och svenskar, flytta-bostadsmarknaden, både nyanlända som
hamnadedelar landet, dessade till storstäderna från andra iin ny-av

vidaresvenska familjer flyttade så småningombyggda områden. Många
tilldit närhetenfler invandrare sökte sigtill andra områden, medan gp a

områdena kom få karakzärensegregationen ökade ochsina landsmän. att
påmedförde ökat slitagegenomgångsboende. Den höga omflyttningenav

områdena blev lidande.lägenheterna och stabiliteten i
områden,eftersattahar igång för dessaUpprustningsprogram satts

nedslitna bostäder,otillräcklig för få arbetsplatser,har service, so-som
harParadoxalthög hyresgästerciala problem, omsättning etc. nogav
harI Rinkebyfall lett till ökad segregation.upprustningen i vissa t ex

hzttillsinvandrarinslaget förstärkts i de upprustningenetapper somav
uppfattar områdetklara. Ett tecken på många invånareattär som po-

väsentligt direfter evakueringåterflyttningensitivt större änatt ärär
återflyttningsbenägenheteninnerstadsområden. Medantill upprustade

Rinke-innerstaden den ienligt Familjebostäder 50 %10-15 % i ärär ca
by.

invandrartätt omkringDefinierar bostadsområde närett somman
samtidigtkan konstateradess invånare födda utlandet,20 % iär manav

av borfödda utlandet iomkring alla iendast 30 %att ärsompersoner
invandrartäta områden. Generellt finns det dessutom ten-sett en svag

områdeninvandratätadens andelen invandrare bor itill inteatt som
tillrelativt nyligen anlärtförsta hand det invandrareökar. I är som

områdena SOU 1989111.bor de utpräglat invandratätaSverige isom
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kraft medDen reform flyktingmottagandet trädde i år 1985,somav
flyktingarna till praktiskt alla kommuner landet,utplacering itagetav

har till storstädernas andel invandringen minskatlett något iatt av
förhållande till landet Erfarenheter från invandrarverket visari övrigt.

blandtrycket på få komma till storstäderna minskat, framför alltatt att
barnfamiljerna. flyktingfamiljer väljer istället bosättaMånga sig påatt
mindre ensamstående föredrar dock fortfarandeGruppenorter. mänunga
storstäderna.

Att invandrare högre utsträckning svenskar bor storstadsom-i iän
rådena påverkar naturligtvis deras bostads- och boendeförhållanden.

trångboddaInvandrare och bor oftare i5.2 mer
hyreshus

Generellt invandrare oftare trångbodda och bor hyreshus framförisett är
allt i det allmännyttiga bostadsbeståndet betydligt utsträckningi större

infödda svenskar. Större hushåll i kombination med mindre lägenheterän
blandtrångboddhet betydligt vanligare bland invandrareattgör är än

svenskar SCB SOU SCBVogel 1991. I1991; 1987; 1989111,m en
underlagsrapport till storstadsutredningen konstaterar dock in-attman
vandrarnas trångboddhet överlag minskar till förnivåsamma som sven-

efterskar års vistelse Stockholm. Men trångboddhetentio i varierarca
Ävensamtidigt mellan olika invandrargrupper. efter års vistelsetio var

exempelvis arbetskraftsinvandrarnamånga trångbodda. På motsva-av
rande trångboddheten bland invandrare födda Grekland,isätt störreär
Jugoslavien och Chile bland dem från Polen och Finland SOUän
1989111.

Invandrarens socioekonomiska bakgrund, liksom standarden påegen
hemlandets bostadsmarknad, faktorer spelar betydande rollär närsom en
det gäller förklara skillnader mellan nationaliteter, den tidazt ävenmen

fördet försvenskas boende.enskilda nationella i Mertar sittattgrupper
or invandrarnas boendekarriär vistelsetiden landetavgörande iän är

förmodligen den tradition de erfarenheter de har med frånoch sig sitt
hemland. Många invandrare istället för och dyra bo-prioriterar stora

andia saker, bl osäkra de skastäder därför de på iatt är stannaa om
Sverige. ungefär tredjedel efter fem tillI genomsnitt återvandrar åren

hemländer SCBsina 1991.
Storstadsitredningen konstaterar underlagsrapport sammanfatt-i sin

allt de utlandsfodda tenderar bo iningsvis majoritetat större atten av
samtidigt antal bostads-områden inte invandrartäta, ettärsm som

alla invandrartätaområden storstadsregionerna mycket ochi ten-tre är
derar invandrartäthet. första hand under invandrar-öla sin Det iatt är

första Sverige de tenderar bosätta de invandrartätaår i sig iattnas som
bostadsområdena. förefaller de invandrartäta bo-Det mångasom om av
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stadsområdena fungerar genomgångsomrâden for nyanlända invand-som
och flyttarde från dessa områden efter tids vistelseatt här. Derare en

invandrartäta bostadsområdena återfinns i mycket hög utsträckning
bland storstadsregionernas attraktiva bostadsområden.minst Föritom

dessa områden har andel relativt nyanländaatt invandrare har destoren
också socioekonomisktöverrepresentation bland denen av svaga grupper
infödda befolkningen. En andel dessa attraktiva områdenminststor av
tenderar få allt starkare koncentrationatt har svårten av personer som

hävda bostadsmarknadensig på SOU 1989111.att

Ungdomar negativa till boendesegregation

Ungdomskommittén genomförde i maj 0pini0nsundersökn.ng1990 ien
samarbete med Skandinavisk Opinion AB SKOP. ungdomarna76 % av
mellan det16-24 år ansåg ganska dåligt eller mycket dåligtatt attvar
vissa områden befolkas enbart invandrare. Man hellrenästan attav ser
det blandad befolkning allai bostadsområden.är en

Diagram 5.1

oâuerÄRTYCKER ou DET BRA ELLER arr
OMRÅDEN serouoasMESTwssA AV

DRAREINVAN
o

.loo-

;90 --

Källa Murar ungdomskommitténatt 1990rasera, m
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Diagram 5.2
sönSVERIGEv1 |TYCKER ATTou
ALLAserouwne uBLANDADenHA

BOSTADSOMRÅDEN

MurarKälla ungdomskommitténatt 1990rasera, m

5.3 Invandrarungdomars på sitt boendesyn
I studie har genomförts Magnus Berg andra generationensen som av om
invandrare från Finland, Turkiet och Chile i Göteborg framgår det att
olika invandrargruppers och invandrarungdomars och förvänt-syn- -
ningar på sitt nuvarande och framtida, boende förmodligeneget, skiftar
starkt. I studien beskriver deBerg olika invandrargruppernas detpåsyn

bostadsområdet, deras förankring i det och förväntningar sittegna om
framtida boende Berg Den turkiska andra1988. invand-generationens

rörlighet på bostadsmarknaden liten jämförelsei med finländar-rares var
Andra generationen turkar sökte efter och ville också första handi hanas.

Ävenbostäder låg i bostadsområde föräldrarnas.som samma som om
andra hade betydligtgenerationen fler kontaktytor med svenskar denän
första generationen turkar, det ändå släktingarna utgjorde denvar som

främstaöverlägset orsaken till de identifierade sig starkt med detatt
bostadsområde de bodde i och ville kvar där. De finländskastanna ung-
domarnas identifikation med det bostadsområde de bodde i kunde tvärtom
beskrivas icke-etniskt för dem det första handi den svensk-som var
finska kamratkretsen utorde det viktigaste derasi lokala föran-som
kring.
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och turkarna hade chilenama Göte-Till skillnad från både finnarna i
komflyttat direkt de och redan från det dede flesta fall in iborg i större -

exempelvis deförorterna. De hade heller,dit invandrartäta inte som-
utveckla histo-Berg intervjuade, hunnitkontaktturkar gemensamensom

ursprungslandet och Sverigeoch livsstil med förankring både i iria --
landsmän. Tvärtom hade de skiftande erfarenhetermedtillsammans sina

utvecklade olikahemlandet, låg till grund för demed frånsig attsom
återspeglade enligt Berg också hos andra generatio-livsstilar. Detta sig

skiftade från djuptill de bostadsområden de bodde irelationervarsnen,
multietnisk särskild identifikationidentifikation tilloch etnisk ingenöver

Bergalls 198841.

hemifrån tidigareFlickorna flyttar

genomfördes Eskilstuna institutionenden enkätundersökning iI avsom
konstateravid Göteborgs kundeför socialt arbete universitet attman

och speciellt flickorna tenderademed utländsk bakgrundungdomar - -
ålder ungdomar med svenska för-flytta hemifrån vid tidigare änatt en

Swedner Men skillnaden minskadeEriksson, Karlsson 1985.äldrar
ålder hade den helt försvunnit. Demed stigande ålder. Vid tjugotvå års

hade svenska föräldrar bodde betydligt oftare i villa deungdomar änsom
det vanligare ungdomarhade utländsk bakgrund. Samtidigt attvarsom

hand finsk bodde bostadsområdenmed utländsk bakgrund första ii- -
underdel det k miljonprogrammethade uppförts 1960-ssom en avsom

och 70-talen.

Miljonprogramområdenas hyresgäster5.4

missnöjda
konstatera invandrarnastorstadsutredningen kundeI att är över-man

attraktiva bostadsområdena storstadsregio-representerade i de minst i
hänvisarföljande slutsatser, samtidigtVidare drar som mannerna. man

genomförts Stockholmsregionenundersökningar tidigare har itill avsom
attraktiva bostadsområdena uppfattar demhur de boende de minsti

bostadsområden utmärksDe överrepresentationav en avsom
utlandsfödda och där hälsahushåll, invånarnas ärresurssvaga

andel bostäderna byggda under mil-relativt dålig har stor aven
och förvaltas utsträckning allmän-dagar ijonprogrammets stor av

bostadsföretag.nyttiga
Stockholmsregionentidigare studierFrån i justvet att an-

utlandsfödda och låginkomsttagaredelen socialhjälpstagare, ut-
till hur de boende själva utvärde-ganska effektiva prediktorergör

vill där dessa andelar högabostadsområden. Detsina säga ärrar
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missnöjda medrelativt sinaboendeockså detenderar att vara
bostadsområden.

vilken befolkningsgruppförhållanden igenomgårDessa oavsett
nöjdautlandsföddaalltså inte såfrågar. Detvi äratt texär mera
detbostadsområden vad svenskarnamed invandrartäta är, ärän

ekonomiskaundersjälva lever smådeinte så att sompersoner
har detområden debättre dessaomständigheter itrivs än som

SOU 761.ekonomiskt bättre 1989.6

överrepresenterade utmärksinvandrarnabostadsområden därDe är av
Stockholmsregionen.iomflyttning i genomsnitt 50 %högextremten -

kartläggningarstorstadsutredningensdet enligt ettSamtidigt föreligger
utlandsfodda, hög andelandelmellan högstarkt sambandmycket en

sjuk-med långaoch hög andellåginkomsttagaresocialhjälpstagare, en
framför alltochstorstadsregionernabostadsområden iolikaskrivningar i

SOU 198967.iStockholmsregionen

mångfald iKulturell5.5

miljonprogramområdena
miljonprogrammetsdet khar uppstått imångkulturell situationEn s

normbildan-svenskaregler och detgäller svenskaVisserligenförorter. är
invandraremångfald. Mångakulturellvardagen prägladde, är av enmen

det svenskainnehåller både delarområde,hemmakänner sig i ett avsom
formulerargrek bott länge i Tenstaursprungslandet. Endelaroch somav

det så här

föralldelesgrekernatillbaka till Athén,flyttadeJag varmen
Gärdet.flyttade tillOch sedan jagskulle stågrekiska för jag ut.att

för mycketdet alldelesför svensktdär det alldelesMen varvar -
det bra. Härochguddag hissen så. Här i Tenstaguddag, i ärär

blandning. Arnstberg 1991.det lagom

släkt ochAllaochJag sitter tittar vännerärut
varandra känneralla förochskrik, glädjerop tjat...

kärlek!och mycketVärmelivRinkeby det jämntI är
livRinkeby detIhistorier och skämt.hörMan är

kandet finns Där inteTusentals språk och kulturer somna,man
T-bana eller buss,Så,minnsså intede så många, taattär man

och hjärtligt...och bruksederegna
VÄLKOMNA!personligheterolikaträffar mångaMan

PascalidouAlexandrabor några metersom
Rinkeby världenmitt iurvarandra,från

vandra.alltiddit kan man
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Bostäder åt5.6 flyktingar
Det kommunala flyktingmottagandet står och faller med tillgången på
bostäder. På grund bostadsbristen, finns i alla Sverigesnästanav som
kommuner och särskilt påtaglig iär storstäderna, måste alltförsom
många flyktingar fått arbets- och uppehållstillstånd vistas på invand-som
rarverkets förläggningar och slussar. Iden mån det finns någorlunda gott

lediga bostäder, det på har få arbetstillfällen.är orter Reglerna förom som
bostadsförmedling varierar bland de kommuner har förmedlingar. Desom
flesta har blandad behovs- och tidskö.en

I intervjuundersökning gjordes kommunförbundet vårenen som av
framhåller1989 kommunerna genomgående vill flyktingarnaatt man ge

bostäder helst frånpermanenta början. Många flyktingar har redan-
flyttat antal gångerett och bör därför få chansen sig. Detatt rota anses

särskilt viktigt för barnfamiljer. Tillfälliga lösningar på sikt intevara är
billigare nyproduktion och deän tenderar dessutom enligt kommunerna

bli Svenskaatt Kommunförbundetpermanenta 1989.
Invandrarverket genomgângsbostädernaatt kan bidra till attmenar

flyktingar och invandrare sprids till fler bostadsområden och inte blir
hänvisade till enda. Tankenett bor iattär genomgångsbostadman en
under begränsad tid till dess får lägenhet i ordinarie bestånd.en man en

Diskrimineringsombudsmannen DO har hävdat det olämpligtatt är
flyktingar förturatt i bostadskön i egenskap flyktingar. Hange av menar

det bättreatt kommunernaär att flyktingarna genomgångsbostäderger
och de sedan fåratt ställa sig bostadsköni alla andra.som

Kommunförbundet delar DOs uppfattning ensidig prioriteringatt en av
flyktingar vid förmedling bostäder framatt invandrar-av vore provocera
fientliga opinioner. Man dock DOs synpunkter byggeratt på den fel-menar
aktiga uppfattningen alla kommuneratt har bostadsförmedling samt att
de flesta kommuner har tidskö för bostäder. Bland de kommuner haren som
bostadsförmedlingar finns inga enhetliga regler för förmedlingen bostä-av
der. Det vanligaste har kombinationär att behovs- och tidskö.man en av

I till DO kommunförbundetmotsats opinionen inte blirattmenar mer
positivt inställd till invandrare bygger särskildaatt genomgångs-av man
bostäder för dem. Genomgångsbostäder kan dessutom medföra problem

barnomsorgeninom och skolorna med alltför hög koncentrationen av
invandrarbarn till vissa områden. Det vanliga dock genomgångsbo-är att
städerna ligger spridda i mindre i kommun.grupper en

Kommissionen rasism och främlingsfientlighetmot alla kraf-attmenar
bör inriktas på lösater flyktingarnasatt bostadsbehov inom för detramen

vanliga bostadsbyggandet. En utebliven ökning bostadsbyggandet ut-av
hot flyktingmottagningengör ett mot och flyktingpolitiken. När med-

borgarna bostadsfråganatt riskerar bli akut och till ochatt med omöjligser
lösa, kan främlingsfientligaatt lättare krav helaatt göragrupper resa om

flyktingpolitiken restriktiv SOU 198913.mer
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Under börjadeår lägenheter1989 60 000 byggas. Förnärmare att att
alla bostadssökande ska få bostad måste lika många lägenheter påbörjas
varje år under hela 1990-talet enligt uppgift från länsbostadsnämnden i
Stockholms SIVlän 1990.

Information bostadsmarknaden5.7 ochom
reglerna i boendet

En anledningarna till invandrare överrepresenterade detatt är närav
gäller boende hyresrätti och underrepresenterade i bostadsrätter, villor
och kooperativa boendeformer brist på kunskap hur den svenskaär om
bostadsmarknaden fungerar och vilka alternativ finns.som

Svenska föräldrar börjar sällan bosparainte för barnsina redan denär
små. Barnen anmäls till köer for bostadsrätts- eller kooperativt boende.är

Det svenska ungdomar försteg de ska etablera boende.ett när ett egetger
Enligt kommissionen och främlingsfientlighetrasism har hyres-mot

gästföreningarna kontakteri sina med invandrade medlemmar många
gånger konstaterat invandrarnas kunskaperna lagar och andraatt om
regler på den svenska bostadsmarknaden bristfälliga. Förutomär att
bristen kunskappå kan missgynna invandrarnas barn kan den ibland
leda till onödiga konflikter.

Hyresgäströrelsen har organisation decentraliserad i ovanligtären som
hög grad. Bland de förtroendevalda finns många förenings-inte ärsom
aktiva övrigt, däriblandi många invandrare.

Kommissionen hyresgäströrelsen därför kan fylla viktigattmenar en
funktion det gäller informera reglerna boendet.att i Mannär om menar

informationsådan bör redan ilyktingforläggningarna.påatt ges

Invandrarungdomar på5.8 missgynnas
bostadsmarknaden

Arbetslöshet och bostadsbrist två de frågor bekymrar ungdomarär av som
i dag Institutet sociala studierför Detmest 1991. svårt i dag forär

ungdomar få bostad. För invandrarungdomar detatt är ännuen egen mer
bekymmersamt. Samtal med invandrarungdomar och bostadsförmedlare

entydig bild invandrarungdomar missgynnas på bostads-attger en av
marknaden, det svårt empiriskt belägga det.attärmen

För ledig lägenhet flera bostadssökanden.varje anvisar vi Hyres-
värdarna förbigår alla invandrarnamn på anvisningarna.

ungdomsbostadsförmedlare
Privatpersoner hyr överhuvudtaget tillinte invandrare medut

demotiveringen svåra de försvinneri medatt är att tag om en
hyressk uld.

ungdomsbostadsfonnedlare
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ungdomsbostadsformedlingar in-särskildalandet harnågra iPå orter
Istiftelsen Ungbo år 1987.inrättades exempelvisGöteborgIrättats.

bostadsmarknadensfor allastyrelse ingårstiftelsens representanter par-
bostads-de allmännyttiga och kooperativaGöteborgs kommun,dvs forter,

hyresgästforeningenfastighetsägareforening,Göteborgs samtföretagen,
själva. Dennadvs ungdomarnaför Stiftelsens målgrupp,representanten

ingångar tillkontaktnät och direktaUngbo braförankringbreda ettger
kö mellanfå stå måstebostäderna. För ialla förvaltar att man varasom
Göteborg två årmantalsskriven minstgammal och ioch år2518 sen

och förturer existerarstrikt tidsordnad någraBostadsköntillbaka. är
bostad. Accepterar inte någoterbjudandenfår högstManinte. tre manom

frånanmäla och börjakön, får sig igenförslagen åker omman urav
for invandrarungdomarsärskilt stödUngbo har ingetkön.början, sist i

arbetar medde Manmissgynnas.söker bostad, atttrots att man sersom
När får ledigmed svenska ungdomar. indem på sätt man ensomsamma

bostadssökande.antal påmedfår värden anvisninglägenhet ett namnen
finns med.avgörande for vilkaKötiden är namn som

det fördesto demfrämmande utseende svårareJu är attmer
männen.särskilt debostad, unga

ungdomsbostadsformedlare

det här egentligenförväg och talarIbland ringer vi i äratt enom
jobb, baraoch med fast detSverigesvensk ivi, äruppvuxensom

chans ochför de ska ha inteannorlunda, attärnamnet ensom
ut.sorteras

ungdomsbostadsförmedlare

myndig-ske både hosbostäder kan diskrimineringtilldelningVid av
värden. kan skeoch hos bostadsföretaget, Detbostadsformedlingenheten,

olikapå sätt

uppträder dis-bostadsformedlingarnas påtjänstemän ettattgenom-
kriminerande sätt,

förhalar handläggermyndigheten forsummar, eller ären-attgenom-
diskriminerandedet på sätt,ett

påplockar bort invandrarnamnenvärdarna konsekventattgenom-
bostadsförmed-bostadssökande de får frånmedde anvisningar som

ellerlingen,
invandrar-hyra till vissabostadsforetagen utatt vägrargenom-

grupper.

pågäller myndighetskravetbostadsförmedlingarnakommunalaFör de
bostadsförmedlingensI de fall tjänstemänoch opartiskhet.saklighet upp-

klagomål tillfinns möjlighet riktadiskriminerandeträder på attsättett
JK. Ett dis-myndighetens chef, JO elleröverordnade,tjänstemannens
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upplysningar, servicehandlande fråga allmännakriminerande i m mom
Försummande, för-enligt brottsbalken.diskrimineringkan olagavara

vederbörande chef, JOöverordnad,anmälas tillhalande kan ocksåosv
JK.eller

Domstolenprejudikat Högstafinns ibostadsföretagenNär det gäller ett
ochbostadsföretagkonsulent anställd hos226. EnNJA ett1985 an-s

därför handiskrimineringdömdes för olagaför uthyrningen attsvarig
lägenhet till zigenare.hyravägrat ut enen

diskriminering inteförbudet olagaanför HD bldomskälenI att mota
bostadssökande,härkomstmed viss avvisashindrar att omsomen person

hyresgäst. Ettskötsamhethan kommer brista idet kan attantas att som
etniska grupptill-stödjas denfår emellertid inte påsådant antagande

individuelledengrund kännedomha ihörigheten måste sinutan om
fåbostadspolitikenssvenskaredogör för den attsökanden. HD strävan en

bostadsområdena och fortsätterhushâllssammansättning iallsidig

diskrimineringstraffbestämmelserna olagahuruvidaFrågan om
bostadssökande vissavböjahinder förlägger i attvägen uren

önskvärdmotverka icke koncentrationsyftefolkgrupp i att grup-av
blibostadsområde sällanintemedlemmar till visst synespens

den kom-bostadsföretag ochför kommunala inomaktuell, främst
...innebör-slutsatsbostadsförmedlingen. HDsmunala attär

det skulleuppfattaslagtexten kan inte så,den att varaav
medfolkgruppvissstraññtt vissmissgynnaatt person ur enen

förtill fördelåtgärdenhänvisning till ytterst antasatt grup-vara
etnisksyftet motverkafall dåfråga. gällerDeti är attävenpen

boendekoncentration.

alltför lätt rättfärdiga särbe-skulle blidetHD attatt annarsmenar
döljabostadspolitiska strävanden förmissbruka atthandlingen attgenom

bevekelsegrunder DO 1.87.andra
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Språk och utbildning
Språk6.1

Språket och användningen olika minoritetsspråk spelar viktigav en- -
roll invandrarungdomarsi vardagsliv och allmänna livssituation.mer
Språket förmodligen den viktigaste grunden for olikautgör minoritets-
kulturer och de kollektiva identiteter knutna till dem. Här skiljerärsom
sig olika länder mycket åt och Sverige i jämförelse med många andraär,
länder där tvåspråkighet vanligt, fortfarande väldigt språkhomogent.är

Med tvåspråkighet i drag individ kan behärska bådeattavses grova en
det språk dominerar i samhället majoritetsspråket och sitt egetsom
hemspråk minoritetsspråket. Tidigare svenska studier påvisade attsom

ellertvå- flerspråkighet hade negativa konsekvenser, exempelvis med
avseende på skolframgång, har vid granskning havisat signärmareen
påtagliga metodologiska brister. I väl kontrollerade undersökningar har
det påvisats det finnsinte några signifikanta sambandtvärtom mellanatt
flerspråkighet och skolframgång eller verbal och icke-verbal intelligens.
Istället har funnit tvåspråkiga barn och ungdomar generelltatt settman
har bättre testresultat enspråkiga både vad gäller verbal- och icke-än
verbal intelligens Virta 1983. Idag har fler- eller tvåspråkighet Sverigei

viktig individuell kompetens ochaccepterats de flestasom en resurs av
lingvister och psykologer, liksom skolmyndigheterna statsmakten.av

Blir tredje6.1.1 generationens invandrare
enspråkiga

Den dominerande föreställningen eller det gällerprognosen närsnarare
andra och tredje generationen invandrare har länge dessa, eftervarit att
amerikanskt kommer blisuccessivt helt enspråkiga ochmönster, att
svensktalande. Den första generationens invandrare slutet förraisom av
århundradet emigrerade från Europa till USA utvecklade tvåspråkig-en
het där modersmålet dominant. Deras barn, dvs andra generationen,var

också tvåspråkiga, med den skillnaden engelskan dominant.attvar var
Deras barnbarn, dvs tredje blevgenerationen, däremot eller mindremer
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emellertid hosengelska. har inteenspråkiga Dettai upprepatsmönster
amerikanska samhället under tiden efter andradetnyanlända igrupper

Spansktalande mexikaner ochframför allt blandvärldskriget, inte puerto-
ochhar slagit vaktbåde andra och tredje generationenricaner, i omsom

invandrar-aktivt tidigareminoritetsspråk påsitt ett sättanvänt änmer
grupper.

invandrare iför andra och tredje generationensHur situationen utser
det långt ifrånfrågan kompliceras allmäntSverige Svaret på attrent av

med fler- eller tvåspråkig-konsensus vadföreligger någon som avsesom
fastställas.hur denna ska bestämmas ellerhet, samt

generationsprojektetlför det k andraSally Boyd, inom ramarna ssom
invandrar-med finsk och grekiskstuderade tvåspråkighet hos ungdomar

språk aktivthuvudsak fasta på tvåbakgrund Nacka och Borås, ii tog om
honför bestämma de ungdomaranvändes vardagsliveti att somom

enkät-eller Boyd 1987. I denstuderade tvåspråkiga inte 1985;var
invand-och blandBoyd genomförde Nacka Borås 535undersökning isom

födda ochrarungdomar med eller båda föräldrarna utom-uppvuxnaen
aktivt tvåspråkiga.lands mellan år visade det sig14-16 44 %att var

demarginellt tvåspråkiga, dvsUngefär tredjedel klassiñcerades somen
minoritetsspråkeller användehade tidigare aktivt tvåspråkigavarit ett

sällan varje dag.änmera
ungdomarvisade det skillnad mellan deResultaten också att storvar

svenskhadebåda föräldrar födda Finland och demi som envars var
Helaland Finland.förälder eller invandrad förälder från ett annat änen

ursprungslandbåda kom frånde ungdomar föräldrar%75 vars sammaav
demFinland respektive Grekland aktivt tvåspråkiga, 15 %mot avvar

hade entydigförälder svensk. Att föräldrarna minoritets-envars ena var
och majoritetsbakgrund visade sigbakgrund istället för både minoritets-

frånfor graden aktiv tvåspråkighetalltså betydelsestörre änvara av av
hadeföräldrarvilket land föräldrarna härstammade. De ungdomar vars
demtvåspråkiga utsträckninglägre arbetarklassyrken i större änvar

eller medelklassyrken. Deföräldrar hade arbetarklass-övre ung-vars
ochmed invandrarfamiljerdomar bodde bostadsområden mångaisom

två-invandrarungdomar oftare aktivtgick skolklasser med mångai var
invandrarung-dem hade färre kontakter med andraspråkiga än som

skolan. Skillnaderna tvåspråkighetdomar de områden de bodde i och i ii
invandrar-, etnisk eller nationell bakgrundmellan ungdomar med olika

mycket Boyddäremot överlag små 1985.var
det vanligast de använde minori-Bland de aktivt tvåspråkiga attvar

deföräldrar och andra vuxna, medan såtetsspråket med sina gott som

1 delprojekt ingickAndra invandrare utorde de igenerationens ett tre större somav
långsiktseffekter, två delardet k PIL-projektet Projektet invandringens övrigavarss

chländers invandringspolitik och invandringbestod studie europeiska en omav en om
arbetsmarknad.
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Att ungdomar-syskon och kamrater.uteslutande talade svenska med sina
medtillsammans sinaanvände svenskanutsträckningi stor ävenna

för använd-mycket viktigsyskon tyder på generationsgränsenatt är
Liknande harsvenskan.minoritetsspråket respektiveningen mönsterav

invandrare,andra generationenskartlagts andrainomäven grupper av
latinamerikaner Mella 1985.exempelvissom

minoritetssprå-studie har knappastresultaten BoydsAtt döma av av
femtetredje, fjärde ochöverleva iken förutsättningar attstora genera-

central roll förspråket spelartionsledet framtiden. Eftersomi upp-en
också innebäraskulle dettarätthållandet etniska kulturmönster attav

försvinnaupplösas eller iskulle försvagas,minoritetskulturerna sigi
framtiden.

åldernmedSvenskan starkare

Andra generationensingick projektetstudie också iI en annan som
detliknandeEngelbrektssoninvandrare fann Ulla-Britt mönsterett som

invandraregrekiskaungdomar tillBoyd beskriver bland barn och

tillgäller grekiskanoch ungdomarnaFör barnen attatt
svenskandominerande språketmed det klartbörja attär men

de kvarblir, länge iäldre de åtminstone såjuvinner ärterräng
deförr, räknartill högstadiet, inteskolan. Vid övergången om

språk.starkaste Dennasvenskansjälva genomgående sittsom
stycken be-desåledes iutveckling storatrots attäger ungarum

gruppmiljö.helgrekisk hem- och Detfinner sig i närmast senareen
mindredestotiden använder grekiskan. Intemedför de hela äratt

språk,storsamhälletsmajoritetsbefolkningens språk,det väx-som
1987a119fstarkast. Engelbrektssonsiger

Rinkebyska6.1.2

rinkebyska,ellerrinkebysvenskavad har kallats ettUppkomsten av som
etniskmed skiftandeungdomarblandspråk har uppstått grupper avsom

Stockholm, visar påRinkeby och Tensta ibakgrund förorter etti som
slå vaktförsökkan tolkasförhållningssätt attettannat om nyasomsom

bland olikaoch identitetereller blandade kulturermultietniska grupper
rinkebys-kanI denna meninginvandrarungdomar jfr Kostinas 1989.av

multietnisk subkultur,tilltillhörigheten sammansattkan bekräfta aven
del svenskaeller tillkulturer och vissfrån olika etniskaungdomar även

funktionsymboliskdialekt samtidigtfår dennaungdomar. Härigenom en
blandadeetnisktmarkör olikautåtriktadoch fungerar ung-avsom en

identitet.domsgruppers
minoritetsspråkdel jämföras med deRinkebysvenskan kan till viss nya

asiatiskasåväl vitautvecklats ellerhar tagits svarta,över somavsom
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ungdomsgrupper deti engelska samhället, exempelvis patois isomsom
huvudsak har utvecklats på Jamaica och karibiska invandrare i Eng-av
land och panjabi som huvudsak har utvecklatsi pakistanska invand-av
rargrupper. Dessa kan beskrivas synkretistiska språk dvs bland-som en

ellerning sammanjämkning ochmajoritets- minoritetsspråk,ettav som
också innehåller helt element och ofta brukar kallas för pidgin-nya som

kreolspråkeller Fortfarande det dock inte klarlagt rinkebyskanär om
kan betraktas k pidgin- eller kreolspråk Allwood 1988.ettsom s

I den allmänna debatten Sverigei har länge första handså i deännu
problematiska aspekterna rinkebysvenskan uppmärksammats, blav a

den har betraktats uttryck för k halvspråkighet elleratt ettgenom som s
dubbel halvspråkighet begrepp tidigare vanliga i debattensom var om-
invandrarbarns och -ungdomars Såvitt harsituation. vi kunna finna be-
drivs det emellertid ingen svensk forskning vilka funktionerom upp-
komsten synkretistiska språk, rinkebysvenskan, kan tänkastypav nya
fylla olikainom ungdomsgrupper. Utvecklingen liknande blandadeav
språk har dock till viss del kartlagts inom exempelvis barn ochgrupper av
ungdomar med latinamerikansk bakgrund, har blandat chilenska,som
argentinska, bolivianska och uruguyanska uttryck med varandra Mella
1985.

Minoritetsspråket dominerar barns språkmüjö

I undersökning genomfördes två Stockholm,i omgångar i och1985en som
198788, visade det sig minoritetsspråket kraftigt dominerade barnsatt
språkliga hemmiljö under de första levnadsåren i familjer där modern

huvudspråkocheller fadern hade svenska Natchev Sirénett annat än
1989. Det visade den absolutasig föräldrarnamajoriteten 89 %att av
hade bestämt sig innan barnen födda med dem på minoritets-prataattvar
språket. När två år efter det barnen födda återigen inter-attman var
vjuade deras föräldrar visade det sig så samtliga hadeatt gott som som
bestämt försig använda minoritetsspråket med barn också ordeatt sina
det 89 fader%. De och mödrar hade vistats Sverige under lång tidisom

dock inte lika benägna använda minoritetsspråket den dagligaiattvar
interaktionen med barn demsina hade landetvarit i undersom som
kortare tid. Resultaten från undersökningen pekar dock de flestamot att
barn familjeri där det talas språk svenska under förstasinaett annat än
levnadsår in språkmiljö däri minoritetsspråket dominerar. Menväxer en

2Med pidginspråk de flestai sammanhang blandspråkett uppstår iettavser man som
mellan människor med olika språklig bakgrund. På motsvarandemötet brukarsätt

tala pidginspråk kreoliseras och övergår till bli kreolspråkatt detatt ett närman om
blir första eller det dominerande språket samhället.inom viss ien grupp
3Med huvudspråk här språk den talar det behärskar bättreett änavses som som
svenska.
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de resultat har återgivits tidigare dettai avsnitt pekar samtidigt motsom
barnen, specielltatt de kommer i tonåren,när successivt integreras iupp

miljöer dominerassom jämnåriga där svenskan överhandentar iav
deras språkanvändning.

J ämljkhet6.2 i utbildningen
Det har i alla tider och allai samhällen starktråtttyper av
samband mellan skolutbildning och samhällsställning. En person

sin börd råkat hamna på den sociala rangskalansgenomsom övre
del har sålunda alltid haft möjligheter utbildningstörre att en

social född inomstatus än något deärsom ger en person som av
SÖlägre sociala samhällsskikten. R 9114

Reformarbetet deni svenska grund- och gymnasieskolan har under de
30 årensenaste sina främsta syften haftett demokratiseraattsom av

skolväsendet i linje med den demokratiseringsprocess utmärktesom sam-
hället i övrigt. Ingen skulle längre hindras få utbildningatt på grund av
social härkomst, kön eller bostadsort.

Samtidigt den materiellagenomsnittliga standarden ökat, har ock-som
så inkomstskillnaderna mellan de högst och de lägst avlönade i samhället
ökat. Parallellt med minskade reallöner har socialbidragstagandet ökat,
liksom också den del befolkningen faller under det sk fattigdoms-av som
strecket. En SCB-studie SCB 1987 visar också bostadsstandarden haratt
ökat och trångboddheten minskat, generellt Hela befolkningenssett. ut-
bildningsnivå har höjts längre ungdomsutbildning och utökadgenom en
vuxenutbildning. Dock har fler högutbildade lågutbildade deltagit iän
vuxenutbildningen.

I vårt betänkande Ungdom och makt SOU199112 fann vi klass-stora
könsskillnaderoch i ungdomars villkor inte minst inom skolan Därför

föreslog vi bl arbetsformer och arbetssättatt skolani ska utvecklas föra
de idagatt missgynnas ska bli delaktiga i undervis-grupper som mer

ningen, rustade for hävda sina intressen ochatt med och påverka ivara
samhället. Vi föreslog också regeringen skulle stimuleraatt framtagande

läromedel till både flickor och pojkar. Grundläggandeav som anpassas
kunskaper nödvändiga förär skaatt aktiv i demo-man som vuxen vara
kratin. Ungdomskommittén föreslog därför elevers till inflytandeatt rätt
också bör slås fast skollagen.i Skoldemokrati ska dessutom utgöra en
viktig beståndsdel i lärarutbildning och kommande fortbildning för lära-

Rätten till inflytande vardagssituationen dock detöver viktigasteärre.
for eleverna menade vi och föreslog till klassrumsinflytandeatt rätten för
eleverna slås fast skolansi styrdokument och följs utvärde-upp genom
ring.
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Figur 6.1

Övergången grundskola föravslutadeftergymnasieskolan direkttill
för eleverSverigeinvandrat till samtochfödda utomlandselever som

adoptivbarnenlbåda Sverige inkl.föräldrar födda iSverige medfödda i
1988.Hösttermineni procent.
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utbildningarutlandet väljer kortarevandrarbarn födda iIn

SÖ utvärderingnationellakonstaterar sini att

svenskar gymnasie-Samtidigt allt fler går minst 3-årigasom
lågutbildade invandrare. Avsociala skikt medlinjer, fylls lägre på

invandrare framgår skillna-SCB-rapport kursval bland attomen
och de svenska barnens valmellan invandrarbarnens intederna är

emellertid studerar de invandrarbarntotalt Omstora, sett. man
finner dessa har betydligtfödda Sverige,iinte attär mansom

ochtill studieförberedande linjer 4-årigalägre frekvens val 3-av
engelska ochoch till särskilda kurser igymnasieskolanpå mate-

barabild påmatik grundskolan. Dennai accentueras man serom
SCB bör dettautomeuropeiska invandrarbarnen 19902. Det ide
påvisade sambanden mellansammanhang också påpekas deatt

härkomst knappast enk-utbildning och socioekonomisk sigär vare
orsakssamband. En kategoriseringeller uttryck för direkta ila

innebär regel mellansocioekonomiska att grup-grupper som man
differenser medgenomsnittliga kulturellaockså kan finnaperna
och livsstil.levnadsförhållanden, livsvillkor Detavseende på tex

till arbetarbarn oftarekonstateras föräldrarnahar kunnatt attex
föräldrarna tillförvärvsarbete eller deltidsarbetarsaknar än

tjänstemannabarn. finns också studier visar påDet genom-som
både och barn lägre socialasnittligt sjuklighet bland istörre vuxna

genomsnittligtsocialt belastade miljöerklasser barn iattsamt
har högre dödlighet ochantal olycksfall,råkar förut ett större

psykosomatiska besvär, skolsvårigheterbenägenhet förvisar större
ochallmän prestationsförmåga, läs-och beteendeproblem. Låg

andra fakto-och kamratproblemskrivsvårigheter, aggressivitet är
socialgruppstillhörighetha samband med lågvisat sigrer som

skisserade problemen blirNathorst-Westfelt 1982. De sär-ovan
invandrar-det gäller flertalet ungdomar medskilt tydliga när

ofta också har bristandebakgrund, förutom låg social statussom
olikasamhället och kan komma kläm mellan kultu-förankring ii

problem följer sedan de ungdomarna iDessa inutsatta ut-rer.
SÖkonsekvenser. Rbildningssystemet med oftast 9114negativa

förklarar delvisUpptagningsomrádets karaktär
studieresulta ten

och färdighetsbedömningar årskursernaordes kunskaps i 2Våren 1989
andel utländskaskolor med hög medborgareoch Resultaten visar iatt

karaktäriseras genomsnitt högre läraromsätt-upptagningsområdet iav
det ocksåelevkonflikter. årskurs gäller finnsoch För 5ning att enav

till lägre hoslärare leder prestationertendens högre omsättningatt av
med utvecklings-dessa skolor samtidigt för arbeteeleverna. I intressetär

uppenbarligen för vill någotprojekt andra skolor,i attstörre göraän man
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åt den situation upplever skolan.på Där förekommer också lägreman en
grad foräldraaktivitet vid andra skolor. Skolor medän upptagningsom-av
råden där det finns högutbildade föräldrargott visar annorlundaettom

med ringa intresse förmönster utvecklingsprojekt märkbar for-men en
äldraaktivitet.

Skolor med många invandrare i upptagningsområdet har resul-sämre
på i naturorientering,tat inga resultatskillnaderstörre i engels-prov men

SÖka och svenska. Det kan enligt bero på elever fårattsenare svaga
mycket stöd i språkundervisningen skolan,i dvs lärarna i svensk-att t ex
undervisningen vid uppmärksamma invandrarelevernasär att svå-vana
righeter. De prestationerna i naturorientering kan berosämre på att

fått särskild Sverige-orientering,provet dvs frågar efter kunskaperen
fordrar särskild bekantskap med sådant elever Sveri-isom som uppvuxna

exempelvis mjölkmöter, och mjölkproduktion, och sädesslag,växterge
djur och Detta skulle kunnanatur. indikation på de kulturellavara en
faktorernas betydelse.

Interkulturellt6.2.1 ska prägla skolansynsätt
Språk- och kulturarvsutredningen SOU betonade198357 bak-att mot
grund den utveckling flerspråkigt och mångkulturelltmot ett samhälleav

invandringen och den förda invandrarpolitiken inneburit detsom var
nödvändigt förändra skolans arbete.att Det måste till den for-anpassas
ändrade situationen for bland bidra till förhindraatt ochannat före-att
bygga uppkomst fördomar och negativa attityder och för åstad-attav
komma positiva attitydförändringar. Regering och riksdag beslutade efter
förslag utredningen interkulturellt skaatt ett synsättav genomsyra un-
dervisningen proposition 198485100 bilaga 10. I propositionen fram-
hävs det interkulturella siktatt på skulle komma in allsynsättet i under-
visning personalutbildning och läromedel gälla all personalsamtgenom
och alla elever.

Hemspråksundervisningen6.2.2 i
ungdomsskolan

Undervisning i hemspråk del insatserna för främja aktivär atten av
tvåspråkighet.

Hemspråksundervisningen i Sverige sker på två sätt
Undervisning hemspråk,i dvs modersmålsundervisning i språkannat

svenska.än
Studiehandledning på hemspråk, dvs undervisning i särskilt ämne,

matematik, på språkt svenska.annat änex
Studiehandledningen till för hjälpa elever med begränsadeär att svensk-
kunskaper förstå innehålletatt i svenska läromedelstexter, så de kanatt
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följa undervisningen i andra Studiehandledningen mycket be-ämnen. är
tydelsefull for många elever, kan svår realisera i denattmen vara om-
fattning elevens behov. En sådan svårighetmotsvarar finns också närsom
det gäller undervisning hemspråk.att i Ett utfall studie-gottge av
handledningen ofta resultatet bra samarbete mellanär hemspråks-av
läraren och andra lärare. Hemspråkslärarens kunskaper svenskaiegna
och den utbildningsbakgrunden blir naturligtvis härvid viktiga fak-egna

Undervisningen hemspråktorer. i avsedd utveckla elevensär att eget
språk och kunskaper den ursprungliga kulturbakgrunden. Sam-ge om
tidigt ska undervisningen bidra till lägga grunden för aktivatt två-en
språkighet hos eleven livet.isenare

En form for hemspråksundervisning den bedrivs i skärannan som
hemspråksklasser eller klasser, där densammansatta delenstörsta av
undervisningen sker på hemspråket.

Undervisningen i särskilda hemspråksklasser har minskat, medan in-
troduktionskurser for invandrarungdomar har ökat kraftigt under 1980-
talet. Majoriteten invandrareleverna i grundskolan får endast ellerav en
två lektioners undervisning hemspråki i veckan. Många hemspråksbe-
rättigade elever både grundskolani och gymnasieskolan väljer inteatt
delta hemspråksundervisningen.i

Figur 6.2 Andelen hemspråksundervis-samtliga elever deltog iav som
hemsprâksklassning gick i eller klass undersammansattsom

1980-1989. Uppgifter antalet elever i klasser saknassammansattaom
för perioden 1980-1983.
%
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I Hemspráksklass
Esammansan klass

Källa SCB, Tema invandrare 1991
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Hemspråksundervisningen reglerad

Sverige det gäller hemspråksundervisningofficiella hållningen iDen när
grundskolefor-invandrarbakgrund finns reglerad ibarnungdom medfor

for grundskolan Lgr 80SFS Läroplan 1980ordningen 1988655 samt
blgrundskoleforordningen stårI a

har språkvårdnadshavare eller dem§ Om elevs4 ett annaten av
och använder det språketsvenska modersmål i sittän um-som

dagligtdet språketmed eleven sådantpå utgörsätt attgänge
hemspråk, skall hemspråksundervis-umgängesspråk för eleven

dessutomanordnas, förutsattning attv ochgrundläggande kunskaper hemspråket,eleven har i
hemspråksundervisning.behöver och önskareleven2.
undervisning hemspråketHemspråksundervisning iutgörs somav

andrahemspråket ellerstudiehandledning ii annatämne samt
amnen.

ska undervisning svenskaförfattningssamling iEnligt svensk 1985587
har minoritetsspråk hem-andraspråk anordnas for elever somsomsom

anordnaskan gymnasieskolanundervisning ispråk. Denna även som
svenska SFS 1985587.extraundervisning i

grundskoleelever medfanns detHöstterminen 98 200 annat1989 ca
invandrarelever, flykting-hemspråk svenska. Beteckningenän rymmer

modersmålharoch elever från svenska minoriteterelever annatettsom
samtliga eleverdrygt tiondel 11 % isvenska. De utgjordeän aven

med hemspråkAndelen elever grundskolangrundskolan. i annat än sven-
Finskantill höstenökat från drygt hösten % 1989.ska har 8 % 1980 11 är

elever med finskahemspråket, antaletfortfarande det vanligaste trots att
tredjedel under 1980-talet.minskade med omkringhemspråk ensom

hemspråks-deltagit grundskolans80-talet har allt fler elever iUnder
medalla eleverMedan hälften 54 %undervisning. drygt annatav

hemspråksundervisning 197879, deltoghemspråk svenska deltog iän
höstentredjedelar 65 % 1989.tvånära nog

elever med hem-höstenI gymnasieskolan fanns 1989 19 200 annatca
samtliga elever. Andelensvenska. utorde knapptspråk De 7 %än av

kraftigtgymnasieskolan har ökatdeltar hemspråksundervisningi isom
medhälften elevernaunder 80-talet. Medan 48% annatnärmare av

deltog hemspråksundervisning hösten 1989,hemspråk svenska iän var
femtedelendast knappt 19 %.motsvarande siffra 19787 9 en
ungdomsskolanhemspråkDe eleverna med i117 400 represente-annat

anordnades under läsåret 1989språk. Hemspråksundervisningrade 126
totalt hemspråks-för elever språk sköttes 4 70072 i 8490 700 som av

lärare.
helt sak-svenskaAndelen elever med hemspråk nästanannat än som

1980-taletfördubblades grundskolan underkunskaper svenska iinar
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stödbehövandeandelenökadeSamtidigtoch 1989.17,3 %19808,5 %
orsak i deha sinökning kanDennafrån till60 % 66 %.mellan 19851983-

hemspråks-berättigade tillför vilkadefinitionförändringar ärsomav
gjordes 1985.undervisning som

hem-harEleveromfattade1978-1983 annatUndersökningar som
Undersökningarhemmiljö.levande inslag i sinettsvenskaspråk än som

svenskahemspråkharEleveromfattar än1985 ett annat somsomm0
hemmetumgängesspråk idagligt

hemspråksundervis-tillfår tillgångdettaelever påEftersom färre sätt
stödbehövande påAndelenstödbehövande.öka antaletkan detning gym-

tillfrån 44 %motsvarande 24 %80-talet ökade på sättundernasieskolan
SCB 1991.

specialskolafor elever ianordnasskaHemspråksundervisning även
SÖ delsutvecklingsarbete ipågåendeharsärskola.eller rapporterat om

hemspråksverksamhetutvärderingEnskolaninvandrarbarn iDöva av- SÖSÖ SärskolanInvandrarelever idels8645,Manillaskolan Rvid
integreradManillaskolanvidHemspråksundervisningen ärS 8813. en

länkarblivit viktigahemspråkslärarnaskolverksamheten, därdel av
bl forfortbildning,emellertidbehöverskola och hem. Lärarnamellan a

ihemspråksundervisningenforteckenspråk. Målsättningenlära sigatt
utveckla kunskaper iskaförmåga,efter sineleven,särskolan attär

destrukturerakommunicerakultur, kunna samtoch desshemspråket
Hemspråkslärarenidentitet.och finnaoch kulturernabåda språken en

identifikationsobjekt.uppgiftviktigmedfyller sin närvaro somen

Hemspråksklasser

mellanstadier går ilåg- ochgrundskolans% påelever 11Cirka 0007
hemspråksundervis-därklasser,hemspråksklasser eller sammansatta

modersmålsundervisningenomfattningungefärharningen somsamma
alla hareleverbestår ettHemspråksklassenför svenska barn. somav
klassen hardensvenska. Ihemspråk, sammansattaannat ängemensamt

hemspråk och resteneleverna gemensamthälften annatomkring ettav
under förut-anordnasfårklasstypermodersmål. Dessasvenskahar som

timplaner,särskildaenligtskerundervisningensättning att angersom
svenska.hemspråk respektiveoch påundervisning imellanfördelningen

högstadiet,påstadierna intede lägrepåklasser får inrättasSådana men
högstadieele-finskspråkigaförförsöksverksamhetundantag förmed en

kommuner.ivissaver
elever 1986minskat från 854har 7hemspråksklasserAntalet elever i

motsvarande siffrorklasserFörelevertill 1989. sammansatta5 790 var
elever.respektive 2781129,2

ochhemspråksklassertillmotsvarighetengymnasieskolan finns inteI
finsk-medförsöksverksamhetförundantagklasser, medsammansatta en

budgetpropositionStockholm. I åretsgymnasieskolan ilinjer ispråkiga
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proposition 199091100 SÖsbilaga 10 följer regeringen förslag dessaatt
linjer ska bli reguljära från och med läsåret 199192.

I den debattbok ungdomskommittén tillsammansut med barn-som gav
och ungdomsdelegationen hösten 1990 Ungdomskommittén 1990m
berördes bl på hemspråksklasser. Här följer sammanfattninga synen en

vad två invandrarungdomar i denna skriftav sa
Satu Leskinen korn till Sverige hon baranär år gammal.ettvar
Hemma fortsatte familjen tala finska. Svenskan fick Satuatt lära
sig i sandlådan.

För Satu och hennes familj det naturligt låta dottern gå iattvar
finsk hemspråksklass hon började skolannär Skövde.i Hon be-
traktar fortfarande finskan sitt modersmål, deklarerar hon påsom
felfri svenska. Hon också övertygadär måste läraatt sigom man
hemlandets språk ordentligt först för kunna lära sigatt något

språk.annat
Hemlandets språk grunden för harmoniskär utveckling.en-

Hur skall kunna känna närhet till föräldrar ochman annars
syskon.

Var Satu skulle stått de första skolårenutan hemspråks-isex
klass vill hon inte tänka på.ens

Genom all undervisningatt skedde finskapå fick jag bra- en
grund för kunna lära mig andraatt språk. Ja, egentligen fick jag

bra grund för hela livet.en

Alexandra Pascalidou har däremot erfarenheternegativa hem-av
språksklasser.

Det själva idén med hemspråksklasser helt fel,var som var anser
Alexandra Pascalidou, själv fick sina första fem skolår isom
hemspråksklass. Det dela hjärnan i olikaatt använd-var som
ningsområden. Och inget område fick använda fullt ut.man

Vi fick inte möjlighet att sig på hemspråketsatsa eller påvare-
svenska. Resultatet blev mycket sorgligt.

Hemspråksklassen fick också andra olyckliga konsekvenser Där
fick börja med engelska först femman.i När elevernaman sedan
kom till högstadiet de ohjälpligt efter sina klasskamrater. Devar
hade börjat med engelska redan i fjärde klass.

Alexandra själv klarade sig bra. Men det beror på hon gick påatt
fritidshem med baraett svenska kamrater Där lärde hon sig sven-

ska.
Men de andra klasseni bara hade grekiska kompisarsom-

också fritidenpå fick aldrig chans.en
Efter högstadiet det bara elever från dentre ursprungligavar

grekiska hemspråksklassenstora gick vidare till teoretisksom en
linje på gymnasiet. Och på universitetet har Alexandra baranu en
enda kompis med frånsig den hemspråksklassen.
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Och det beror inte de andrapå dumma eller lata,att sägervar- Ändåhon med hetta. jobbar de flesta dem städare eller iav nu som
butikersmå

Bor Sverige kunnai måste svenska. Annars ställsman man man
utanför Och svenska lär bäst skolan,i slår hon fas..sig 4man

Av dessa två inlägg förstår debatten hemspråksklassernasvi att om vara
Åsikternaeller inte het blandpotatis invandrargrupperna. gårärvara en

blandvitt isär ungdomarna. Utan lägga någon vetenskaplighetäven att i
påståendet vi kan skilja mellan invandrargruppen fråntror Finlandman
och invandrargrupper.övriga Finländarna har alltsedan sextiotalet, då
den arbetskraftinvandringen fart, hävdat rättighetenstora tilltog egna
hemspråksklasser. Andra invandrargrupper efter denna håll-tog senare
ning de blev tillräckligt många för kunna hävda detta. Mednär årenatt
har dock flera dessa ändrat framförsig och med skärpa vikten attav nu av
deras barn lär svenska skolan. Samtidigtsig i slår vakt sittman om
hemspråk form hävdai till hemspråksundervisningatt rätten iav annan
form. Medan den finländska fortfarande positiv till hem-justärgruppen
språksklasser har andra invandrargrupper således ändrat ståndpunkt.

Finskspråkiga elevers särställning

SÖ redovisar i sin nationella utvärdering finskspråkiga elevers särställ-
Sverige.ning i

Omkring elever svenska30 700 i skolor kan tala finska. Finskan ettär
grannspråk, språk Norden ochi språk sedanett stort århundradenett som
talats i Sverige. Den månghundraåriga historien har sattgemensamma
sina spår i såväl det finska det svenska språket. Idagsom ger gemen-

nordiska avtal möjligheter studera, arbeta och leva vilketiattsamma oss
land helst inom Norden. Inom näringslivet har utbytet mellan Sveri-som

och Finland utvecklats till omfattande investeringar finska företag ige av
Sverige och svenska företag Finland.iav

Antalet hemspråkselever finskai i gymnasieskolan varierade mellan
5 000 år 1979, 200 år6 1983 och år4 500 1989.

Språk- och kulturarvsutredningen SOU föreslog198357 1983 att re-
medgeringen utgångspunkt bla ovanstående faktai och med tanke på de

finskspråkiga elevernas särställning Sverigei skulle besluta att genom en
målmedveten pedagogisk utvecklingsverksamhet förbättra de finsksprå-

svenskakiga elevernas studiesituation deni skolan.
Den pedagogiska utvecklingsverksamhet detta ledde till bedrivssom nu

i kommuner. Enligt16 regeringens beslut våren ska utvecklings-1990
verksamheten fortsätta i berörda kommuner tills vidare, dock längst t o m
läsåret 199293.

SÖ följer och utvärderar verksamheten. En första Johans-rapportupp
verksamheten1989 hösten 1989.utson av gavs
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eleverklasserFinska tryggager

SÖ kunnat konstateraharcentrala utvärderingenmed denarbetetUnder
klasser elevernafinskatryggheten igrundläggandeden göratt mera

andrasvenska skolkamrater imedkontakter sinaknytabenägna att
grad studiemotivation ihögreiakttagitharVidareklasser. avenman

skolarbe-planeringenelevmedverkan iochelevdemokratidärklasser av
läraremellan skolledningen,samarbeteskolor därutvecklats. Ihartet

studiemo-utvecklingsarbete har elevernasföremål forvaritföräldraroch
ökat.tivation

alladeltar inteVarför

för eleverna frå-frivilligvisserligenHemspråksundervisningen är men
grundskolan respektive 00010valde 700ställas Varför 34ändåkangan

delta hem-hemspråksberättigade elever inte iattgymnasieskolan
198990läsåretspråksundervisning

SÖ nationella utvärderingtill sinrefererar ilänsskolnämndEn som
SÖ troligtvisoch mellanstadiernalåg-eleverna påR 9114 attmenar

ställning de skasjälvständigt tillmöjlighetsärskilt tahar attinte stor om
hemsprâks-ochskolan, hemmenförefallerhemspråk. Detläsa som om

denna valinformell Enligttillämpar ärlärarna gemensamt avnorm.en
medHögstadiets organisationdessa stadier.påhemspråk förväntaatt

svenska och ämneslärarsys-stoff påstudierteoretiska ettomfattande av
kunskaper innebärämnesteoretiskavärderinginnebär högtem avsom

medfortsättavalet mellankläm. Ikommer i attinvandrarelevernaatt
andrasvårersättlig undervisning iminskad,då fåhemspråk och ämnen

Ävenhemspråk. gymnasie-bortval itaktiskt, dvsvalet bliiblandtycks av
studieval.spela i elevernasöverväganden intaktiskaskolan vissasynes

uppfatt-bilda siginvandrarelevernabörjargymnasienivåPå en egen
hemsprâks-deraspraktiskarespektive nyttadenning status somom
naturligtvispåverkarsamhället. Dettasvenskamedför i detkunskaper

komplicerade gymnasie-dende inomställningstagandeelevernas när
läsa hem-eller sittläsa intefatta beslutmåste attorganisationen om

levaframtidsplanerpåställningstagande kan bero attspråk. Ett positivt
ochspråket behövsland därellerursprungslandet annatarbeta ioch

värdefull.kanske kantvåspråkigheten vara

många kommunerproblem 1Lärarbrist stort

elevernatill ståndkommer trotshemspråksundervisning inte attAtt
SÖ fåsvårigheterbero påförst och främst att tagenligttordeönskar detta

fått detspråklandet mångaspridningMed denlärare.på över genomsom
representerade denelever iofta med fåflyktingmottagandet,kommunala

enligtLänsskolnämnden kansvårigheterna.ökarkommunen,enskilda
fåhar svårigheter tagbefria kommun, attgrundskoleförordningen somen
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undervis-anordnaskyldighetenfrån attspråk,för visstlärarepå ett
möjlighetdennaemellertid ut-intrycket attallmännaDet ärningen.

liggersärskild svårighetEnomfattning.begränsadmycketnyttjats i
få Veckotim-ellerenstakaerbjudaskanendastlärarennaturligtvis i om

emellan påläraren måsteolika skolorfinns ioch eleverna resasommar
anordna lektionernasvårighet kan attYtterligaretid.oavlönad varaen

kollis-möjligtoch utanoch lärarenelevernabådetiderpå ompassarsom
enskilde eleven.for denlektionerandramedsion

be-under våren 1991riksdagenobserverasbör attsammanhangetI
böri fortsättningenbudgetproposition attmed åretsenlighetslutade i

delta-med femhemspråk minstundervisning ianordnasvårigheter ettatt
skälkunnahemspråklärare itillgång på utgörabristandeförutomgare -- Samtidigt utgårundervisning.sådananordnakommun inteför atten
medtillsammanskommunernastatsråd frånföredragande attemellertid

sådanaskapaföralltoch lärarevårdnadshavare attelever; görberörda
de be-den undervisningmöjligt fårelevermångasålösningar att som

199091.häver UbU 7
förändringargenomgripandehurförutsägamöjligtinte attDet är pass

redovisadetill. SCBledadeltagare kanfemförslag minstovanstående om
språk förekomdessaspråk. I 42hemspråksstatistik 126i sin senaste av

ungefärspråk. FöruddafrågafrämstDetundervisning.ingen omvar
helaelever ispråk 1-50det i varjefannsspråkendehälften 126av

landetspridningelever. Denhade 100 överspråkCirkalandet. 50 över
eleverfåinneburitflyktingmottagandet harkommunalaföljer detsom av

antaletriskdärförfinnsDet attkommuner.språk i mångamed samma
framtiden.högre ibetydligtanordnas blirkanundervisningdärfall ingen

hemspråksundervisningenparallelläggningPå verkar av
betygen

ordi-går misteeleverenskildahävdasbudgetpropositionen attI omsom
hemspråksundervisningenparallelläggningundervisningnarie avgenom

fårdeltagitskulle hade sämreundervisning,med annarssomannan
forMedelbetygetstudieresultat.totaltgottettmöjligheter presteraatt

SCB3,21988vårterminenårskurs 9avslutadeeleversamtliga varsom
ochellerhemspråkbetyg ihadedet 850elever 5dessaAv1990. somvar

Synbarligenmedelbetyg 3,1. utgörandraspråk. Derassvenska varsom
andraiundervisninglektioners äm-eller någranågonbortfalletinte av

ändåhemspråkselever ett gottpresteramånga atthinder forstortettnen
årskursstudieresultat i

grundskolanandraspråk iSvenska6.2.3 som
gymnasieskolanoch

iundervisninggymnasieskolan stårgrundskolan och utanelever iMånga
de läraredeldet. Enbehöverde storandraspråk, attsvenska trots avmm
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undervisar i svenska andraspråk saknar utbildning försom som upp-
giften.

En del elever tycker helt enkelt de inte behöver delta.att De attanser
de behärskar svenska tillräckligt bra, skolans bedömningtrots och kan
inte förutse kommande språksvårigheter med till exempel högre abstrak-
tionsnivåer. En del vill inte till fritidsin ellersätta utebli från lektioner i
andra i synnerhet inteämnen, i gymnasieskolan. Dvs skälsamma som
gäller for inte delta hemspråksundervisningen.att i Emellanåt avbryts
deltagandet på grund läraren elevensatt tror språkbehärskningattav är
bättre den faktisktän är.

Undervisningen i svenska andraspråk kräver sin metodik ochsom egen
lärarna borde särskilt utbildade for den uppgiften. Uppskattningsvisvara
arbetar omkring lärare7 800 i grundskolan med undervisning i svenska

andraspråk. Tyvärr del lärarnaär stor inte utbildade.som ännuen av
Frågan bästa for invandrareleversättet utveckla svenskaatt språ-om

ket i gymnasieskolan har diskuterats och undersökts under läng-noga enSÖtid. fick regeringsuppdragett slutrapporterades år 1987. Detre som
innehöll förslagett svenska andraspråkatt skulle bli eget ämneom som
också i gymnasieskolan. Regering och riksdag beslutade så år och1989 en
kursplan fastställdes Många1990. gymnasieskolor har börjat arbeta med

Ännuundervisningen i kvarstår dockämnet. frågor behörig-ämnetsom
hetsvärde och kriterier for betygsättning.om

Elever6.2.4 med ofullständig skolgång
Andelen elever lämnar grundskolan med ofullständiga betyg harsom
varit relativt konstant under 1980-talet. Det ungefär 5 000 eleverär 5 %

årvarje lämnar grundskolan fullständiga betyg.utan Mersom än var
femte elev med betyg i hemspråk ocheller svenska andraspråk sak-som
nade eller flera betyg.ett 13,7 hemspråkselevernaprocent saknadeav
betyg i engelska med de problem detta for med sig vid fortsatta studier.

SÖEn undersökning gjorde börjani 1980-talet och avsåg desom av som
elever gick årskursi höstterminen9 visade1982 saknade4 %attsom
betyg allai Elever med invandrarbakgrundämnen. saknade betyg be-i
tydligt omfattning. Avstörre de elever hade minst föräldersom en som var
född utlandeti saknade hela elva betyg i eller fleraprocent ett ämnen.

Att så många elever med invandrarbakgrund hade ofullständiga betyg
berodde främst på jämkningar i timplanen förgjorts elevernaattsom ge
tid for undervisning hemspråki och i svenska andraspråk. Andrasom
vanliga anledningar till avsaknad betyg befrielse från under-av var
visning idrotti eller religionskunskap, sjukdom, anpassad studiegång,

SÖskolk och studieavbrott. konstaterar under deatt läsårentre senaste
har i genomsnitt knappt fem elevernaprocent i årskurs eller9 iav
absoluta tal elever5 000 lämnatår grundskolan med ofullständigaper
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betyg. Det fler pojkar flickor har ofullständigt slutbetyg.är ettän som
Vårterminen 1990 andelarna 5,2 respektive% 4,5 Det%. 350var var ca
elever saknade betyg samtligai ämnen.som

Definitionen eleverpå invandrarbakgrundmed visserligen den-inteär
undersökningeni Resultaten1982. pekar emellertid på attsamma som

fler invandrarelever tidigare lämnar grundskolan fullständigaän utannu
betyg. Skillnaderna mellan olika rektorsområden vad gällerär stora före-
komsten ofullständiga betyg. I 17 rektorsområdena fannsprocentav av
inte enda elev med ofullständiga betyg. Andelen elever med ofullstän-en
diga betyg skolori med många invandrarbarn. Istor några dessaär av
skolor hade eleverna30 ofullständiga betyg. Inte mindreprocent 90änav

dessa elever hade invandrarbakgrund.procent Anmärkningsvärtav
många saknade betyg antali Det betyder läroplanensett stort ämnen. att
mål alla elever utbildningenatt i grundskolan ska få god startgenom en
inte uppnåtts till fullo.

Verkligheten bakom siffrorna

Ett projekt genomfört inom för grundvux med 23 invandrarung-ramen
domar fullföljtinte grundskolan Göteborgi får illustrera de problemsom
många invandrar- och flyktingungdomarna befinner sig Projektetav

samverkansprojekt mellan olika myndigheterett och genomfördesvar
inom för grundvux. Rapporten ingår SIL Statensi Institut förramen
Läromedelsinformation 19851.

Enligt döljer sig bister verklighetrapporten bakom alla siffror ien
statistiken, vilket har illustrerat på följande sättman

Här gick alltså elever gått i grundskolan och på KV utan attsom
egentligen gå där.

fannsHär han hotade med föremål och pratade rundasom vassa
0rd, och hon bara vågade viska, och viskade frågor,som

och han hade ansiktsförlamning, och han under-som som var
behövdenärd och tänder;nya

och han tappade håret fläckvis och fick tjejbröst gjordesom som
och bara tyckte färger,sig gråont, som se

och hon bråkade med sin och längtade till sinsom mamma,
Afrika,i och hon alltid åt och fick tillbakainte sinpappa som

och hon hade gånger månaden,itremens, som mens
och han rökte hasch och somnade första ochtimmen,som om

hon bodde med brorsin ville flytta ifrån henne,ensamsom som
och alltidhan porrfilmersåg han lånade ochgärna ut,som som

flickajust gjort med barn,som en
och han omkring och tittade bort taladenärsom sprang man

med honom korridoren,i och hade gulsot,som
och hon varit helapå grundskolan, och hon hadeargastsom som
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hadeochhon kom hem,hushållsarbete kvartimmars när somsex
överallt,ont

blandadeochkvällarna,pizzeriaarbetade påoch han omsom
dagarna,ihop bokstäverna om

och imed konsonanterna,hadehon svårtoch ont ryggensom
barnarbete,hårtefter

ochljud,hoppade till vid allaochfängelseoch han suttit isom
fängelsevistelser,frånskräckdrömmar sinaförhan inte tresovsom

visadeförlovad,troddehon sigföroch hon grät att menvarasom
bortgift,sig vara

parallell-ifrån ieftermiddag sinoch hon varje smet mansom
allting,Chile påChile, och skrevoch han kvar isom vargruppen,

naglarna,och åt upp
tappadedrömde hanochPolen,kvar ioch han attsom var

tänderna varje natt,
ochvarföroch ropadebänkarnaritadeoch han på varssom

advokat.skulle blihanföräldrar tänkte att
var.vilka delängre vissteeleverna intefannsHär som

konstaterasI attrapporten
krig,invandrareleveravlivadags tvärsDet attmytenattär genom

omvärld ochförlustutblottelse, flykt,oroligheter;svält, vänner,av
baskunskaper imed sig sinabär ettoch förlust sina närmaste,av

odefinier-likabrukarKunskapernapaket.prydligt, intakt vara
själva.debara som

delsgammal baskunskap,delshårt jobbDet attär ett renovera
denoch dels byggakunskap,Sverige adekvatden till utiöversätta

nivå.acceptabelskolorsvenskatill ien
vad elevernaflumma egent-slutamåstevidare vi attMan att ommenar

gällermed verkligheten,När kartan inteborde ha kunnat. stämmerligen
verkligheten.

ochförebyggandeundervisningall vettigkonstaterar ärVidare attman
språkfråga.enbart tillreducerasfårinvandrarundervisning inteatt en

och identitet,världderashandförstagäller det iHär översättaatt
andra handochkunskapsrester, idärmed derasoch att namnge

lättvindi-betydligtvilketoch kunskaperna,identitetenvärlden, är
gare.

klasslärar-integreradedenfinnas,helhetssynenDärför måste
kamratrelationernastabiladepunkten,den fastaundervisningen,

perspektivet.och det långa
dem dithjälpaför kunnadedärelevernaVi har attär,mötaatt

komma.möjligtdet attär
tillmöjligheterflyktingungdomarsochbedöma invandrar-skaNär man

baraintedet alltså viktigteller inte attdeutbildning, missgynnas ärom
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möjligheterolikaocksågymnasieskolan. Det finnstraditionellatill dense
arbets-folkhögskolorna,vuxengymnasiet,till studier pååterkommaatt

studieförbunden.ellermarknadsutbildningen AMU inom

vuxenutbildninggrundläggandeNy6.2.5

gymnasieskolproposi-behandlade under slutet våren 1991Riksdagen av
händervadocksådenna19909185. Ipropositiontionen togs somupp

tillräckligt till-slutför ellerolika anledningar,med elever inte,som av
grundskolan.innehållet igodoort sig

uppdelad på tvåförgrundläggande utbildningendenIdag är vuxna
nuvarande komvux,delsDels grundvux, 1 iutbildningsformer. etapp som

grundskolan.högstadiet ihuvudsaki motsvarar
SÖ utbild-förändringlångtgåendeförflera skälEnligt talar aven

dennuvarandeI det tgrundskolenivå för systemetpå ärningen exvuxna.
grundvux ochmellan6-nivån,fiktiva årskurs utgör gränsensom nu

svârhanter-organisatorisktotidsenlig ochgrundskolekurserna komvux,i
verk-påtagligt behovalltmer stramaDärtill kommer attlig. ett uppav

blir detHärigenomkonkretisera målen bättre.ochgrundvuxsamheten i
Även harRiksrevisionsverketverksamheten. ut-utvärderalättare att

med dessgrundvuxfrångäller övergångendettryckt svårigheter när
till komvux.friare form

för denutformasutbildningheltbeslutatRiksdagen har att en ny
vuxenutbild-grundläggandemed denSyftetgrundläggande nivån. nya

arbets- ochförkompetensbred allmänbörningen att ge vuxna envara
vidare studier.grund förkunnabör ocksåsamhällslivet. Den utgöra en

ochbasämneninnehålla kärnautbildning bördennaInnehållet i aven
medstuderande ingenFörämnesintegrerade kurser.möjligheter läsaatt

grundblock,finnasskolutbildning bör deteller mycket kort ett avsersom
räkning. Inne-ochläsning, skrivningfärdigheter igrundläggandeatt ge

utifrån debör bestämmasutbildningenoch uppläggningenhållet i av
for demöjligtframtidenocksåbehov. Det bör ikortidsutbildades vara

läsadel har behovdeltid. En attheltid ellerstudera påstuderande att av
eller någranågotendast vill delta iandra äm-medanhela programmet

Ut-dokumenteras.kunnabördelar utbildningenGenomgångna avnen.
utbildning,med tkunna kombinerasbör ocksåbildningen gym-exannan

vuxenutbildning.nasial
allaförharkommun attvarjeföreslog regeringenVidare att ansvar

grundläggandeönskar delta i vuxenut-behöver ochdess invånare, som
sådana kun-saknardetta. Vuxnamöjlighet tillockså fårbildning som

hagrundskolan ska rätt attnormalt uppnås ioch färdigheterskaper som
principiutbildningför dennaSlutnivån motsvararutbildningen.delta i

grundskolan.årskurs 9 i
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Svenska för invandrare

kom1991 läroplan for grundläggande svenskundervisning foren vuxna
invandrare, sfi -91 Läroplaner I denna19911. konstateras grund-att
läggande svenskundervisning sfi del insatserna för mottagandetär en av

invandrare och skall fungera introduktion till det livet iav som en nya
Sverige. De ska alltså inte bara få kunskap svenskai språket ocksåutan
få kunskap Sverige och svenska förhållanden.om

Staten ska for denna verksamhet och kommunerna skaange ramarna
till verksamheten kommer tillatt stånd och samordnas med övrigase

insatser for invandrare. Kommunerna ska också till undervisningenattse
bedrivs efter den läroplan och de bestämmelser lärarkompetens, intygom
efter avslutad kurs gällandei lagar och förordningar.m m som anges

Meningen med undervisningen enligt läroplanen att invandrarnaär ge
sådana kunskaper deti svenska språket och det svenska samhället ochom
arbetslivet de kan till sina rättigheter; påverkaatt sin situation ochta vara
fullgöra de krav och skyldigheter det dagliga livet medförsom .Sñ-undervisningen ska vidare bidra till hjälpa invandrarnaatt så deatt
ska kunna delta i det sociala, kulturella, fackliga och politiska livet. Det

också viktigt sfi kan bidra tillär stärkaatt invandrarnas ställningatt på
arbetsmarknaden.

6.2.6 Invandrarelever på gymnasienivå
Introduktionskurser och Sommarkurser

För underlättaatt övergången till gymnasieskolan for elever med annat
hemspråk, Vilka inte behärskar svenska språket tillräckligt väl for att
framgångsrikt kunna följa undervisningen i gymnasieskolan eller har

kunskapsluckorstora i vissa högstadieämnen, anordnas introduktions-
kurser för invandrarungdom ITK och kompletterande sommarkurser. I
båda dessa kurser omfattande undervisning svenskai andraspråkges som

också undervisning i hemspråk, och hemspråket får vid behovmen vara
undervisningsspråk högstadieämnena.i De kompletterande sommarkur-

omfattar veckor och tillgängliga for både elever påär in iserna vägsex
gymnasieskolan och elever redan går där vill förbättra kun-som men
skaperna for klara studierna framgångsrikt.att Introduktionskurserna
kan omfatta ellertermin läsår. Det dock inte ovanligtett eleverär atten
behöver fortsätta både och två terminer ytterligare for därefteratten
kunna klara studierna på linje eller specialkurs.en

Individuella program

Riksdagen beslutade gymnasieskola våren där1991, sk in-om en ny
dividuella infors kommunaltpå plan. Det finns enligt regeringenprogram
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for sådana det kompensatoriska, dvsolika motiv Ett motiv ärprogram.
elever saknar tillräckliga kunskaper för kunna tillgodogöra sigatt ensom
gymnasieutbildning möjlighet få motsvarande grundläggandeattges

och vägle-kunskap. Ett motiv verka motivationsskapandeannat attär
for omotiverade och studieobestämda elever. ytterligaredande Ett motiv

ligger olika stödja de ungdomar kommit på vali på inte in sittatt sätt som
till gymnasieskolan och elever avbrutit gymnasieutbildning. Ettsinsom

målinriktadefjärde tillmötesgå önskemålen hos de mycketmotiv attär
individuell utbildningungdomarna vill ha slag inteettsom en av som

ungdomarde nationella Detta kaninomryms programmen. senare avse
med yrkesinriktade teoretiska utbildningsönskemål.såväl som

Genom de individuella får kommunerna arbetsredskapettprogrammen
för uppfylla skyldigheter erbjuda ungdomar utanför desina natio-att att
nella gymnasieutbildning. Programmen kan utformasprogrammen en

form preparandkurs för elever med bristande förkunskaper frånsom en av
med svenskagrundskolan och kan såväl elever moders-annatavse som

delar den reguljära utbildningenmål. De kan också påutgöras av av
eller utbildning gymnasieskolansnågot nationellt påprogram en som

anordnasuppdrag någonav annan.
I enlighet med grundtanken ska styrda utifrånatt programmen vara

också, under längre eller kortareelevens behov kan dessa tid, komma att
bestå ungdomsplats och vägledandeenbart arbete på åtgärder. Ung-av
domsplatserna ungdomsuppföljningens kanske vikti-har visat sig vara

pedagogiska redskap för ungdomarna till fortsattamotiveragaste att
självkänsla och demstudier stärka deras introduktion iattgenom ge en

yrkeslivet. Enligt riksdagens beslut våren ska uppfoljningsansvaret1991
gälla till år.ungdomar 20upp

svenska skolanInvandrarungdomarnas kontakter med språket i och på
arbetsplatser avgörande betydelse för deras språkutveckling och de-har

möjlighet genomföra gymnasiala studier. En ungdomsplats i kom-attras
bination svenskundervisning kan därför fylla viktig funk-med främst en

de individuella kan ingå både studiehandledning påtion. I programmen
förhemspråk och undervisning svenska. Möjligheten ska finnas invand-i

individuella studera företrädesvisrarungdomar inom deatt programmen
svenska och andra baskunskapsämnen med syfte klaraatt av senare

detgymnasiestudier. Undervisning svenska, engelska och svenskai om
sannolikt framträdande plats dessasamhället kommer inta iatt en pro-

gram.

påHur klarar sig elever gymnasieskolan efter
introduktionskurs

SÖs SÖnationella utvärdering R redovisar undersökning9114- en av
SPRINS-pro-invandrarelevernas på introduktionskursersituation inom

jektet Språkutvecklingen hos invandrarbarn Sverige vid institutioneni
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för lingvistik vid Göteborgs universitet Holmegaard Edberg 1987.
Syftet med projektet klarlägga hur eleverna klarat sig i gymnasie-attvar
skolan efter ITK, varfor det blev del studieavbrott, varför del ele-en en

sökte till fortsattainte studier gymnasieskolan ochi ITK ärver om en
bra studieform for invandrarungdomar. Elevantalet uppföljningeni var
från början Undersökningsperioden omfattade550. åren -1986.1977
Bland eleverna språk representerade, fler-50 många elevervar men var
språkiga.

Flera elever hade före ankomsten till Sverige påbörjat skolgång andrai
länder hemlandet. Av eleverna hade alls skola35 % inte gått i svenskän

börjadeinnan de på ITK. Drygt hälften hade endast gått år påett-tre
grundskolans högstadium före ITK. Eleverna på ITK hade också mycket
skiftande skolbakgrund och kom från skildavitt skolsystem där norzner
och värderingar, metoder och innehåll, och målsättning skiljer sigsynsätt
starkt från den svenska skolans. För många visade sig ettårig kurs nteen
tillräcklig. Numera finns introduktionskurser.tvååriga

Flexibiliteten i ITK ansågs värdefull och behovet svenskavara av som
andraspråk inte särskilt förmodligen på grund denstort, sioravar av

studiersatsningen på i svenska. Eleverna hade själva upplevt kursen som
mycket positiv.

Även handlar ITK i Göteborg gäller den beskrivnarapportenom om
situationen många delar generellt for landet.i Med det kommunala fyk-

Äventingmottagandet har behovet ITK ökat små kommuneravsevärt.av
har börjat med sådan verksamhet. De lokala förutsättningarna varierar,

SÖsenligt uppfattning viljan god anordna fungeraidevälattärmen
introduktionskurser.

Vilka söker till gymnasiet

I den svenska statistiken, SCB sammanställt i Tema invandraresom
kan vi andelen elever slutat1991, grundskolan och sökttillatt intese som

gymnasieskolan fyra gånger så bland elever självastoränvar mer som
invandrat bland svenska elever 7 Vidare kan% 1,3 %.än seattresp man

eleverna20 % själva invandrat fortsatteinte till diiektgymnasietav som
efter grundskolan. Bland de svenska eleverna det 12 % ntevar som
övergick till gymnasieskolan direkt efter grundskolan.

Andelen sökte vidare till gymnasieskolan högst bland dem nedsom var
finska, tyska, något jugoslaviskt språk och italienska hemspiåk,som
medan den lägst för dem med spanska, grekiska eller assyriska språkvar

hemspråk. deAv elever hade hemspråk svenskaett annat änsom som
till81,9 % gymnasieskolan, samtligaantogs 87,4 % elever. Melanmot av

knappt samtliga elever55 % på de teoretiska linjerna, gäldeantogsav
detta för dem hade52 % hemspråk svenska.ett annat änav som

Skillnaderna mellan olika kategorier invandrarelever dock ;to-av var
Bland de elever hade finska hemspråk 45,5 de% intogsra. som som
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teoretiska linjerna, dem56 % kom från Chile och hademot av som spans-
ka hemspråk. På motsvarande skillnaderna mellan olikasättsom var
kategorier invandrarelever avbröt sina gymnasiestudier påfallan-av som
de Efter år i gymnasieskolan hade de15 % elever hadestora. ett av som
turkiska hemspråk avbrutit sina gymnasiestudier, medan motsva-som
rande siffra för samtliga elever med hemspråk svenskaannat än var
7,4 %.

frånAvhopp gymnasiet bland invandrarestörre

I några undersökningar har registrerat högre utbildningsaspiratio-man
bland elever från invandrargmppervissa bland svenska elever.änner

Men samtidigt studieavbrott vanligare bland elever från vissa invand-är
bland infödda svenska elever. Studieavbrottsfrekvensenänrargrupper

bland elever på gymnasiets samtliga linjer för elever med25 % in-var
vandrarbakgrund för15 samtliga elever% i börjanmot 1980-taletav
Löfgren 1984. En undersökning från statistiska centralbyrån våren 1983
visar också andelen invandrarungdomar fortsätter69 %att sinasom
studier i gymnasiet efter det de har slutat grundskolan fortfarandeatt är
lägre motsvarande andel 78 % bland infödda svenska ungdomar SCBän

Även1986. vid detta tillfälle förelåg det emellertid skillnader mel-stora
enlan olika invandrarelever. I undersökning visargrupper av senare man

också andelen elever fortsätterinte direkt till gymnasieskolanatt ärsom
något högre bland barn till föräldrar födda utomlands blandär änsom
dem båda föräldrar födda Sverigei SCB 1989b.ärvars

I undersökning bland gymnasieelever i Malmö visade det sig atten
elever invandrat till Sverige högstadieålderninnan hade sämresom av-
gångsbetyg i gymnasiet svenska elever. Skillnaderna specielltän var

i naturvetenskapliga och tekniska Den faktor starkaststora ämnen. som
påverkade invandrarelevernas resultat det antal de hadeår vistats ivar
Sverige Petersen 1983.

I den enkätundersökning genomfördes i Eskilstuna institutio-som av
för socialt arbete vid Göteborgs fannuniversitet ungdomarattnen man

med finsk invandrarbakgrund hade lägre utbildningsambitioner än ung-
domar med svensk eller utländsk bakgrund Eriksson; Karlssonannan
Swedner 1985. Undersökningen visade de finska ungdomarna ochatt
särskilt de finska pojkarna både hade lägre skolutbildning och mindrei
utsträckning inställda på skaffa högre utbildningsigatt änvar en ung-
domar med svenska föräldrar.

Även denna forskning talar tydliga språk kansitt inte dra förom man
låntgående slutsatser. Den kan dölja flera viktiga fakta bakgrunds-och
variabler vid jämförelse med svenska ungdomar i situa-som en samma

sociala bakgrund och boendesituationtion, skulle någotetcsamma ge en
bild.annan
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tvåspråkighetFrämjas aktiv i6.2.7

Ungdomsskolan
invandrarpolitiska målen riksdagen och därmedDe 1975,antogs an-av

främja aktiv tvåspråkighet. Länsskolnämndernaskom det på skolan att
tvåspråkighetsbegreppet oklart för lärare.granskning visar vissaatt är

kursplanen för undervisningen hemspråk grundskolanTrots i iatt anger
undervisningen ska grunden för elevernas utveckling aktivatt motge

tvåspråkighet det ovanligt skolledningar medvetet bidrar tillattär en
sådan utveckling. Samverkan mellan lärare syfte främja tvåspråkig-i att

förekommande. förekommerhet När samverkan detsparsamtär är som
mellan hemspråkslärare och lärare svenska andraspråkregel i som men

med och mellan andra lärarkategorier. skolledningensällan Där enga-
driver samverkan och stöder arbete för tvåspråkighetpå nårgerat man

framgångar.
En länsskolnämnd bedömer skolan så den kan för läraatt gott att utgör

två språk någon likvärdighet eller integration nås aldrig. Enmen annan
framhåller kännedomnämnd måldokumenten obe-att närmastärom

tredje nämnd lärarna låg-ñntlig. En på och mellanstadi-rapporterar att
har förståelse för eleverna behöver utveckla båda språk.sinaatterna

Ibland de tveksamhet hemspråksundervisningen och detvisar gentemot
beror då på de osäkra på hemspråkslärarnas kompetens och huratt är
undervisningen till. Osäkerheten skulle säkert kunnagår undanröjas om
det fanns tid för klasslärarna besöka hemspråkslektion. har deDetatt en
flesta Situationen likadan för högstadielärarna. Fråninte gjort. är gym-
nasieskolan hemspråkslärarna försöker främja tvåsprå-rapporteras att

Övrigakighet saknar förutsättningar tids- och lärareresursmässigt.men
deltar aktivt för främja tvåspråkighet.inte att

Internationella studier6.2.8 om
invandrarungdomars studje- och yrkesval

Invandrarungdomars studie- och yrkesvägarval har kartlagts i olikaav
internationella studier. J ämförelserna mellan olika länder försvåras dock

det olikasvårt jämföra utbildningssystem med varandra.att attärav
Invandrarungdomars val praktiskt studie-inriktade och kortareav mer

förefaller detta drag går igen i de flestatrots ettvägar västeuro-vara som
peiska länder se OECD Widgren1980; 1982; 1987. Detta mönster ärex
speciellt utpräglat för de ungdomar har invandringslandetvistats isom
under kort tid. Vistelsetiden invandringslandeti förefaller utifrån dessa
resultat spela roll för vilka utbildningsvägar olikastoren grupper av
invandrarungdomar väljer. längre har invandringslandet,Ju varit iman
desto sannolikheten väljer teoretisklångstörre attär om a man en
utbildning.

Generellt talar emellertid valet studie- och yrkesvägar försett attav
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väljerandra ungdomarutsträckninginvandrarungdomar ut-i större än
arbetsmarknaden ipåtill de söker sigbildningsvägar leder utattsom

dessutomländer sökervästeuropeiska sigålder.relativt tidig I många
arbetsmark-ålder påvid tidiginvandrarungdomar utstora engrupper av

slutade exempelvisskolan.naden avgångsbetyg från 1985 nästanutan
obligatoriska skolanden iinvandrarungdomar% alla49 avvarannan

Widgrenavgångsbetyg 1987.erhållitVästtyskland de hadeutan att
fall tveksamt.eleven mångareellt val för iOm detta ett ärsett är
invandrarung-verklighet mångaSnarare handlar det denatt somom

utbildningar de klararsöka tilllever under dem sigdomar tvingar att som
arbetsmarknaden såleder påocksåutifrån språkkompetens och utsomav

gymnasieutbildning finnstill jumöjligt. möjlighetertidigt Andrasom
folkhögskola för eleverellergrundvux, komvuxockså kvar, exempelvis

andra skäl hargymnasiestudier förtid elleriavbryta sinatvingas avsom
sådan utbildning.bättre nytta av

utvecklasForskningen behöver6.2.9

kEngland och USAgenomförtsJämfört med den forskning har i om ssom
invandrarungdomarssvenska forskningenminoritetselever denär om

anglosaxiskaamerikanska ochoutvecklad. Denskolan mycketsituation i
anpassningsstrategierspeciellt fokuserats kring deforskningen har som

och mångautvecklar skolmiljön iminoritetsungdomar iolika grupper av
kulturbundna,grad klass-fall dessa i högrepoängterat att är än men

varandrasamspelar medurskilja hur dessa faktorersamtidigt försökt
skullemultifakturell forskning,forskning, kNågon motsvarande soms

anpassningsstrategierkunna bilden olikafördjupa minoritetsgruppersav
och harstudieambitionerskolan, deras val yrkesvägar,i -mönster,av

DEIFO 1990.hittills förekommande Sverige 1987;ivarit sparsamt

har fokuse-kring invandrarbarns situationMycket forskningav
till de båda kulturerna,frågor deras förhållandepå rörrats som
Översikten detvisarderas språkutveckling och skolframgång. att

gällerdet iolika etniskafinns skillnader mellan närstora grupper;
med etniskasittvilken utsträckning identifierar sigde ursprung.

kulturellt avstånd ochfaktorer ha betydelseBland de ärsynessom
ställning,socioekonomiska integ-vistelsetid, liksom föräldrarnas

tycksGenomgåendeåtervändsplaner.det landet ochration i nya
med bådeidentifierarutsträckning sigungdomar högiattvara

landets be-och med detföräldrars etniskasina ursprung nya
rådergrad de villkor ifolkning. också högDe i somanammar

samhället.

3 område och specielltforskningen dettahuvuddragen den engelska inomNågra iav -Reisby PåKruse 1987.invandrarkvinnor iden mot-presenterasrör ungasom - SOUamerikanska forskningen ihuvuddrag densvarande har några i presenteratssätt
1989 114.
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föreningslivochFritid

invandrarungdomarblandFritidsvanor7.1

under 1970-taletcentralbyrångenomförda statistiskaUndersökningar av
skillnader frågaiförelåg någradet tidigare intevisar störreatt om
utländska medborgaresvenska ochmellanoch -aktiviteterfritidsvanor

emellertiddethar genomförts gårforskningSCB Utifrån den1984. som
invandrarungdomarsuppfattningbegränsadendast bilda sigatt omen

oorganiseradeframför allt de kgälleroch -aktiviteten Dettafritidsvanor s
ellermed jämnåriga sinatillsammansfritidsverksamheter de deltar isom

invandrarungdomars fri-studierolikafall byggerföräldrar. I många av
relativtoch har samtidigtbegränsade urvaltidsvanor osyste-på ytterst en

direkta ellerdra någradet svårtmatisk karaktär, vilket attgör mer
skillnader-åskådliggör dedettaslutsatser dem. Trotsövergripande attav

använder ochinvandrarungdomarmellan hur olika kategorier avna
Her-Yazgan 1983;sannolikt mycket setillbringar fritidsin storaär ex

Engelbrektsson 1987a.1985;mansson
har framväxtenfritidsverksamheterk oorganiseradeNär det gäller avs

haft1970-talet troligtvisfrrad invandrarorganisationer storenm0en
dock påMycket tyderinvandrarungdomar.betydelse för många att storen

andra generatio-har lyckats fångaintedel dessa organisationer uppav
l983zl44ff. I olikaBäckutsträckninginvandrare någoni störrenens

för svenskaprojektverksamheter har ocksåochstudier representanter
svårigheternainvandrarföreningar vittnatoch forföreningar även om--

Bjurström 1988;invandrarungdomar SIV 1982;nå vissaatt grupper av
Dahlgren 1989.Dahlgren

genomförts förharprojektverksamheteromfattande attDe sommer
och deltasig ifler invandrarungdomarmöjligheter förskapa att engagera

det gäller skapamåttlig framgånghar haföreningslivet visat sig attnär
invandrarföreningar och svenskamellanför samverkanförutsättningar

till dem.medlemmaroch rekryteraorganisationer att nya
ungdomsrådgenomfördesprojektverksamhetI den statensavsom

invandrarföreningar ochdärkommuner,1983-1987 i åtta sex sven-sex
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ska organisationer deltog, gick det exempelvis endast urskiljaatt en
påtaglig medlemsökning i två de lokala föreningarna. Medlemsök-av
ningarna dock inte bestående någon längre tid iöver änvar mer en av
föreningarna. I de flesta projekt hade svårt nå ochattman engagera nya

framför allt tonåringar, inte redan deltog föreningarnasigrupper, som
verksamheter Bjurström 1988.

Överlag förefaller genomtänkta satsningar på engageranåatt nya
invandrarungdomar höra till undantagen inom det svenskagrupper av

föreningslivet. I undersökning föreningslivet i kommuner Berg,en av sex
Skellefteå, Solna, Kristinehamn, Sölvesborg och Helsingborg drar Anita
och Rune Dahlgren exempelvis följande slutsats

Trots positiva exempel allmännavårt intryckär seriösaatt. . . försatsningar med invandrarungdomar i verksamhetenatt är
sällsynt. Visserligen hittar del medlemmar med invand-man en
rarbakgrund inom idrotten och frikyrkligakyrkligai samman-
hang. Men i det svenska föreningslivet finns detresten allt attav av
döma alls.inganästan

Samtidigt visade sig del de föreningar ingick ien av som
undersökningen intresserade och uttryckte också viljavara av en

samarbeta med invandrarorganisationer.att
Dahlgren Dahlgren 1989.

Deltar de mindre7.2 i föreningslivet
Resultat från rad studier pekar invandrare och invandrar-mot atten
ungdomar generellt deltar mindre svenskasett i organiserade fritids-än
verksamheter och föreningsliveti Steen Dahlgren1980; Dahlgren
1989; Blomdahl 1990.

Resultaten studien Resursutnyttjande och effekter offentligtav av
bedriven fritidsverksamhet visade exempelvis båda för-att Vuxna vars
äldrar födda Sverigei något föreningsaktiva demänvar var mer vars ena
förälder född utomlands. De föreningsaktivaminst devar som var var

båda föräldrar födda utomlands. Skillnaderna mellanvars var grupperna
påtagliga inom de flesta föreningstyper, med undantag för fack- ochvar

konsumentföreningar, till de absolut aktivanär mestman ser grupperna
Blomdahl 19901253. Det finns emellertid undersökningar invand-av
rarungdomar resultat pekar i riktning Blomdahl 1984;vars en annan
1986.

Undersökningar ungdomars fritidsvanor har visat andelenattav ung-
domar medlemmar föreningsliveti i socialgruppär eller medel-1som
klassen i socialgrupp ellerär större 3 arbetarklassen.än När man
jämför infödda svenska ungdomar med invandrarungdomar finns det en
uppenbar risk social- eller klassbakgrundenatt resultaten olikaattgör av
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och framför allt lokalt begränsade undersökningar blir missvisande. I- -
huvuddelen de studier har genomförts har emellertid inteav som man
kontrollerat för klass- eller socialgruppstillhörigheten bland invandrar-
ungdomar och infödda svenska ungdomar.

I studie stadsdelen Navestad, där andelen invandrare utländskaen av
medborgare plus naturaliserade uppgick till boendesamtliga det65 % av
år 1985 undersökningen genomfördes, fann Blomdahl invandrar-att
ungdomar årskursi i grundskolan engagerade och aktiva7-9 ivar mer
det organiserade fritidsutbudet infödda svenska ungdomar, efter detän

han kontrollerat för socialgruppstillhörighet. Invandrarföreningarnaatt
medräknade.intevar

Invandrarungdomar naturaliserade eller hade dubbelt med-som var
borgarskap överrepresenterade det gällde medlem ochiattnärvar vara

aktiv eller ha uppdrag i förening. På motsvarandeatt sättvara en var
invandrarungdomar med utländskt medborgarskap överrepresenterade

det gällde fritidsgårdsbesök, hålla till i Navestadsnär att centrum, att
på kabel-TV ofta,titta besöka idrottsanläggningar och bibliotekatt samt

delta i den kommunala musikskolan. De infödda svenska ungdomarna var
däremot inte överrepresenterade i något avseende. När det gällde ochtv-
videovanor fanns det skillnaderinga mellan de olikastörre grupperna.
Inte heller det gällde medlemskap eller aktiv i idrottsför-när att vara en
ening.

Skillnaderna mellan pojkar och flickor dock relativt under-istoravar
sökningen. Bland pojkarna de utländska medborgare någotvar som var
mindre aktiva föreningslivet demi infödda svenska med-än som var
borgare. De pojkar naturaliserade eller hade dubbelt medborgar-som var
skap medlemmar olika föreningari ungefär utsträckningivar samma

infödda svenskar. Däremot förstnämndaden något mind-som var gruppen
aktiv de föreningari de medlemmar deni sistnämnda.änre var

De flickor utländska medborgare utsträckningi större änsom var var
infödda svenska medborgare medlemmar och aktiva i föreningslivet. De
flickor naturaliserade eller hade dubbelt medborgarskapsom var var
däremot mindre aktiva infödda svenskor.än

De pojkar utländska medborgare besökte utsträckningi störresom var
fritidsgårdar dem infödda svenskar. Detsamma gällde deän som var
flickor utländska medborgare förhållandei till demsom var som var
infödda svenskor Blomdahl 1986.

Eftersom Blomdahls undersökning likhet med hari de övriga visom-
refererat till begränsad till invandrartät statsdel mellanstoriär en en-
svensk stad går resultaten givetvis inte generalisera. De varierandeatt
resultaten från olika undersökningar kan till viss del förklaras attav
invandrarnas de områden studerats.sammansättning varierar i harsom
Domineras stadsdelviss exempelvis turkar ochen av en annan av ex-
empelvis finnar blir resultaten döma kvalitativt inriktadeatt av mer-
studier dessa kategorier ex Yazgan Hermansson 19851983;om v av-
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olika lokala undersökningar troligtvis mycket olika. Kommunens sats-
olikaning i områden spelar också roll.storen

Deltar de mindre i fritidsutbudet och de7.3 är

mindre delaktiga
En studie invandrar- och svenska grundskoleelevers årskurs tillstor 1av
9 utnyttjande det offentliga fritids- och kulturutbudet i Stockholm,av
Göteborg, Västerås, Norrköping, Eskilstuna, Botkyrka och Eslöv håller
för närvarande på slutföras Ulf Blomdahl.att av

Enligt Blomdahl de preliminära resultaten följandeär

Inom för forskningsprojektvårt omkring offentligtramen resurs-
utnyttjande på fritids- och kulturområdet har både ochvi 1985
199091 undersökt invandrarnas deltagande och delaktighet i en
rad olika fritids- och kulturaktiviteter. Dessutom har 199091vi i

studie kartlagt delaktighetårs ungdomars skolarbetet.i I 1985 års
studie grundskoleelever ochingår 7500 studien 199091i ingår

grundskole- och gymnasieelever. studier10 000 Våra genomför-är
da huvudsak kommuner medi i invånare. Under80 000över
hösten publiceras resultaten studie boken Invandrar-1991 vår iav

fritidssituation jämförd med svenskarnas. studie barnEnnas av
och ungdom. sammanfattarHär de viktigaste resultatenvi om
deltagande och delaktighet det offentliga fritidsutbudeti och inom
föreningslivet.

Invandrare första studie de båda föräldrari i vårär ett steg vars
födda utomlands. Eftersom invandrarna högre gradiär än sven-

skarna tillhör socialgrupp kontrollerar också3 vi för socialgrupp,
vi undersöker invandrarnas deltagande och delaktighetnär om

signifikant skiljer frånsig svenskarnas. I följande sammanfattan-
de tabell visas detta.
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Inga signifikanta bådaBarn för- bådaBarnvars vars
skillnader åldrar födda föeåldrar föddaär är

utomlands utomlandsär över- är un-
representerade derrepresenterade

HÖGSTADIET Bibliotek Medlem föreningi
Simhall
Fritidsgård Aktiv föreningi exkl
Musikskolan invandrarförening
Parklek
Styrelseuppdrag i
förening
Vara med och besluta

föreningi
Uppdrag arbets-i
gruppkommitté
i förening
Utomstående i organi-
serad verksamhet

MELLANSTADIET
Vår Teater Bibliotek Medlem föreningi
Simhall
Fritidsgård Aktiv föreningi
Parklek
Musikskolan
Utomstående i orga-
niserad verksamhet
LÅGSTADIET
Vår Teater Bibliotek Medlem i förening
Simhall
Parklek Aktiv föreningi
Musikskolan
Fritidsgård
Utomstående i organi-
serad verksamhet

Vi påståendena invandrarbarn har lågt deltagan-att att ettser om
de och liten delaktighet det svenska fritidsutbudeti får föga stöden

studie. de flesta fritidsaktiviteteri vår I finner signifikantavi inga
skillnader mellan svenska barns och invandrarbarns deltagande
och delaktighet. Bibliotek besöks dessutom invandrarbarn iav
betydligt högre grad svenska barn. Däremot invandrar-än ärav
barn medlemmar föreningari i mindre grad svenska barn.än
Skillnaderna medlemskap omkringi procentenheter. Under-15är
söker deltagandevi förening minskar skillnadernai till omkring

börtio Det påpekas omkring alla70 % medlemskap iprocent. att av
förening medlemskap i idrottsförening.är en

Är invandrarbarnen då underrepresenterade alla för-i typer av
eningar Nej, de flesta föreningstyper deltari invandrarbarn likai

utsträckning svenska barn. Det idrottsföreningar,istor ärsom
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politiska ungdomsförbund och scoutrörelsen invandrar-inom som
ungdomar underrepresenterade.är

Det viktigt invandrarbarn utomståendeinte iär att notera att är
och kommun drivna eller understödda fritidsaktiviteter istatav

högre grad svenska barn. Detta faktum gäller oberoende hurän av
definierar invandrare och kontrollerar förvi vi socialgruppom

eller Det gäller också för både pojkar och flickor Svenska barninte.
deltar föreningslivet och invandrarbarn deltar dei imer mer

fritidsverksamheterna bibliotek, fritidsgård, parklek ochöppna
Ävensimhall. det finns signifikanta skillnader förinte någraom

de nämnda verksamheternaanläggningarnasist in-utnyttjartre
vandrarna dessa alla undersökta kommuner bådenågot i våramer

och 199091 Mönstret med invandrare söker till1985 sigatt öppna.verksamheter förstärks ställer svenska barn de invand-vinär mot
Ändårarbarn födda utomlands. starkare blirär mönstretsom om

de utomlandsfödda barnen kommer från Turkiet eller länder i
Asien och Afrika. Starkast blir de utomlandsföddamönstret om
barnen relativt nyanlända till Sverige kommer från Turki-är samt

ocheller länder Asien Afrika.iet
ska förklaraHur vi invandrarbarn till vad det hariatt motsats

lika aktiva det offentliga fritidsutbudet och har för-påståtts iär
troendeuppdrag föreningslivet grad svenska barni i samma som
Huvudorsaken till invandrarbarn deltar lika mycket skaatt tro-
ligtvis sökas förhållandeti det alla barn till sinatt ärnatur
nyfikna och utforskande. Om det då närheten finns brett ochi ett
varierande utbud både slutna målinriktade och öppnaav samva-

fritidsverksamheterroinriktade de för ungefärsig itar samma
utsträckning de koncentrerar olika saker.sig på någotäven om
Redan ungdomsutredning påpekade1939 års vikten att statenav
både bidrag till sluten verksamhet föreningar ochtyp öppenger av
fritidsverksamhet fritidsgård. De statliga utredarna insågtypav
alltså redan för sedan det nårattraherar50 år på visetatt man
barn med olika bakgrund och intressen. Då målet barn frånattvar
alla socialgrupper skulle tillfälle till syssla med godaatt typer av
fritidsaktiviteter.

ska förhållandetHur tolka de invandrarbarnvi med-att ärsom
förening har förtroendeuppdraglemmar i och ochvarit meden

beslutat föreningi i minst utsträckning de förenings-samma som
anslutna svenska barnen Detta invandrarbarn dels itrots att

fall bör ha helt korrekt hävdavissa svårt det svenskasig påatt
språket styrelser elleri kommittéer dels troligtvis inte har samma
tradition med besluta formella sammanhang.iatt attav vara
Möjligtvis kan söka orsakerna till detta invandrar-i attman
ungdomar enligt studie bådevår vill använda fritid tillsin att
påverka samhällsfrågor och lärai sig saker fritiden högrepå i
grad svenska barn.än
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besvarafrågan det försökaDen andra finns anledning att är
föreningslivet medanvarför svenska barn överrepresenterade iär

verksamhet. Deninvandrarbarn överrepresenterade iär öppen
de barn föräldrarsvenska tolkningen alltid ärär nästan att vars

föreningslivethindrade deltar ifödda utomlands de inte iär när
Hindren deutsträckning svenska intebarn. är tex attsamma som

skjutsa dem grundkan språket, deras föräldrar har tid påinte att
verksamhet,organiseraddubbelarbete, de kan koden förinteav

svenska barn främlings-svenska ledare ointresserade och ärär
till hinderteorin kan förklarafientliga. Vi tveksammaär merom

invandrarbarn under-del orsakerna tillliten ärän atten av
rimligarerepresenterade föreningslivet. Det verkari anta attatt

den färdiga görakultu-barn med utländsk bakgrund upplever att
hänsyn till desvenskt föreningsliv interepresenterar tarren som

bärare dessutomerfarenheter och de Viintressen är vetav.som
delta-invandrarföräldrarna tyckerstudier intevåra attattgenom

och målin-föreningsverksamhet eller organiseradgandet i annan
föräldrarverksamhet lika viktigt vad svenskariktad gör.är som

etablerade oftast delta-för den svenska linjenRepresentanter ser
val, dvs detgande verksamhet negativt någoti ärettöppen som

detalternativ. Detta oberoendebarn väljer brist bättrei på ärav om
invandrarbarn väljer deltaarbetarklassbarn ellersvenska attsom

mycket tveksamma till dennadenna verksamhet. Vii ärtyp av
och kanske rimligare tolkning detolkning. En är att öppnaannan

fritidsverksamheterna bättre föreningslivet in-på ett sätt än ger
erfarenheter och de bärarevandrarna för de intressen ärutrymme

verksamheterna kan invandrarna, samtidigt dedeI öppna somav.
önskar modersmålde talasvenska barn, så sitt samtmöter när

de viktigt, till-välja syssla med det är texatt ansersom vara
biljardspela eller bordtennis. Besökerdiskutera ellersammans,

också invandrarbarn det skälet debibliotek naturligtvis attgör av
hemspråkiband sittdär kan låna böcker och på

påståendenaSammanfattningsvis kan konstaterasdet attatt om
delaktighet dethar lågt och liten iinvandrarbarn deltagandeett

under-stödfritids- och kulturlivet får något i vårsvenska inte
sökning.

invandrarföreningar.Delaktighet i7.4

för maktutredningenEnligt den kartläggning gjordes inom ärsom ramen
totalbefolkningenl invandrarorganisation in-medlem någon2 % iav

1 miljonerSveriges invånareVilket kan ställas i relation till knappt 8,55 % äratt av
k medborgarundersök-medborgare och drygt födda utomlands. I denutländska 12 %är s

andelen utländska med-maktutredningen jämför dock medingick i intening mansom
med botalbefolkningen helhet.borgarefödda utomlands, i sinutan
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klusive nationella kulturforeningar och idrottsföreningar. Kartläggning-
också belägg for andelen aktiva medlemmar mycket58 %att ären ger

hög inom dessa organisationer. Detsamma gäller andelen 25 % harsom
någon uppdrag inom organisationernatyp Petersson; Westholmav
Blomberg Medlemsanslutningen1989. dock starktvarierar mellan olika
invandrarorganisationer. Enligt den hittills omfattande undersök-mest
ningen invandrarnas riksorganisationer varierar andelen medlemmarav
mellan och3 % 86 % populationen olikainom invandrargrupper. Iav
genomsnitt enligt beräkning, ungefär femte invandrarevar, samma var

medlem20 % i de organisationer representerade olika invandrar-som
på riksnivå börjani 1980-talet. Beräkningarna byggde depågrupper av

uppskattningar riksorganisationerna själva hade Bäckgjort 1983.som
De flesta invandrarorganisationer bland tidigare arbetskraftsinvand-

och flyktingar, både på riks- och lokalplanet, etablerade detsig irare
svenska samhället under 1970-talet. Många dessa har bredd påstorav en
sina verksamheter, omfattar allt ifrån idrott till traditionellasom mer
kulturaktiviteter sång, dans, etc samtidigt de fungerarteater, som som
intresseorganisationer förhållandei till statliga och kommunala myndig-
heter och tillhandahåller for socialt inom olika etniskaumgängeen arena
och nationella grupper.

I några de organisationer har byggts nyanlända flykting-av som upp av
under och1970- 80-talen har strukturen, Verksamhetsinrikt-grupper

ningen och de ideologiska plattformar har utvecklats förändratssom
mycket snabbt. Det gäller exempelvis inom många latinamerikanska

vilket blorganisationer, har påverkat deras ungdomsarbete jfr Ezpeletaa
Gonzáles Organisationer1983. företräder flyktingar avvikersom en-

ligt den studie invandrarnas riksorganisationer Henry Bäck harav som
genomfört från övriga invandrarorganisationer på flera bla medsätt,
avseende på opinionsbildande verksamheter och kontakter med det poli-
tiska och olika myndigheter Bäck 1983.systemet

Formell och informell organisationsstruktur

Formellt frågai organisationsstrukturer, beslutsordningar ochsett om-
verksamhetsformer finns det likheter mellan traditionella svenskastora-
organisationer och de relativt nybildade invandrarorganisationerna
Bäck Bjurström Säkert1983; 1988. spelar det svenska regelsystemet här

viktig roll. Den informella strukturen i invandrarnas organisationeren
avviker däremot Bjurström påvisar i studie den försöksverk-som en av-
samhet ungdomsråd bedrev kommuneri åtta där invand-statenssom sex

ochrarorganisationer svenska organisationer deltog falli mångasex -
från den svenskai organisationer

Likheterna mellan de svenska föreningarna och invandrarför-
avspeglar framföreningarna sig allt deras formellai

.. . .. ..
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nvandrarföreningarna harI dragstruktur. igrova formellasamma
Organisationsform, ledningsstruktur och beslutsordningar desom

föreningarna. Olikheterna framträdersvenska framför allt när
till den informella struktur finns i invandrarför-somman ser

och återspeglar medlemmarnaseningarna etniska eller natio-som
nella samhörighet och sammanhållning. I de fall där denna sam-
manhållning stark avviker den informella strukturen invand-iär
rarföreningarna påtagligt från den återfinns i de svenskasom
föreningarna. Där den mindre framträdandetvärtom är är av-
vikelserna marginella dvs invandrarföreningarna uppvisar imer -

fall likheter med dedessa svenska, både med avseende påstörre
formella och informella strukturden återfinns dem.inomsom

likheter mellan föreningarnaDe avspeglar sig deras for-isom
mella struktur, kan med avseende på invandrarföreningarna- -

generellt plan beskrivas effektpå strukturellett mer som en av en
assimileringsprocess. anpassningDvs till de organisa-som en
tionsformer; beslutsordningar och formella arbetsformer rentsom
generellt dominerar det svenska föreningslivet. Atti denna process

eller tillspetsat harinte åtföljtsinte grund-ännumer av en mer
läggande kulturell assimilation eller ackulturation framgår
emellertid de påtagliga olikheter; går föreningar-spåra iattav sm

informella struktur informella strukturenDen invandrarför-inas
eningarna kanuppvisar variation betraktastvärtom en som som

uttryck för kulturell pluralism. Dvs de avviker bara tyd-inteett
ligt från de återfinns de svenska föreningarna,i varierarutansom
också mellan de olika invandrarföreningarna. Eller uttryckt på

den kulturella mångfalden föreningslivetinom åter-annat sätt
speglar första handsig föreningarnas informellai i struktur.
Bjurström 198893

informellaDen strukturen invandrarorganisationeri många lägger på
detta grunden till etniskt färgad ellersätt avgränsad och för-ien -
hållande till den återfinns svenskai organisationer och föreningarsom -
avvikande socialisationsmiljö de ungdomar deltar deras verk-isom som
samheter Vad detta innebär exempelvis Ulla-Britt Engel-integreras ger
brektsson bild studie Greker Västerstadi sin ien av

grekiska barnen lär kännaDe varandra tidig ålder. Flertaleti
och bostadsområde, lekeri lek-påväxer ettupp samma samma

platser, hamnar och dagislekis helpå En delett etc.samma av
släktdem också med varandra.ju Föreningensföreningarnasär

för de haraktiviteter under lopp alltidvarierat årensyngsta men
har funnitsdet något på gång medfört de dettasmå iatt ävensom
sammanhang förts tidigt.samman

har exempelvis grekiskaMan dansövningar för de yngsta. ..söndagsförmiddag. Både pojkar och flickorvarje kommer närmast
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Övningarnaspeciellt början terminerna.i förlag-mangrant, ärav
da till Landalaskolan, vilket innebär de flesta föräldrar inteatt
behöver besvär för skull.siggöra vägens

I den grekiska eftermiddagsskolan uppslutningen, tidi-är som
för,redogjorts total. I princip går de där två-trenärmastgare

dagar veckan underi minst år. Parallellt med detta detärsex en
hel del andra och tillställningarövningar för de inom för-unga
eningensföreningarnas kanDe alltså knappast undgå attramar.
lära känna varandra. hamnarDe eventuellt utanför deärsom

de mindrepå någon Helt utanför lärväxer orterna.som upp av
dock dem stå. Engelbrektssoningen 1987a165av

Det Engelbrektsson beskriver bröts dock tillmönster delviss närsom
barnen blev äldre och fick fler svenska kamrater. I takt med ökadde iatt
utsträckning sökte till svenska kamratersig ökade också enligt Engel-
brektsson konflikterna med föräldrarna, i många fall lade viktstorsom
vid de grekiska ungdomarna deltog i grekiskaatt aktivite-gemensamma

Ännuoch sammanhang fritiden.på uttaladeter den härimönstermer
riktningen har beskrivits inom andra etniskt avgränsade grupper, ex-
empelvis den turkiska och assyriska se Yazgan 1983. Inom andraex
invandrargrupper exempelvis den finska, med mindre klar etnisksom en
avgränsning det omgivande samhället, uppvisar dock både for-gentemot
äldrar och barn helt annorlunda se Hermansson I dessamönster 1985.ex

förefaller barnen och ungdomarnas fritidsvanor redan vidgrupper en
relativt tidig ålder utvecklas i självständig riktning gentemoten mer
föräldrarna.

Flerkulturella föreningar

Det finns också mindre antal flerkulturella föreningar.ett Några dessaav
svenskar ochorganiserar invandrare, svensk-arabiska ochtgrupper av ex

liknande föreningar. Ett litet antal nybildade organisationer tsom ex
serbiska Östergötlandhembygdsforeningen i vill i sitt arbete utgå från sin
svenska hembygd.

Att arbeta med integration7.5

Det finns många organisationer försöker hitta för sinvägar att öppnasom
verksamhet for invandrar- och flyktingungdomar.

Ett exempel på invandrarpolicy hämtar frånvi Riksidrottsforbundets
RF handlingsprogram Idrott för invandrare RF 1981.

Idrott förekommer överallt världen.i Idrotten har sitt gemen-
språk -aktiviteten- förstås de flesta och överbryggarsamma som av

språksvårigheter. Idrotten har därför goda förutsättningar att göra
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och betydande för invandrare. Idrottsrörelsen villpositiva insatser
ochutsträckning kontakt med invandrare deras organi-i nåstörre

övergripande målet för invandrareDetsationer är
Att alla invandrare ålder och förmåga ska känna sigoavsett- -

välkomna den svenska idrotten.inom
Idrottsrörelsens blir tillgängligmål idrotten någon formiär att

och kan tillfredsställelse med hänsyn tillför alla varje utövarege
och värderingari gäller självklart också invandrare.Detvars ens

Huvudmålet för Sveriges invandrar- och minoritetspolitik -
jämlikhet, valfrihet och samverkan innebär för idrotten-

invandrare har rättigheter idrottaövrigaatt attsamma som
och skyldigheter följa regler och bestämmelser;attsamma

har valfrihetinvandrare idrotta föreningar elleri iatt att egna
redan existerande svenska föreningar;
idrotten för ökad samverkan med invandrare formiatt ansvarar

idrottsligt ochutbyte mellan invandrare svenskar.tätareav

Trots det finns formella hinder för invandraresinte någraatt
deltagande svenskt idrottsliv det praktiken språkliga,i i såär att
ekonomiska, kulturella och religiösa hinder det försvåraregör en
invandrare idrotta etablerade idrottsorganisationer.inom Un-att
dersökningar bland invandrar- och harvissa minoritetsgrupper
också invandrare idrottar mindre utsträckningvisat i i organi-att
serad form svenskar Idrottsrörelsen har därför skyldig-övrigaän .het jämlikhetssynpunkt stödja invandrarnas idrottsorgani-att ur

olikasationer på sätt.
För Sverige ska undvika sådana konfrontationervi iatt som

förekommit andra länder krafter samhälleti måste många i sam-
verka för ökadskapa förståelse mellan invandrare och svenskar.att
Förståelsen fordrar kunskap invandrar- och minoritetsfrågor.om
Ett sprida den kunskapen, påverkan massmedia,påsätt att utöver

idrottsrörelsen förbund och föreningar försökersinaär att genom
attityder bland ochpåverka ledare aktiva. Invandrarkunskap in-

därför den grundläggande idrottsledarutbildningeni i fram-går
tiden.

Det kan detta sammanhang Statens invandrarverk hari attnämnas
inlett dialog och bidrag till projekt for fördjupa igett att synsätteten
forståelsearbetef från kunskap invandrare till kunskap kultur-om om
möten.

De invandrarforeningar enbart idrottsföreningarflesta inteär utan
idrotten bland aktiviteter for gemenskapmånga inom Detär en gruppen.

alls ovanligt invandrarforening aktiviteterinte i harattär man samma
folkdans, körsång, idrott och frilufsliv. Likheten med traditio-teater,som

nella svenska folkrörelser på den här punkten stor.är
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Man konstaterar i RF många insatser måsteatt på olika nivåergöras
idrotteninom för idrottsrörelsen föratt invandrare. Behovetöppna av en

personlig kontakt lyfts fram inte minst kontakteri mellan förbund och
invandrarföreningar. RF idrottens organisationeratt därför börmenar

för kontakternautse med och informationen tillpersoner som ansvarar
invandrarföreningarna. Detta betyder sammanfattningsvis for RFs del att
idrottens organisationer på lokalt, regionalt och centralt plan försvarar

att goda kontakter med och sprida informationupprätta till
invandrarnas riksorganisationer och föreningar;
hålla kontakter med myndigheter, särskilt invandrarverket,att
invandrarkunskap införs integrerad del i denatt grund-som en
läggande idrottledarutbildningen,
utbildningsmaterial framställs,att
invandrare ökade möjligheter delta idrottsledarut-att iattges
bildningen modifierade kurser eller tvåspråkigatexgenom
instruktörer;
information stadgar; regler och tävlingsbestämmelseratt om
sprids till invandrarföreningar;
invandrare får kunskap vilka möjligheter till idrottatt om som
finns,
svenska föreningar stimuleras till ökat idrottsligtatt utbyte med
invandrarföreningar; samt
invandrare, såväl aktiva ledare, rekryteras tillatt idrotten.som

Några organisationer inom idrottsrörelsen kanske andra tagitänsom mer
sig invandrarungdomar kraftsportförbundvissa boxning ochäran som
olika kampsporter. Att dessajust organisationer verkat lockande på fram-
för allt invandrarpojkarna har säkert flera orsaker. Den verksam-typ av
het dessa organisationer bedriver ligger ofta den fritidsverksam-närasom
het ungdomarna känner frånigen sina hemländer. Begreppensom man
använder ofta internationella och därför hinder.är inget detutgör Att
handlar bygga kroppsin ocksåatt vi spelar viktig förtror rollom upp en
dessa ungdomar. Det blir hävda sig utifrånett sätt att upplevt under-ett
läge och öka sin självkänsla. Det kan ocksåatt så ledarna dennaatt ivara

organisationer, andra,typ i har förmåga känna igenän att sig iav mer en
invandrarungdomarnas situation och därför har möjlighet hjälpa dematt
till och integrera dem i verksamhetenrätta på braett sätt.

KOSM OS

Röda korsets ungdomsförbund exempel påettär annat organisationen
arbetar för ungdomar med olika kulturbakgrundatt ska kunna mötassom

och knyta kontakter.nya
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Där har internationella träffpunkter för ungdomarstartat på ettman
antal Sverige.i De kallas KOSMOS plats förorter mjuka kultur-en-
krockar.

KOSMOS ska plats där ungdomar från olika kulturervara en sven--
skar, flyktingar, invandrare träffas för lära känna varandra ochatt göra-
något tillsammans.

Bakgrunden till verksamheten startade enligt Röda korsetsatt är, ung-
domsförbund, vetskapen det finns människorattom massor av unga som
vill slåss våld, fördomar, främlingsfientlighet ochmot Virasism. vet
också, det behövs plats där ungdomar frånatt olika kultu-säger man, en

kan för detta berikar tillvaron och leder tillmötas att ökadmöterer
förståelse.

Kort och Röda korsets ungdomsförbund eftersomgott vi leverattmenar
mångkulturellti samhälle alla har möjlighetett vi påverka ochattsom

förändra behövs internationella och kulturella mötesplatser. Därför star-
tade KOSMOS.man

KOSMOS till förär
den född Sverigei och fördomarpå och flyktingfientlig-är tröttsom-
het,
den Sverige ochi känner isolerad,sigärsom ny-
den vill lära känna ungdomar med andra erfarenheter sinaänsom-

ochegna,
den vill ha någon snacka med.attsom-

Programmet för verksamheten ungdomarna ihop tillsammans. Därsätter
plats för allt från föreläsningsserier och studiebesök till kanotpadd-ges

ling och skridskoåkning. Eller också kan bara sitta och prataman ner
kopp kaffe. Man vill också fungera kontaktlänköver till deten som en

övriga organisationslivet depå bedriver KOSMOS-verksamhet.orter man
Ovanstående exempel på två nivåer arbete i svenskaär organisatio-av

för bättre ochnåatt integrera invandrar- och flyktingungdomar iner
olika verksamheter och för skapa bättre förståelse mellanatt olikaen
kulturer. Många andra försökerorganisationer liknandepå hittasätt

för verksamhetsin föratt invandrar- och flyktingungdomarvägar öppna
och på det skapa bryggor förståelsesättet och tolerans mellan olikaav
kulturer.

Sunt förn uft långträcker

Det finns idag hos vissa organisationer och rädsla för att görapersoner en
fel kontakternai med invandrare. Men behöver inte expert.man vara
Sunt förnuft räcker långt. Ibland kan det kanske bli fel det inteärmen
så allvarligt oftavi fel, på grund okunskap kultur-tror att igörasom av
frågor, bara har goda avsikter. Invandrarverket har tillsammansom man
med Svenska kommunförbundet och Arbetsmarknadsdepartementet givit

skrift Invandrare och fritid,ut just på vilket kontak-tar sätten som upp
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och flyktingar föreningartagits med invandrare i och kommuner.ter
både och kontakter med andra kulturerExempel positiv negativ iartav

finns med och kan fungera handbok for dem vill lära litesigsomsom en
medhur kontakt och vad bör tänka på i kontaktertarom manmer man

andra, ofta främmande, kulturer.

mediakulturenInvandrarungdomarna och7.6

ungefärBilden invandrarungdomars användning olika medier ärav av
fritids-densamma det gäller deras deltagande i organiseradenärsom

grundverksamheter, dvs ofullständig och splittrad på brister iav an-
genomfördesstudier. Av de studierforskning ochi störregreppssätt som

jugoslaver och greker massmedievanor SRinvandrarnas finnar,av av
detslutet 1970-talet har följts underPUB men intemot av som upp

efterföljande decenniet framgick det invandraresammantaget att an-
olika medier utsträckning den infödda befolkningen.vände i större än

mellan invand-Samtidigt kunde konstatera skillnaderna olikaattman
dessa, betydandeliksom mellan olika socialgrupper inomrargrupper, var

Löwander 1981.
genomfördes SRPUB kunde ocksåI de undersökningar som av man

medieanvändningen bland invandrargrupperna förändra-konstatera att
nivådes väldigt litet under hela 1970-talet. Den låg, kort på högsagt, en

minoritetsspråk svenskasåväl vad gällde medieutbudet på olika detsom
svårigheter förstå svenskaspråket. De invandrare hade stora attsom

hand utbudet det minoritetssprå-orienterade dock i första påsig mot egna
invandrare hade Överlag lättare för följa det svenskaket. Yngre att mass-

hade bättre utbildning ochmedieutbudet, framför allt beroende på deatt
de äldre.kunskaper svenska språket,i än

finna har det endast genomförtsSåvitt har kunnatvi mer om-en
underundersökning invandrarungdomars medieanvändningfattande av

ungdoms-SRPUB genomförde den första k renodlade1980-talet. 1986 s
invand-undersökningen bland invandrarungdom andra generationens
ÖrebroVästmanlandsmed finsk bakgrund åldern år i ochi 10-20rare

generaliserbarhet kanlän Löwander 1986. Undersökningens intem a o
invandrarungdom eller andra invandraresträckas till generationensut

bakgrund hela landet.med finsk i
undersökningende ungdomar ingick pratade fins-Majoriteten isomav

hemspråksundervisningka svårigheter %, hade deltagit i finsk i75utan
det gälldeskolan och talade finska med sina föräldrar 72 %. När57 %

följande resultatmedieanvändningen undersökningengav

ungdomarna lyssnade dagligen på radio. Andelen radiolyss-31 % av-
betydligt bland de äldre de ungdomarna. Istörre än yngrenare var

åldern lyssnade flickorna och pojkarna17-20 år % 34 %41 av av
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dagligen radio, flickornapå och pojkarna29 % 22 % imot av av
åldern 10-16 år.
En betydligt lägre andel, lyssnade dagligen finska5 på i%, program-
radio. Det första hand flickorna lyssnade de finskai påvar som

Medan flickorna åldern dagligen15 % i 17-20 årprogrammen. av
lyssnade finska ochpå i åldern år, gällde detta2 % 10-16program
endast för pojkarna ålderni år. I åldern år2 % 17-20 10-16av var
det endast pojkar dagligen2 80 0 % lyssnade på finskaav som
program.
Ungdomarnas för finsk musikintresse mycket 30 %stort.var av-
ungdomarna kunde exempelvis betänketid finskutan nämna en

braartist de tyckte Flickorna hade högre grad pojkarnai änsom om.
favoritartister från Finland. Däremot det ovanligt de sågattvar
videoprogram på finska. Endast ungdomarna brukade ofta4 % av
spela in TV-program på finska på video och orde det21 % mer
sällan.
Endast ungdomarna läste3 dagligen dagstidning på finska.% av en-

brukade ibland läsa dagstidning aldrig.13 % på finska och 85 %en

språkligStor kulturell och valfrihet

Sammanfattar resultaten undersökningen denvisar attman av ung-
domarna i mycket hög utsträckning hade tillgång till språk och kultu-två

Överlagrerkulturuttryck. uppvisade de likheter med inföddastörre sven-
ska medjämnåriga ungdomar föräldragenerationen vad gäller medie-än
användningen. Vidare kan konstatera andra generationensattman
finska invandrare de län ingick undersökningeni två i tittade påsom mer
TV infödda svenska ungdomar totalbefolkningen. Däremot lyssnadeiän
de radiointe på i utsträckning infödda svenska ungdomar.samma som
Birgitta Löwander drar dock följande under-generella slutsatsmer av
sökningen hon ställer den relation till sRPUBzs undersökningarinär av
medieanvändningen bland totalbetolkningen årsamma

förhållandeI till de svenska ungdomarna ocksåjämnåriga imen
förhållande till föräldragenerationen har de finska ungdomarna

kulturell och språklig valfrihet. den tillDe använderstörre atten
konsumera det utbud bäst deras ålder radioImotsom svarar

desöker ungdomsprogram och underhållande svenskapåprogram
och finska, väljer de långfilmer och musikframträdandenpå TVi
och videoutbudet humor, thrillers.söker de sig till deckare ochav
De inte bundna språk för de hög grad tvåspråkiga ochiär ärav

på olika finska tillgång. Endast för liten delvisar sätt att är en en
dessa ungdomar föräldrarnas upprätthållande den finskaärav av

kulturen, uttryckt lyssnandet finska radioprogram, konflikt-i på
fylld. För flertalet, för ungdomar själva tvåspråki-inteäven ärsom
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innebär det lyssnadet finskapassiva på språkträning ochga, en
identitetsförstärkning. Löwander 1986220

SRPUB utvärderade de riksradioprogram1989 vände sig direkt tillsom
andra generationens invandrarungdomar. Ett icke-representativt urval

andra generationens invandrare omfattande gick120 påav personer, som
gymnasieskolor Stockholm och Skärholmen,i Tensta Göteborg Ange-
red, Södertälje, Norrköping och Umeå, intervjuades därför i eftergrupper

ha lyssnat på de fyra första Kalabalik Schylleri serienatt programmen
Överlag1989. lyssnade de ungdomar deltog undersökningeni i litensom

utsträckning radio.på Vanligast lyssnade på Tracks, k hit-attvar man s
eller topplistor och ochP1 P2 lyssnade huvudsportprogram. överman

lyssnade musik föredroginte på. När på skivor och musik-taget man man
kassetter framför radio. flesta dock mycketDe positiva till devar program
i Kalabalik de lyssnatserien på. Men många samtidigt kritiskasom var
till det förekom få svenskar och menade alltföriatt attprogrammen
mycket innehållet kretsade kring de problem invandrarungdomar ha-av
de eller konfronterades med.



151SOU 199160

8.

och förslagBedömningar

i detinvandrarungdomarMissgynnas8.1
samhälletsvenska

den forskningkan dragenerella och säkra slutsatsDen enda avmanmer
uttalamöjligt sigdet knappasthar genomförts Sverigei attattär ärsom

allmänhetinvandrare iandra generationensinvandrarungdomar ellerom
denibland döljaStatistiken kaneller generellai äntermer. germermer
medanutmärkt Sverigeungdomar klarar sig ikunskap. Vi vissaattvet

genomsnittliga resulta-sammanhang. Detandra klarar i Vissasig sämre
då bli missvisande.kantet

majoritetsbefolkning ochmellanskillnadernaEn slutsats attärannan
hän-invandrarkategorier knappast gårmellan olikainvandrare eller att

Invandrarbakgrundokomplicerade faktorer.till få enkla ellerföra några
missvisande information.irrelevant ellerenda faktor kan gevarasom

olika under-invandrare skiljer sig åt ieftersom definitionenSärskilt av
invandrar-studerar olikasökningar. Om andra sidanå grupper avman

blir forgrund urvaletdra slutsatser påungdomar det svårt attattär av
utslagsgivande. Detfaktorskilja endalitet. Det svårt äratt utär somen

hän-invandrarungdomardärför angeläget framtida forskning taratt om
multifaktorell.dvsfaktorer,till flera ärsyn

påverkarfaktorersamverkandeOlika

socialhemlandet,klassbakgrunden ifaktorersamverkandeOlika som
boendesi-storstad,från landsbygd ellerhärstammartillhörighet, om man

häl-kön,utbildning, familjesituation,hemmet,studiesituation ituation,
hur längesvenska språket,behärskarkultur, hur brareligion, mansa,

hemlandet någraåtervända tilltänkerSverige,bott äri om manman
invandrarungdomar klarar sig ibetydelse för hurharfaktorer storsom

svenska samhället.det
intestorstad, med livsmönsterfrånhögutbildadEn ett somenperson

bättresjälvklartinvandringslandet, harmycket frånskiljer så ettsig
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utgångsläge korttids- eller outbildad arbetare från fattig landsbygd,än en
för första gången modernt industri- och konsumtionssam-möter ettsom

hälle. barnDe föds i invandrarfamiljer med radsom en ogynnsamma
omständigheter har givetvis utgångsläge barn i familjer medsämre än

bakgrundsfaktorer.gynnsamma
Jämfört med många andra länder lever de flesta ungdomar Sverigei

under goda förutsättningar. förBåde svenska ungdomar och invandrar-
ungdomar gäller uppväxtvillkoren hängerintimt med famil-att samman

socialajens och ekonomiska situation. Den socioekonomiska tillhörig-
heten kan således ha betydelse det etniska för hurstörre än ursprunget
ungdomar klarar sig.

För alla ungdomar goda förutsättningar bör samhället därföratt ge
enligt vår fördelningspolitiskamening insatser inom barnomsorg-genom

skolan och bostadsområdeti familjer redan barnenstötta utsatta nären,
Samhälletssmå. stöd får dock inte passiviserande och innebäraär attvara

familjens negligeras, bör leda till ökatutan in-tvärtomegna resurser
flytande och delaktighet samhällslivet.i

Under tid har rad larmrapporter ökade skillnader i hälsasenare en om
bland barn och ungdomar kommit. Ungdomskommittén barnattmenar
och ungdomars uppväxtvillkor bör uppmärksammas särskilt jämlik-ur
hetssynpunkt deti nyinrättade folkhälsoinstitutets arbete. En viktig frå-

bör belysas dels skillnaderna mellan olikaärga som om grupper av
invandrarungdomar, dels mellan invandrarungdomar och svenska ung-
domar ökarminskar.

Många invandrarbarn tycks klara sin situation lika bra, i vissa fall
bättre andra barn. Man kan också konstaterat mängderän atto m av

såväl första andra generationens invandrare utmärkt väl klarar attsom
leva i flera kulturer samtidigt detta på något tycksVis ha någrautan att

effekternegativa vad gäller deras personlighetsutveckling eller förmåga
fungera och självständiga människor.att Tvärtom kan det blisom mogna
positiv faktor ungdomarnasi utveckling. I de flesta länder detären

dessutom normalt med flera kulturer.att växa upp
I den allmänna debatten, framför allt i massmedia, beskrivs ungdomar i

allmänhet och invandrarungdomar synnerhet oftasti problem. Vårsom
utgångspunkt invandrarungdomarna liksom andra ungdomarär att är
aktiva, kreativa, kunniga och kapabla klara och desin situationatt att

värdefull tillgång i vårt samhälle. Med erfarenheter,utgör sina språk-en
kunskaper och kulturella kompetens invandrarungdomarnautgör en re-

måste tillvara bättrepå idag.tas ett sätt änsurs, som
Det innebär inte ska blunda för de problem finns,att utanman som

istället med kraft meditu dessa. Vi lämnar i det följandeta antalett
förslag och uppmaningar, ska leda till invandrar-sammantaget attsom
ungdomar inte missgynnas deti svenska samhället.
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mångkulturella samhälletDet

kan Sverige mångkulturelltVi konstatera att idag samhälle. Iettär
Aktiv flykting- ochregeringens proposition 199091195 immigrations-

politik, framhålls det viktigt flytta diskussionen frånatt attär ytter-en
ligare invandrarpolitikens valfrihetsmål, tillprecisering av en

fördjupad och nyanserad diskussion hur Sverige blir bätt-ettom
jämlikt och mångkulturellt samhälle medgeneröst ett nyttre, mer

kulturell pluralism.påsynsätt

Ungdomskommittén delar detta och det angelägetsynsätt att ärmenar
mångkulturellt samhällebörja diskutera hur framtida ska sigatt ett ta ut

sådan framtidsdiskussionoch vad detta innebär vardagen. I hari vien
mångkulturella samhällensmycket lära andra erfarenheter. Cana-att av

ungefärda mångpluralism mål samtidigt den svenskaantog t som somex
Australieninvandrarpolitiken formulerades. exempel därär ett annat

från det mångkulturella.utgårman
Vi vill rikta fora diskussionen allauppmaning på nivåer iatten om

samhället, myndigheter, skolan, studieforbunden, arbetslivet, fack-inom
liga och andra organisationer. Ett utbyte bör ske mellan invandrarorgani-

föreningslivet.sationerna och det övriga
Vi bör del den forskning och den diskussion mångkul-ta ettäven av om

turellt samhälle finns många andra länder hittills liteni vi isom men som
Sverige.utsträckning bedrivit i

Ungdomskommittén kräver regeringen anvisar medel denatt sam-ur
lade forskningsbudgeten för stimulera forskning mångkultu-detatt om
rella samhället. Detta kan ske forskningsrådsnämndenatt texgenom

får särskiltFRN i uppdrag stimulera till sådan forskning for fåatt att
underlag for diskussion hur Sverige bättre idagpå kanett sätt taänen om

densin utgångspunkt mångpluralism redan har och deti visom se som en
tillgång for framtida samhälle.vårt

medborgarskapDubbelt

En fråga aktuell under flera och aktualiseradesvarit år på inyttsom som
regeringens proposition aktiv flykting och immigrationspolitik 1991om

frågan möjligheten uppbära912195 dubbelt medborgarskap.är attom
Man i propositionensäger att

möjligheterna måste förbättras för de invandrare inte ärsom
svenska medborgare delta den demokratiska beslutsprocesseniatt

det svenska samhället. behållai Vill de gällerprinciperman som
för och valbarhet bör ökad utsträckningirösträtt accepteraman
dubbla medborgarskap.
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finns alltså idag mycket lite talar för den traditionellaDet princi-attsom
flerfaldigt medborgarskap börsvensk lagstiftning upprätthål-i motpen

föreslår parlamentarisk utredning tillsätts förlas. Regeringen att atten
möjligheten för lagstiftning. Man ocksåutreda atten annan menar en

nordisk samordning bör ske.
ungdomsperspektiv det angeläget betonaInte minst denett attärur

delaktigheten med möjlighet till reellt inflytande, vilket lyftepolitiska vi
betänkande Ungdom och makt SOU 199112. Vifram i vårt attmenar

ungdomar bör ställas infor behöva välja bortinte situationen att ett
medborgarskap för kunna delta i den demokratiska beslutsprocessen.att

stöder därför förslagUngdomskommittén regeringens dubbelt med-att
ökad utsträckning börborgarskap i accepteras.

Långsiktig opinionsbildning

likhet med kommissionen rasism och främlingsfientlighetVi i motmenar
främlingsfientliga informerasfördomar och attityder inte kan bortatt

eller andra kortsiktigainformationskampanjer jippon. Att på-genom
attityder där flera faktorer samverkar.verka sådana svårär en process

och opinionsbildning invandrar- och flyktingpolitiken,Information om
liksom kulturella och religiösa särdrag, måste därför lång-i ettsesom
siktigt perspektiv och förankras brett i hela samhället.

ständigt kontaktarbeteDet handlar inte snabba, på-ettom som ger
och därför ibland kan kännas tröstlöst ochtagliga resultat Dettröttsamt.

mellan människor längden resultat. Särskiltkontakter i män-är gersom
niskor kraft erfarenheter, perspektiv och ställning i samhälletisom av

för andra och verksamhet bredaförebilder sin når iutgör genom grupper
samhället.

Okunnighet främlingsfientlighetens bästa bundsförvant. Kunskaperär
och insikter opinionsbildningens bästa I proposition 19899086är vapen.

åtgärder etnisk diskriminering betonas kunskapsförmed-motom m m
ochlingens betydelse for undanröja missförstånd, motverka misstroatt

städa bort missuppfattningar. Det påpekas också med aldriginteatt man
från kommuner, enskilda människor ellerså insatser organisa-stora stat,

attityder verkligheten eller samhälletskan ändra övriga åt-tioner om
Information invandring och invandraregärder talar språk.ett annat om

Ävenanda välviljans och omtankens självcensur. faktafår inte ske i en av
omständigheter ytligt och kort sikt, tycks förse de främlings-eller påsom,

fientliga krafterna med måste redovisas heltargument öppet.
massmedia, folkrörelser och andra statligaVi organisationer,attmenar

del för arbetet medoch kommunala myndigheter måste sinta ansvaretav
allmännainformera och påverka den opinionen.att

betonas informationen medI 19899086 måsteproposition att närages
till de erfarenheter människorna själva liv och ianknytning i sinagör

med andra. Allt fler människor Sverige träffar invandraresina imöten nu
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bostadsområden, förskolor och skolor, arbetsplatseri på och under friti-
den. Allt fler kommer underfund med det förenar invand-att är sommera

med skiljer.svenskar änrare som
informationenVi instämmer i ska bygga på detta och falla offerinteatt

för exotisering. Om informationen bygger den erfarenhetenpåen egna
ställtoch utgår från de frågor själv blir den angelägen ochman mer

skapar för skaffa kunskap.motivation sigatt mer
viktigt majoritetsbefolkningenDet förutsättningar hante-attär attges

den mångkulturella och mångetniska situation de lever Dettara nu
kräver kunskap, och förhållningssätt omfattar demstrategier ävensom
själva, dvs förståelseinte bara andra kulturer och invandrare.av

K ulturmöteskunska p

mångkulturelltI samhälle det tillräckligt hålla diskussio-inteett attär
flyktingpolitikeninvandrar- och levande bland den allmännanen om

opinionen.
öka kunskapen och förståelsenFör öka invandrare och olikaatt om av

kulturer utbildning och fortbildning personal yrke kom-i sittär av som
kontakt med invandrare grundläggande. Utbildning och fortbild-imer

bör kombinerasning med handledning och pågående dialog blanden
personalen för detställa lärt sig i relation till den vardagenatt man egna
och för få stöd ofta arbete.i svårt Det gäller inte blandminstatt ett
förskolepersonal, lärare, syo-konsulenter, kuratorer, skolsköterskor, vård-
personal, poliser och arbetsförmedlare.

därför kommuner och landstingVi utveckla arbetet medattuppmanar
utbilda och fortbilda personal arbete kommer kontakt medi sitt iatt som

invandrare.
Kulturmöteskunskap, där både invandrare och fårsvenskar ökaden

kunskap och förståelse för varandra angelägen. vill betonaMen vi attär
det viktigt skylla allainte missförstånd och konflikter på kultur-attär
skillnader. Ibland det kulturspeciñka skillnader, oftasigrör om men
handlar det istället strukturproblem olika sektorer samhälleti tom av ex

eller skolan.inom vården i
det därför viktigt mellan personal ochVi iatt att mötetärmenar

invandrare, lika väl mellan personal och svenskar, från deutgåsom
allmänt existentiella behoven kulturgänserna.övergemensamma

Arbete8.2

Åtgärder ungdomsarbetslösbetenmot

I betänkande Ungdom och makt SOU behandlarvårt 199112 vi ung-
domars delaktighet arbetslivet. analyser, bedömningar och förslagi De vi

där gäller hög grad också invandrarungdomarna.iger
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En de grundläggande förutsättningarna för ungdomarsmestav
känsla delaktighet ha arbete. Olika uppväxtvillkorär att ettav
medför och föri sig olika utgångsläge årskursi Men utifrånnio.
liknande levnadsvillkor kan det bra eller dåligtgåogynnsamma
beroende fårpå arbete eller ej. Vi alltså arbets-ett vet attom man
löshet särskilt förödande för människors hälsa och själv-är unga
känsla. SOU 199112

Vi konstaterar arbetslösheten högre bland ungdomar blandatt denär än
befolkningen. Bland invandrarungdomar den högre blandär änVuxna

andra ungdomar. Och högst den bland korttidsutbildade invandrar-är
flickor mellan och Flyktingar16 24 år. kommit till Sverige undersom
80-talet, däribland många ungdomar har påfallande hög arbetslösheten
och riskerar aldrig komma på arbetsmarknaden. Ungdomskommit-att ut

detta oacceptabelttén orsakerna diskrimine-att är oavsett ärmenar om
ring, bristande språkkunskaper, klass- eller utbildningsbakgrund.

Särskilda medel har under flera år givits inom arbetsmarknadspoliti-
ken för underlätta for invandrare komma i arbete. Invandrar-att att ut
verket har också åren aktivt arbetat med samordna berördaattgenom

på arbetsmarknaden.parter
Vi den viktigaste åtgärden förkorta invandrarverketsatt är attmenar

handläggningstider för asylärenden. längre flyktingarnaJu tid tvingas
sitta på forläggningarna, desto svårare blirute det få förankring påatt en
arbetsmarknaden. De yrkeskunskaper flyktingarna har med riskerarsig

bli for gamla och sysslolösheten förlamande.att är
Men det tillräckligtinte förkorta invandrarverkets handlägg-är att

Ävenningstider. andra generationens invandrarungdomar, särskilt flick-
har position på arbetsmarknaden. Den belägenhetenutsatt delarorna, en

de med svenska arbetarklassungdomar. Majoriteten invandrarung-av
domarna tillhör arbetarklassen och arbetarklassungdomar har traditio-

lägrenellt lägre betyg, kortare utbildning och inkomster. Dessutom till-
kommer bristande kunskaper i svenska för vissa invandrarungdomar.

Det har visat sig den individuella utbildningsnivån mycket viktigatt är
för möjligheten få tillgång till jobb. Ett ofta skälatt angivet för attnya

anställainte invandrare de behärskarinte svenska språket till-attär
räckligt bra. Det därför nödvändigt skapa goda förutsättningarsåär att

möjligt för svenskundervisningen, både i ungdomsskolan och sñ-som
undervisningen svenska for invandrare.

Att invandrarungdomar söker på arbetsmarknadensig tidigareut än
svenska ungdomar nödvändigtvisinte fritt val. Utgångsläget förär ett att
söka till högresig utbildningar kan bristande studie-sämrevara gap
tradition familjen och dåligai praktiska möjligheter studera exempel-att
vis trångboddhet, bristande kunskap nödvändigheten godp g a om av en
utbildning for få stark position denpå svenska arbetsmarknadenatt en
och bristande språkkunskaper.
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Både föreningslivet, framförmyndigheter, skolan, och allt invandrar-
har uppgift det gäller invandrar-organisationerna, motiveraattnären

derasungdomarna och familjer på utbildning. Det framför alltatt satsa är
viktigt inom invandrargrupper öka medvetenhetenvissa att att ävenom
flickorna behöver klara det svenska samhället.utbildning for sig iatt

Förutom det kan katastrof for individen aldrig kommaatt att utvara en
på den ordinarie arbetsmarknaden eller bli arbetslös, det siktpåatt är

föroerhört kostbart samhället.
Vi bör använda dagens arbetsmarknadssituation medattmenar man

ökande arbetslöshet möjliga denpå bästa Nu tidensätt. atträttaär
för den framtida arbetsmarknaden ökad kompetensut-investera genom

veckling. Det blir nödvändigt Sverige Europa ochsig vinär närmar
kommer delvis arbetsliv fram. Vissa jobb kommerettatt nytt attväxase
försvinna och andra kommer till.nya

Arbetsmarknadsläget bör därför till kompe-utnyttjas att genom
tensutveckling stärka ungdomarnas ställning arbetsmarkna-på
den. Kompetensutveckling kan ske både företagsut-interngenom
bildning arbetsmarknadsutbildning, kommunal vuxenutbildning,
folkhögskola, högskola och studieförbund. SOU 199112

Det kan ske både form ökade baskunskaperi för korttidsutbildade ochav
på språkutbildning, data och tekniker arbetet. Föriatt satsagenom nya

del invandrarungdomar det nödvändigt förbättra svenskkun-attären
skaperna. Utbildningen bör redskap for ökat inflytande arbetet föriettge
ungdomarna.

Det kan också bli nödvändigt komplettera ochutbildningsinsatseratt
inskolningsplatser beredskapsarbeten.med

Ungdomskommittén föreslår därför kraft-regeringen inatt sätter
fulla åtgärder för minska arbetslösheten ungdomar ochblandatt
för arbetslöshetensminimera effekter.negativaatt

Vi därvid bör prioritera utbildning föratt ung-menar man
drabbas arbetslöshet. SOUdomar 199112avsom

Språkkunskaper och kulturell kompetens en
konkurrensfördel

utbildning och kompetens har grundligt för-Arbetsmarknadens krav på
de decennierna.ändrats Sverige under tvåi senaste

Människors yrkeskompetens kommer bli den viktigaste faktornatt när
konkurrensen. ställer,Sverige ska hävda sig den internationella Deti som

utbildningvi beskriver betänkandet Ungdomar och makt, ökade krav påi
Gymnasieskolans utbildning både tilloch fortbildning. måste anpassas en

förändrad arbetsmarknad och till ungdomarnas behov. ungdomarDagens
arbetet tidigare De villställer högre krav på generationer.än se en
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utvecklingsmöjlighet i arbetet och kräver förändringar i arbetsmiljöerna.
Personalutbildning nödvändigt både för individens kompetensutveck-är

klara denling och för internationella konkurrensen.att av
med ökadsituation internationaliseringI arbetsmarknaden bören av

invandrarungdomarnas speciella kompetens kunna bli konkurrensför-en
blirspråkkunskaper allt viktigare,del. liksom mångkulturella erfaren-

och kunskaper. Denna kunskapspotentialheter bör synliggöras och upp-
Det bara förinte skolan och arbetsförmedlingen,ettärmuntras. ansvar

för företagsledningarnaockså bättre denutnyttjaattutan resurs som
invandrarungdomarna utgör.

bara den konkurrensutsattaDet inte i industrin invandrar-är som
speciella kompetensungdomarnas behövs. Det gäller personalexempelvis

arbetsförmedlingarna, syo-konsulentervid och serviceinriktade yrken.
vården och äldreomsorgenDet kommer inom finnas behovatt ett stort av

personal kan kommuniceraflerspråkig med invandrarna, inte minstsom
kanske aldrigde äldre lärt sig behärska svenska språket särskilt bra.som

behovfinns också personal medDet invandrarbakgrundett stort inomav
sektorn och polisen.den sociala inom

språkkunskaper ochVi kulturell kompetensatt i ut-störremenar
för närvarande bör bedömassträckning vid tillsättningmeritän som av

tjänster.
därför det näringslivet,Vi privata såväl kommuner, statuppmanar som

aktivtlandsting arbeta för tillvarataoch den invandrar-att att resurs som
arbetsmarknaden.ungdomarna påutgör

Arbetsmarknadens för information ochparters ansvar
utbildning

Ungdomskommittén arbetsmarknadens haratt parter stortettmenar
information och utbildning. Det handlarför dels kun-ökaattansvar om
invandrare hos arbetsgivareskapen och arbetsledare for undanröjaattom

ochmisstänksamhet motvilja anställa invandrarungdomar. Detmot att
ökahandlar också kunskapen hos den svenska arbetskraften forattom

fördomarna. Slutligen handlarminska invand-det information tillatt om
hur det svenskararungdomarna arbetslivet fungerar och ordentligom en

introduktionsutbildning på arbetsplatsen återkommande fortbild-samt
ning.

ochKommissionen rasism främlingsfientlighet konstaterarmot in-att
vandrarfrågorna positiva principiella hållning lågttrots parternas är

det praktiska arbetet, bådeprioriterade i bland arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer.

fackliga organisationer har flestDe invandrade medlemmar harsom
den bästahelt naturligt informationen både till den invandrade och den

arbetskraften. Men kommissionensvenska informationen tillattmenar
förtroendevaldaarbetsledning, och den svenska arbetskraften otill-är
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bristfällig.räcklig fall Särskilda kurseroch i mycket i invandrar-vissa
fann endast hoskunskap ordinarie kursprogram LO ochi Svenskaman

Metall. samband medMetallindustriarbetareförbundet I de diskussioner
bestämde Metall och Verkstadsföreningenfördes med kommissionensom

arbeta introduktionsprogram för den invandradefram arbets-att ett nytt
Överenskommelsen undertecknades höstenkraften. 1990.

fler arbetsmarknadenVi detta och påpositivt parterser uppmanarsom
vikt sådana introduktionsprogramDet iatt attta steg. storärsamma av

invandrarungdomarnassärskilt uppmärksamma situation.
med kommissionen, informationenVi också, likheti attmenar om

Både skriftligtinvandring förbättras. informationsmaterialmåste och
till företagsledningar, förbundsledning-utbildningsinsatser bör sigvända

avdelningsombudsmän och kanslipersonal.förbunds- och Kulturmö-ar,
utsträckningtesfrågor bör också på centrala ochi lokalatasstörre upp

kurser olika slag.av

diskriminering arbetslivetLagstiftning etnisk imot

grundläggande samhälletVissa principer och värderingar så i deär att
bör bekräftas medför konsekvenser för denlagar, brytergenom som som

dem. de uppfattas föga förpliktigande.Risken finnsmot attannars som
samhälle.Rätten till arbete fundamental vårt Intei minstanses som av

invandrare,hänsyn till andra i det svenskagenerationens uppvuxna
samhället, det skapa effektivt skydd diskrimine-angeläget ett motär att

arbetslivet.ring i
utvecklingenFörutom rättviseskäl etniskt uppdeladmotär enav ar-

betsmarknad för införa sådan lagstiftning.Vivägande skäl attett vet att
invandrare arbetsmarknadenpå den svenska överrepresenterade iär
låginkomstyrken, och industri. Dessutom kani vård, service befaraman

invandrarenhåller igenom, någonpåett attatt synsätt att tränga är som
etniskt uppdelad arbetsmarknadarbetar på just dessa områden. En måste

invandrarpolitik. Lagstiftningstå strid med svenski ett sätt attäranses
missförhållande detkomma med detta naturligtvistillrätta inteäven om

förändra invandrarungdomarnasdrastiskt tid skulleoch på kort situation
skulle kunnasådan lag inskärpapå arbetsmarknaden. Däremot viktenen

kanhandlingssätt inte Lagen bordediskriminerande accepteras.attav
effekt.därför få allmänpreventiven

särskild utredare utarbetaåt lagför-Regeringen har uppdragit atten
förslagarbetslivet. Ett kommerslag etnisk diskriminering i läg-mot att

budgetåret 9192.till riksdagen undergas
nödvändigheten införandetUngdomskommittén vill poängtera av av en

etnisk diskriminering arbetslivet.iarbetsrättslig lagstiftning mot
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Arbetsförmedlingarnas funktion

Stora idag arbetsförmedlingarna för underlätta in-insatser attgörs av
detvandrarungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Trots detta har

framkommit invandrarungdomarna förmedlingarnaskritik från mot sätt
fungera. Enligt uppgifter från bl Ung-SIOS tar arbetsförmedlarnaatt a

dedem istället för dem. De med känslangåratt uppmuntra ut attner av
inte duger till något städa och det någon idéinte attannat att attän är

på vidareutbildning.satsa
Även arbetsgivares personalanställaresdet handlar ochytterstom om

uppfattningar invandrarungdomarnas kompetens och utvecklingsmöj-om
ligheter det viktigt arbetsförmedlarna får ökad kännedom in-attär om

bak-vandrarungdomarnas och kompetens och deras kulturellasituation
grund för bättre kunna dem och för kunna påverka arbetsgi-att stötta att

attitydforändring arbetsförmedlingensDet krävs blandävenvare.
personal för det mångkultu-invandrarungdomarna iatt se som en resurs
rella samhälle levervi

Vi arbetsförmedlingen arbeta aktivt för under-måsteatt attmenar mer
lätta invandrarungdomarnas inträde arbetsmarknaden. Det bör ske ipå
samklang med invandrarungdomarnas kompetens och intressen.

Vi fortbilda arbetsförmed-det viktigt kontinuerligtatt attärmenar
larna för dem kunskap invandrare och olika kulturer.att ge mer om

Inom invandrarorganisationerna olika för underlättainitiativtas att
för invandrarungdomar få fast förankring arbetsmarknaden. Detpåatt en

viktigt sådana och underlättas.initiativär att uppmuntras
Det handlar också självförtroendet hos ungdomarna. Därför iden-ärom

titeten viktig En identitet innebär har lättare hävda sigtrygg att attman
på arbetsmarknaden.

Jämför utländska utbildningar och och yrken med
motsvarande svenska

UHÄVi det viktigt respektive AMS prioriteraratt attärmenar en
vidareutveckling for jämföra utländska utbildningarinstrumenten attav
och yrken med motsvarande svenska. Vi positivt på regeringenattser
under har uppdragit RRV den framtida be-våren åt1991 att överse
dömningsverksamheten Sverige. Förslag ska lämnas RRV underi av
våren 1992.

Individuella kompletteringsutbildningar

Vi det orimligt invandrare har utländsk utbildningatt attärmenar som
ibland hela utbildningen Sverige. Korta, individuellttvingas igöra om
anpassade kompletteringsutbildningar bör for tillvarataprioriteras att
invandrarnas utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper från deras
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hemländer, de snabbt ska kunna kommamed målsättningen påatt ut
arbetsmarknaden.

flyktingfrågorKommunal samordning invandrar- ochav

Kommissionen och främlingsfientlighet skriver slutrap-rasism i sinmot
port att

Tiden tillfrån det flykting fått uppehålls- och arbetstillstånden
handess eller hon kan försörja förvärvsarbete har hit-sig genom

tills alltför långa för-varit lång. Detta beror på vistelsetider på
läggningar kommunplats och svårigheter kombi-i påväntan att

introduktionsvenskundervisning med på arbetsmarknaden.nera
Situationen har rad effekter relativa sysslolös-negativa Denen
heten destruktiv för flyktingens självkänsla och sikt påverkaspåär
också förutsättningarna börja arbeta. Sysslolösheten kan ocksåatt

omgivningen tolkas bristande vilja arbeta.attav som

Vi den påtvingade sysslolösheten särskilt skadlig foratt ärmenar ung-
domarna, oftast hunnit få förankring arbetsmarknadeninte någon pâsom

hemland.i sitt
Kommissionen skriver vidare

För förkorta den sammanlagda tiden utanför arbetsmark-att
naden det nödvändigt berörda myndigheter finner smidigaär att
samarbetsformer. exempel sådan svensk-Ett på samverkan är att
undervisningen och arbetsförmedlingens samordnasinsatser så

de tidsmässigt överlappar varandra. Det också viktatt är störstaav
de olika myndigheternas regelsystem konstruerade desåatt är att

verkar riktning.i samma
Ansträngningar håll för utveckla metoderpå mångagörs att nya

och finna för flyktingar snabbare arbete.skallvägar attnya
Samarbetet mellan berörda myndigheter har intensifierats. Bl a
arbetar personal från arbetsförmedlingen flyktingförläggningpå

för skaffa arbete de flyktingar bor kvaråt däratt trots attarna som
harde uppehålls- och arbetstillstånd.

kommuner harMånga också vidtagit konkreta åtgärder för att
ordna sysselsättning dennasåväl åt asylsökande.åtgrupp som
Bl verkstäder med handledare och möjlighetorganiseras tilla
praktik under begränsad tid kommunalainom förvaltningar och
det lokala näringslivet. Detta sker parallellt med svenskundervis-

och samhällsinformation.ning
Nuvarande regler asylsökandetillåter arbete underinte att taen

väntetiden. kortareI avvaktan på väntetider fyller den be-ovan
skrivna möjligheten till kontakt med den svenska arbetsmark-
naden därför viktig funktion. harDet också dennavisat sig atten
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introduktion underlättat för invandrare fast anställ-typ attav
ning.

Vi den ökade samordningen mellan berörda myndigheteratt ärmenar
och bör fortsätta.positiv Språkinlärningen underlättas den kanattav

praktiseras arbetsplatsernapå och arbete grundläggande förute attär
undvika passivisering.en

En viktig utgångspunkt samordningeni för flyktingmot-av resurserna
tagandet bör från arbete Arbetsförmed-utgå och språkfärdighet.attvara
lingens och svenskundervisningens roll bör central. Det bygger påvara

invandrarna har kapacitet. Det också nödvändigtatt attärsynen egen se
till hela familjens Det ochsituation. väsentligt, både invandrarnasär ur
samhällets synvinkel, undvika politik fostrar ochtillatt passiviteten som
bidragsberoende. Alla bör få känna de insats. En målsättningatt gör en
bör därför undvika fostran till och bidragsberoende.passivitetattvara en
Socialtjänsten bör inte stå i ska naturligtvis finnas tillcentrum, men
hands i de fall det behövs.

Från och med har regler för1991 statsbidrag till flyktingmot-nya
tagande kommuner införts, det blirinte dyrare för kommunenattgörsom

aktivt förbereda introduktion arbetslivet social-i betalaatt attän ut
bidrag.

arbetstillståndTillfälliga i flyktinglägret

Undersökningar särskilt ungdomar, hunnitvisar inte etablera sigatt som
på arbetsmarknaden, skada arbetslöshet. Den risken mindreintetar ärav
för invandrar- och flyktingungdomarna. möjlighetDärför bör det finnas

arbeta redan under asylutredningen.att
I regeringens 90911195 Aktiv flykting- ochproposition immigra-

tionspolitik det kan nödvändigt med lättnader det princi-iattsägs vara
piella förbudet arbete under väntetiden för de asylsökandemot att enge
meningsfull väntetid.

Riksdagens socialförsäkringsutskott har också uttryckt sin uppfattning
att nuvarande regler asylsökandes möjligheter till arbete måsteom om

upphävas.
Vi det principiella förbudet arbete under väntetiden böratt motanser

undanröjas. Därför beslutvi positivt på regeringens tillsättaattser en
utredning för klarlägga frågor arbetsrättsliga konsekvenser, för-att om
säkringar m m.

Ett för flyktingarna känna de insats de självasätt att att attgör ären
får med och driva förläggningen. Detta sker redan i viss ut-vara nu
sträckning på del förläggningar. dockVi omfattningen böratten menar
öka och olika former självförvaltning ska Det finnsatt såvitt viprövas.av
känner till formellainga hinder för självförvaltning flyktingförlägg-av
ningarna.
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med olikasamarbetefår uppdrag iinvandrarverket i attVi föreslår att
flyk-självforvaltningolika formerfolkrörelseorganisationer pröva avav

lämplig tid.efterbör utvärderasFörsökentingforläggningarna.

Boende8.3

jämliktuppnåSverigemålsättningarna i ettbostadspolitiska attDe är
ochboendetojämlikheten iboende. Trots detta storoch integrerat är

kon-Storstadsutredningensärskilt storstäderna.utbredd, isegregationen
möjligheterStorstadsliv RikaSOU 199036betänkandestaterade sitti

bor. Dettill del beror pålivsvillkorenvillkor blhårda storatt manvara-
invandrare.såväl svenskargäller som

ungdomarsbarns ochunder bestämmerleverfamiljenDe villkor som
ungdo-betydelse forhar därföruppväxtvillkor. Boendesituationen stor

invandrare iblandboendemönstretkonstateravälfärd. Vi kan attmars
boendesegregationetniskocholikt svenskarnasavseenden attflera är

förekommer.
storstadsom-svenskar iutsträckningInvandrarfamiljer bor högrei än

hyreshus.oftaretrångbodda och bor irådena. De är mer
socioekonomisk, demo-dimensioner;har olikaBoendesegregationen tre

segregerade bostads-idagstorstäder finnsgrafisk och etnisk. I Sveriges
kopplade tillallaOftastdimensioner.områden utifrån alla dessa treär

miljonprogramområdena,sällan de kbostadsområden, inte somssamma
bostadsbrist.råda bot påbyggdes for storatt en

invandrare ochnyanländabostadsmarknaden, bådeNytillträdande på
storstäderna landet,andra delarfråntillsvenskar flyttade in avsom

familjer flyttade såsvenskaområden. Månganybyggdahamnade dessai
ditinvandrare sökte sigmedan flerområden,vidare till andrasmåningom

områdenaökade ochsegregationenlandsmän.närheten till sinapga
omflyttningengenomgångsboende. Den högakaraktärenkom fåatt av

områdena blevoch stabiliteten ilägenheternamedförde ökat slitage på
lidande.

områden,eftersattafor dessahar igångUpprustningsprogram satts som
bostäder, socialanedslitnafå arbetsplatser,forotillräcklig service,har

Paradoxalt harhyresgästerproblem, hög omsättning etc. nog upp-av
lett till ökad segregation.falli vissarustningen

harkommunernaflyktingar ireform med utplaceringEfter års1985 av
tenderar flyk-minskat något. Numeratill storstädernakoncentrationen

mindre ipåvilja bosätta sigutsträckning orter utetingfamiljer i störreatt
tillfortfarande söker sigensamstående storstä-medanlandet, mänunga

bosättning påerbjudsdederna. Många männen somensammaungaav
delartill städer. Detganskasöker mönstretmindre sig störresnartorter

Orsaker-glesbygdskommunerna.särskiltungdomar, ide med ortens egna
och högre utbildningar.arbetenframför allt brist påärna
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Öka tillgången på små och billiga bostäder

Vid sidan arbetet dräglig bostad grundläggande förutsättningärav en en
för fungerande tillvaro. Den brist bostäderpå med rimliga hyroren som
råder idag drabbar ungdomar, kanske framför allt invandrarungdomar,
hårt.

Den viktigaste åtgärden för motverka invandrarungdomaratt att miss-
bostadsmarknadenpå därför öka tillgången mindrepå ochär attgynnas

billiga bostäder. Detta åtgärd angelägen inte bara förär invand-ären som
rarungdomar, för ungdomar allmänhet.utan i

Vissa invandrargrupper uppskattar bo i invandrartäta områdenatt
med olika nationaliteter, medan andra avstår från bo koncent-igärna att

blandration landsmän. En del invandrare vill helst bo hyresrätti för att
inte försig mycket i Sverige, medanrota andra vill bo i bostadsrätt,gärna
radhus eller villa. För invandrare, liksom för svenskar, bör valfriheten att
välja bostadsområde självklar. Men valfrihet förutsätter ökatettvara
bostadsbyggande. Nyproduktionskostnaden minskar dock valfriheten.
Det gäller inte minst för ungdomar, sällan har råd betala de högaattsom
hyrorna, det ungdomsbostadsbidragtrots finns för ungdomar undersom

med28 år höga boendekostnader.
Många ungdomar efterfrågar mindre, billigare bostäder och villigaär

från de allmänna kravenatt avsteg på bostadsstandard.göra Vissa grup-
invandrare inte beredda lägga så mycketär att påut sittper av pengar

boende och därför trångbodda andra.är Man planerar åter-än attmer
vända till hemlandet eller prioriterar lägga på Andraatt annat.pengarna
invandrarfamiljer, ofta med många barn, behöver De bostäderstörre ytor.

har idagvi anpassade till svenska kärnfamiljer. Deär varkenpassar
nyetablerade invandrarungdomar eller invandrarfamiljer med många
barn särskilt bra. Ett varierat utbud, med flexibla lösninar därförär
nödvändigt.

Boendesegregationen central för missgynnande påäven
andra områden

Boendesegregationen innebär invandrarungdomarnaatt missgynnas på
flera olika områden. Detta delar de med andra deinvånare i eftersatta
områdena. Som redovisatvi i vårt betänkande Ungdom och makt SOU

medför199112 boendesegregationen exempelvis segregering sko-en av
lan, vilket drabbar både svenska ungdomar och invandrarungdomar som
går där. Likadant det tillgångenmed på service. Till detta kommerär
naturligtvis de särskilda problem, också möjligheter, för-ärmen som
knippade med många olika språkgrupper och kultureratt blandas inom

begränsatett geografiskt område.
En koncentration invandrare till vissa områden kan positivt.av vara

Det lättaret planeraär skolgång, tolkhjälp, informationatt och foretcex
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den innebär det trygghet släktingar ochatt näraegna gruppen vara
landsmän och underlag för föreningsverksamhet.störreger

Negativt risken för motsättningar mellan svenskar och invand-attär
kan öka, de sociala kontakterna mellan svenskar och invandrareattrare

på fritiden tenderar bli alltför få och svenskans ställningatt att som
sammanhållande försvagas.språk kan Det får bland till följdannat att
många de svenska familjer bor dessa segregerade,i mångkultu-av som
rella områden och med det ändå flyttartrivs därifrån barnennär närmar
sig skolåldern. Man vill undvika den stigmatisering invånareman som
får dessai områden, inte minst massmedias bild. Dessutom ärgenom
skälet den svenska talas där bristfällig och helleratt inteär ut-som
vecklas tillräckligt skolan.i När ungdomarna börjar högre utbild-sen
ningar kommer bristerna i svenskkunskapema fram. Samtidigt flyttar
allt färre svenska familjer vilket blir tillin, ond cirkel, med ännunya en
starkare segregation i området.

Eftersom kollektivet delinom invandrargrupper i utsträckningstoren
individerna kan det påverka integrationen det svenska samhälletstyr i

Ävennegativt. Man varandra för socialt tryck. inomutsätter ett om man
familjen positiv till till sig seder och värderingar frånär att ta nya
majoritetssamhället, det offentligt förinte undvika fördöman-gör attman
den från den drabbarDetta ungdomarnainte minstegna gruppen. ex-
empelvis det gäller könsrollerpå eller för uppfostran.när synen normer
Både invandrarsamfunden och profana invandrarorganisationer kan såle-
des i fallvissa hinder för invandrarnas integrering,ett detävenvara om
naturligtvis finns erfarenheter där driver jämställd-motsatta tman ex
hetsfrågorna hårt. Familjerna kan också uppleva rädsla för det negati-en

tycker i det svenska levnadssättet.sig Rädslan för barnenattva man se
hamnaska i asocialt beteende med kriminalitet och drogproblemett

ibland också skälen för återvandring.ettanges som av

Instabiliteten buvudproblem 1 milionprogramomrádenaett

Ett huvudproblemen i miljonprogramområdena har instabilite-varitav
När områdena byggdes flyttade människorten. in från olika delar av

landet olikaoch från delar världen. Ingen hade sina i området.rötterav
Många inflyttade delade erfarenheten arbetslöshet. Omflyttningen iav
lägenheterna hög, vilket ledde till ökat slitage både på självaettvar
lägenheterna och på utomhusmiljön. För motverka denna instabilitetatt
och istället skapa kontinuitet krävs fler ochinvånare sigatt rotar stannar
kvar områdeti under många år.

Vi invandrarungdomarna tillgång för sina bostads-att ärmenar en
områden. kännerMånga de har sina dessa segregeradeiatt rötter om-
råden. De föregångare det gäller kunna hantera mångkultu-är attnär ett
rellt vardagsliv. Vi därför det ungdomarna, såvälpositivtatt ärmenar om
invandrarungdomarna de svenska ungdomarna väljer bo kvar iattsom
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tillde boende. Detta skulle bidradessa områden attstartar ett egetnär
området ökar.stabiliteten i

boendesegregation och få ungdomarnakunna bryta dagensFör attatt
kraft-bostadsområden krävs dockvilja bosätta miljonprogrammetssig i
dessaåtgärdsprogram. Målet måstefulla och konkreta att göravara

för redan bor där,bostadsområden till attraktiva områden dem som men
vilja flytta dit.också få människor attgruppernya av

Ökat brukarintlytande

reellt inflytande och skapasGenom de boende störreatt ett ansvar, enges
hemkänsla området.i

inriktas brukarin-förvaltningen bostadsområdena bör påVi iattmenar
ungdomarnas kreativitet ochflytande, lokalt och befogenheter, däransvar

anspråk och de den deskapande i är.tas ses som resurs

upplåtelseformerBlandade

upplåtelseformer boendet bör blandas förockså olika iVi attattmenar
boendeformbör kunna förändramotverka segregationen. Man sin utan

områden förändratflytta ifrån området. I harbehöva vissaatt man upp-
låtelseformerna redan befintliga bostäder.i

enformighet bör både villor, bostadsrätter,För undvika 0-talets197att
område.och hyresrätter finnaskooperativa boendeformer inom samma

olika hustyper blandas.skapa attraktivt boende bör ocksåFör att ett
villaboendet med villaliknan-Hyresboendet kan få kvalitetersamma som

de hus och trädgård.
naturliga självför-områden bör husen placeras så de kan bildaI attnya

flera olika hustypervaltningsenheter. I självförvaltningsenhet börvarje
ochErfarenheterna dock blandning äganderättfinnas. visar att aven

segregationsproblemen,hyresätt förvaltningsenhet löseri intesamma
skapar dålig atmosfär uppstår lätt,Konfliktertvärtom.snarare som en

likade bor hyresrätt intebl därför husägarna iatt att taranser soma
förvaltningen börför skötseln området. För underlättaattstort ansvar av

upplåtelseform, hustyper-därför alla hus enhet hai varje ävensamma om
varierar.na

upplåtelseformer sida vid sida innebärOlika hustyper och olika ett
gengäldrationella och storskaliga förvaltningen. I vinnerfrån denavsteg

effekter-och boendetrivsel, samtidigt de negativai attraktivitet somman
boendesegregationen kan motverkas.na av

miljonprogramområdenaDe begåtts vid utformningenmisstag avsom
bör efter ökabör Vi kommunernainte sträva attattupprepas. menar

erbjuda nyanlända in-stabiliteten miljonprogramområdenai attgenom
bostad urval områden.vandrare och svenskar i ett störreresurssvaga
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redanhushåll isammansättningvarieradtill siglockaFör att aven
områden, räck-nybyggdaellerlågstatusområden, isegregeradebefintliga
kvaliteterAndrabostäder.attraktivabyggameddet inte att somer

godafritidsverksamhetkultur och samtservice,tillnärhet natur, annan
väljamänniskor skaföruppfyllasmåste ocksåtransportmöjligheter att

utbudetförstärkerområde. Insatseri visstbosätta sig ettatt avsom
ochkommersiellkommunikationer,godaökat utbudutbildning, ett av

de kravskaområdet bättreför motsvarakrävs såledesoffentlig service att
bostadsområdelevandeFör fåbefolkningen har.önskemål ettattoch som

området.arbetsplatser iolikadet finnsviktigtdet också typerattär av

områdentil] invandrartätaHögstatusutbüdningar

ispecialutbildning inrättashar föreslagitStockholmFryshuset i att en
Rin-Fryshuset,mellansamarbeteskulleUtbildningenRinkeby. ettvara

utbildaskulleReklamskola. Skolanoch RMI BergsHuskeby Folkets
internationella mark-påkonkurrerartill företagmarknadsförare som

konkurrensför-kulturell kompetensochspråkkunskaperdär ärnader, en
del.

Detaspekter.mångapositivsatsningardenVi typen äratt uravmenar
Genomkompetens.speciellainvandrarungdomarstillvaratasätt attettär

fördel vid antagningenhar deerfarenheterochspråkkunskapersina en
högstatusut-viktigt den härocksåDet typenutbildningen. atttill är av

dessaökarlågstatusområden. Detinvandrartätatillförläggsbildningar
attraktivitet.områdens

invandrartätaandraibörliknande satsningarVi göras ävenattmenar
utbildnings-sittkommunerna blangelägetområden. Det attär genoma
Kommuner-segregationen.på minskagymnasieskolanutbud satsar atti

ungdomar-påverkaexempelvis aktivtviaskyldighetocksåhar att syona
densyftena medlinjeval. Etttraditionellabrytaför att nya gymna-avna

påkönsfördelningenminska den snedasieskolan har varit att
gymnasielinjerna.

utbudblandat ierbjudakommunernadärför ettattVi gym-uppmanar
denproñleringarpå lokala typnasieskolan, bla att satsa somavgenom

särskilt påkommunerna satsaockså attVibeskrivs uppmanarovan.
otradi-ochstudiertill fortsattademförinvandrarflickorna motiveraatt

ochtill flickornainformationskekan bllinjeval. Dettionella genoma
invandrarorganisationerna.medsamarbeteiföräldrar,deras gärna

högsko-vid lokaliseringhögskolestyrelsernaocksåVi att avmenar
behovområdenasde invandrartäta etttillhänsynlekurser bör ta av

anslåregeringenVi föreslår attutbildningar.utbud attvarierat genomav
högskolestyrelserna inom in-förmöjligt attdetoch platser görpengar

andradär kunskaperhögskolekurserområden inrättavandrartäta om
beståndsdel.viktigkulturer är en
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Vi vidare regeringen bör beaktaatt invandrartäta områdensmenar
behov också lokaliserar högskolor.när man nya

Opinionsbildning komplement till lagstiftningensom

Vissa principer och värderingar så grundläggandeär i samhället, deatt
bör bekräftas lagar. En sådan princip allas lika värde. Denärgenom
lagstiftning olaga diskrimineringmot finns idag därför grund-ärsom
läggande, tillräcklig.inte Vi det lagstiftningenvet att trots före-men
kommer diskriminering vid tilldelning bostäder.av

Vi det, med lagstiftningenatt i handlar lång-ettmenar ryggen, om
siktigt arbete for förändra attityder ochatt öka medvetenheten och kun-
skapen både hos allmänheten, personalen på bostadsförmedlingarna och
hos hyresvärdama.

Lagstifta kommunal bostadsfönnedlingom

I dag finns bostadsförmedling i vissa kommuner, inte i alla. Demen
köregler finns varierar. De flesta har blandad behovs- och tidskö. Isom en
regel har bostadslösa förtur. Flyktingarna hör till den ocksågruppen, men

från andra delar landet fått arbete i kommunenpersoner etc.av som
Vi kommunalatt bostadsförmedling minskar riskerna förmenar en

etnisk diskriminering bostadssökande.av
Vi kräver därför regeringen föreslår lagstiftningatt bostadsförmed-om

ling i samtliga kommuner. I storstäderna bör det i kommundelarvissa
inrättas lokala bostadsförmedlinganäven Detta bör kunna de in-gynna

vandrarungdomar vill bo kvar i degärna områden de vuxitsom upp.

Flexibla lösningar

Vi kommunerna använda snabbaatt och flexibla lösningar föruppmanar
få fram bostäderatt åt ungdomar. Genom aktivt och okonventionelltett

arbetssätt bör barainte försöka få fram förstahandskontrakt, utanman
också andrahandskontrakt och korttidskontrakt. Genom blatt utnyttjaa
lägenheter i ombyggnadsprojekt och lägenheter skulle ståttsom annars
obebodda, för bostadsföretagens kommande renoveringar, kansom reserv

korta bostadskön for ungdomar väsentligt. Detta kan ske antingenman
reguljära bostadsfonnedlingar eller särskilda ungdomsbo-genom genom

stadsförmedlingar.
Vi däremot inte särskildaatt invandrarbostadsformedlingar, elleranser

särskilda regler för invandrarungdomar, på sikt undanröjer riskerna för
negativ särbehandling invandrarungdomarna. Tvärtom kan sådanaav
särlösningar öka den främlingsfientlighet finns. Vi fortsatttror attsom
opinionsbildning husvärdarnagentemot fortbildningsamt personalenav
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bostadsformedlingarna beredskapvid för öka deras hanteraatt att upp-
komna bättre resultat.situationer på sikt ger

Information till h yresvârdarna

Vi föreslår regeringen ungdomsboendedelegationen uppdragiatt attger
rad riktade tillgenomföra informationsinsatser bostadsbolag och hy-en

resvärdar för minska de attityderna tillnegativa uthyrning till in-att
vandrarungdomar. Kampanjen kan med fördel genomföras samarbetei
med kommunförbundet SABO.och

Fortbildning bostadsförmedlarnaav

Vi bostadsformedlarna bör ha aktivare roll vid förmedlingattmenar en av
bostäder. De bör i utsträckning kontakt med hyresvärdarna ochstörre ta
fungera länk mellan hyresvärd och invandrare behöver dettasom en som
stöd.

föreslår ungdomsboendedelegationen uppdragVi regeringen iatt ger
tillsammans med Svenska Kommunförbundet genomföra fortbild-att

ningsinsatser kulturmöteskunskap för personalen vid bostadsförmed-i
lingarna för öka deras beredskap service till invandrarung-att att ge
domarna.

ocksåDet nödvändigt med ökat samarbete mellan bostadsförmed-är ett
ling och arbetsförmedling både på generell nivå och på individnivâ för att
undvika onda cirklar; få jobb därförinte inte har bostad ochatt att man

få bostad därför har jobb.inte inteatt man

Se rutinerna för bostadsförmedlingöver

ocksåVi kommunerna försöka undanröja riskerna for dis-attuppmanar
kriminering på grund etnisk härkomst de köregleratt överav genom se
och idag Ettrutiner finns. exempel hyresvärdarna idag ofta fârattärsom

bostadssökande lediglista med flera till bostad. Hyresvärdarna kanen en
då bör kunna förhindrasplocka utländsk härkomst. Dettaut namn av

bara får ellerantingen värdarna anvisning, anvis-att attgenom en
innehåller med invandrarbakgrund.ningarna bara Det först-personer

har nackdelen handläggningstiderna kan öka,nämnda alternativet att
eftersom krävas efter andradet kan flera anvisningar varandra. Det
alternativet kan innebära den strikta köordningen rubbas.att

Hyresgäströrelsen och in Vandrarorganisationerna som
informatörer

Vi likhet med kommissionen och främlingsfientligheti rasismmotmenar
hyresgäströrelsen har viktig roll det gäller informeraatt attnären om
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lagar och regler den svenska bostadsmarknaden.på Hyresgäströrelsen
har decentraliseradorganisation i ovanligt hög grad. Bland deären som

finnsförtroendevalda många foreningsaktivainte i övrigt, där-ärsom
ibland många invandrare.

Vi hyresgäströrelsen samarbetei med invandrarorganisatio-attmenar
bör grundläggande information boendefrågor redan på flyk-nerna ge om

tingförläggningarna för dem fått uppehållstillstånd.som
Vi också det viktigt sådan information återkomman-att attär ärmenar

de. invandrarungdomarnaFör skainte missgynnas de etableraratt när
bostadsmarknadensig på det viktigt information boendet tillattär om ges

invandrarforäldrar sedan de lämnat förläggningarna, liksom direktäven
till invandrarungdomarna. Kommunerna har uttalat förett attansvar ge
sådan information samband med flyktingmottagandeti kommunerna.i
Men hyresgäströrelsen och invandrarorganisationerna har häräven en
viktig funktion på grund sin intressegemenskap och närhet till deav
boende.

Invandrarorganisationerna och hyresgästforeningarna de olikainom
områdena bör samarbete informera de boendei vilkaom gemensamma
regler och gäller området, de oskrivnai förhållnings-ävennormer som

och förväntningarnaspelreglerna.sätten
naturligtvisDet också betydelse skolan konkretär stor attav ger

information olika boendeformer och reglerna på den svenska bostads-om
marknaden direkt till ungdomarna.

Språk och utbildning8.4

En utgångspunkt för ungdomskommittén det gäller bedömningar ochnär
förslag kring invandrarungdom och utbildningsfrågorna hämtar vi i be-
tänkandet Ungdom och makt, där vi i kapitlet Från samråd till själv-
styre beskriver hur tycker elevers delaktighet skolan skavi iatt ut-
vecklas och förbättras. beskriverDär vi bl det grundläggande föratta
skolan alla ungdomar god utbildning bostadsort,är att oavsettge en
ekonomi, social miljö, språk, kön, trolivsåskådning eller samhälls-ras,
syn. Vidare den framtida skolan bör tillgodosevi kravet påattsäger en
jämlik och likvärdig skola. Utbildningen ochmåste solidariskrättvisvara
och verka sådantpå olika förutsättningar hos eleverna blirinteett sätt att

hinder styrka undervisningen ochi de olikapåett utan en samvaron
skolorna.

De flesta bedömningarvåra och forslag rörande skolfrågor gäller iav
högsta grad for invandrar- och flyktingungdomar. Därför kommer viäven
inte dessa här. Vi istället degår in på områden direktatt upprepa som
berör denna ungdomar på specielltett sätt.grupp av
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tillgångTvåspråkigbet, en

tvåspråkigheten själv-värld bordeskolanstillgång iAtt varasom ense
någotundervisar ihemspråkslärarna,bordeklart. T ävensomman seex

tvåspråki-for detillgång justhemspråk,sitt att ärannat änämne som en
hamnar i påinvandrarbarnproblemförstå vissakan lättareDe somga.

kon-också lättare kunnaspråksvårighet. De skulle avstyragrund av
gällergrund. Dettaspråklig eller kulturellmedelevermellanflikter

lokalvår-skolan, exempelvispersonalkategorier igrad andrahögockså i
tvåspråkiga.oftadarna ärsom

språk och kulturer bör påflera levandebärareElever är sammaavsom
klassrumsvardagengäller såväl iskolan. Dettillgång försätt ses som en

tillvara dessahelhet. Attarbete i sinskolans ta äri resurser ensom
samhälle levermångkulturella videtsjälvklarhet i

fortsättakommunertvåspråkighet bör i vissa attfrämjaFör att man
ocksåVimed vad skollagentvå enlighetsvenska ibygga säger.ut menar
gällervad lagen kräver. Dettalängrebör gådel kommuneri änatt enman

kommunerna.invandrartätaframför allt dei
invandrar-ocksåutförts Sverige visarhar i attde studierVissa somav

mellansvenska barn. Variationernaskolanlika braklarar sig ibarn som
skolfram-faktorer föremellertid Viktigaolika etniska stora.ärgrupper

för barnensföräldrarnas aspirationerstudiebegåvning,förutomgång är,
kvalitet och kvantitet.och undervisningensutbildning, hemmiljö

genomfördplanerad ochvälframhållaviktigtdärför attDet attär en
grunden forskolan,mottagande forebaserad påundervisning, ärett gott

skol-chans tilldärmed ocksåochaktiv tvåspråkighet gynnsamgeren
framgång.

konkretskolplanernade kommunalaikommunernaVi attuppmanar
tänkerkommunen sigåtgärdsprogramochuttrycka Vilka ambitioner som
det viktigtskolvardag. Intemångkulturell minstaktivfrämja ärför att en

främjas itvåspråkighet kanaktivhurbeskriverkommunernaatt en
respektive kommun.

ungdomsskolanHemspráksundervisningen 1

väldigt viktigtdetvi attvillUngdomskommittén poängtera att somser
och gymnasie-grund-hemspråksundervisningen iutvecklabehålla och

hemspråksundervisningen ioch planeringorganisationDåligskolan. av
hemspråks-for nedprioriteringbli ursäktfår aldrigkommunerna aven

tillfrån barnomsorgenalla ansvariga,viktigtdetVi atttror ärämnet.
hemspråksberättigadedesådantsamverkar påhögskolan, attsättett

värdefulla tillgång i vårtdenoch blirtill sinkommereleverna rätt
for.de har förutsättningarmångkulturella samhälle som
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En självklar grundförutsättning för helt och fullt kunnaatt fungera i
det svenska samhället alla,är att svenskoavsett medborgareärom man
eller harej, goda baskunskaper i svenska, matematik, engelska och sam-
hällskunskap. Inte minst vill gå vidare och utbilda sig efterävenom man
grundskolan. Det också rättighet få undervisningär att i sitt hem-en
språk.

När det gäller på vilket invandrares möjlighetersätt och rättigheter till
kunskap i såväl sitt språk i deteget svenska språket ska tillgodosessom

Åsikternadet lättinte entydigtär att ett går vitt isär såväl blandge svar.
invandrare och flyktingar själva bland företrädare för det svenskasom
utbildningsväsendet.

Ungdomskommittén ställer docksig bakom de krav bl invandrar-som a
ungdomar för fram kvalitativt bra hemspråksundervisning i grund-om en
och gymnasieskolan. Det oacceptabelt elever deltarär att hem-isom
språksundervisning på grund bristfällig schemaläggning går misteav om
lektioner i andra ämnen.

Hemspråksundervisningen syftar till elev ska kunna behållaatt ochen
utveckla kunskaperna i det språk eleven använder i sin dagliga miljö.som
Vissa krav på kunskaper i hemspråket för få till hemspråks-att rätt
undervisning finns grundskoleförordningen,i elevens och föräldrar-men

önskemål ändå det avgörande.är mestnas
Den fördel det innebär för människor ha tillgång till fleraattsom unga

språk måste både stimulera och positivt på. I vårt mångkulturellaman se
samhälle med ökade internationella kontakter måste kommun ochstat,
landsting värdera olika kulturella och språkliga inslag viktigsom en
tillgång. Unga invandrare och flyktingar blir på det sättet atten resurs
räkna med för Sverige i allt internationell värld.en mer

FNs barnkonvention bl dettatar i artikelsin där29 det ståra upp
Konventionsstaterna barnets utbildningär överens skallattom
syfta till att ..... ..utveckla respekt för barnets föräldrar; för barnets kulturellaegen
identitet, språk och värden, föreget vistelselandets och föregna
ursprungslandets nationella värden och för kulturer skiljersom
sig från barnets egen;

förbereda barnet för ansvarsfullt liv fritti samhälleett iett en
anda förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen ochav
vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper
och tillhör urbefolkningar;.....personer som

På grundskolan bör möjligheten till hemspråksundervisning vara en
självklar rättighet. På gymnasienivå måste dock föröppen attman vara
det dessutom kan innebära ochextra satsning prioritering denen som
enskilde eleven själv också måste för förkovra sig och ökagöra att an-
vändningen sinaav resurser.
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För bättre kunna olikaförena de ståndpunkter finns detatt närsom
gäller hemspråks- och svenskundervisningen for invandrare och flykting-

grund- ochi gymnasieskolan ungdomskommitténar menar
avreglerati skolsystematt måste minoritsgrupper skyddas detett när

gäller möjligheter till hemspråksundervisning,
hemspråksundervisning bedrivasska på grund- ochatt gymnasieskolan

med hög kvalitet och lärare både goda pedagoger- och har högärav som
ämneskompetens,

svenska andraspråk svenskaatt två på grundskolan ska priorite-som
och bedrivas pedagogiskt- och ämneskompetenta lärare,ras av

i gymnasieskolan bör hemspråksundervisningenatt ettman se som av
flera kan väljas forinom individuella val. Mångaämnen, som ramen
ungdomar kan tänkas välja språk individuellt val. Ungdomar medsom
invandrarbakgrund kan då möjlighet utveckla kompetenssinattges

vidareutbildning hemspråk,i sittgenom
erbjudandet frivilligt stöd de behövsatt i exempelvisämnen närom som

svenskkunskaperna räcker tillinte for förståelsen ska själv-vara en
klarhet allapå gymnasieskolor. Som vi kunde konstatera i vårt betänkan-
de Ungdom och makt finns det klass- och könsskillnader istora ung-
domars villkor, inte skolan. Därförminst inom det viktigt dennaattär
möjlighet till extrastöd, finnsredan på många skolor, erbjuds allasom
elever barainte invandrarelever,

hemspråkslärarna lärarutbildade,att ska alternativt erbjudasvara
fortbildning, i något eller flera andra hemspråk.sitt Deäven ämnen än
kan då undervisa också dettadessa vilketi skulle kontaktenökaämnen
med andra lärare och elever. Samtidigt skulle fulla tjänster lättare kunna
erbjudas hemspråkslärarna. På andra lärare har hem-sättsamma som
språkslärarna skyldighet hjälpa till med andra saker just sittatt än ämne

skolan.i Det då viktigt hemspråkslärarna själva ochsigär att ser av
skolledningarna behandlas viktiga förebilder och kulturbärare forsom
samtliga elever på skolan. underlättasDetta de undervisar andraiom

sitt hemspråk.ämnen än
hemspråkslärarna inordnas de lärarlagi finnsatt på skolornaetc som

for bättrepå skolanintegreras i och lärarkollegiet,att ett sätt
hemspråksämnet schemaläggs påatt ochövrigasätt ämnensamma som

vid tidpunkt. Man kan då samordna så exempelvis hemspråks-attsamma
undervisningen sker håltimmar,på samordnas med andra tillvalsämnen

Hemspråksundervisningen kommer då också samtidigt medetc. igång
läsningövrig vid början.terminens Troligen skulle det innebära bådeatt

sådant och lärarna i respektive hemspråk skulle fåämnet som en annan
behandling och i skolan, bli del helheten skolan,status ien av

respektive skolledning tillatt bättre samordning mellanattser en
rektorsområden sker så hemspråksundervisningen förbedrivsinte iatt
små grupper,
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mellanstöd och hjälp, skeroch samråd, tillbättre samordningatt en
An-språkgrupp.olika kommuner inomhemspråkslärare inom samma

kommun,sker bör åvila respektiveför dettasvaret att
hemspråkslärarutbild-utvecklapå attatt extrastaten satsar resurser

lärarutbildning,medden kommer paritetså iningen att annan
sedanhemspråksklasser pågåttförsöksverksamhet meddenatt som

Utifrån denna utvärderingdet nybildade skolverket.utvärderas1985 av
bedömas, ochframtidbör sedan hemspråksklassernas

hemspråksundervis-undervisningsmaterialetbehövs, ide fall detiatt
samhället.till det svenskaochmoderniserasningen anpassas

1 skolanInterkulturellt synsätt

samhälletmångkulturelladetUtifrån vårt ung-menarresonemang om
med skaskolan enlighet Lgr 80vidare idomskommittén att genomsyras

börskolan på olikavillinterkulturellt Det sättattsynsätt.ett sägaav
demkulturer. Inte minstoch erfarenheter från andraföra kunskapin som

redan sker mångapåskolan. Detta någotfinns representerade på är som
personligaeller lärarnas intresseutifrån skolledningenshåll, änmen mer

mångkulturellt samhälleleversjälvklarhet redan iutifrån den vi ettatt
kommunaliseringenall undervisning. Ifrån det ioch därför bör utgå av

Ungdomskommit-levande.fårskolan viktigt dettadet synsättattär vara
föreslår därförtén

gymnasieskolan ock-grund- ochframöver för bådeläroplansarbetetatt
interkulturelltså synsätt,ettgenomsyras av

internationali-med skolansför arbetetcentralt attatt avsättsresurser
ochkommunerna,ska kunna förverkligas isering

och förbättra lärome-utvecklaläromedelsproducenter attatt uppmanas
interkulturelltdel så de också synsätt.ettatt genomsyras av

gymnasieskolan1 denReligionskunskapsämnet nya

religionskunskaps-ska målet förLgyläroplanen för gymnasiet 83Enligt
religionskunskap skaundervisning ielevenämnet att genomvara

innehåll,kunskap olika åskådningars,, skaffa isig-
och religiösa problem,väsentliga moraliskasigorientera om-

tid,särskilt i vår egen
icke-kristnaoch viktigakristendomenöka kunskapsin re-om-

ligioner, samt
för-andras uppfattning sinbevarad toleransmed uppövamot-

ställningstagande livsåskådningsfrå-itill självständigtmåga
Jgor.

speciellt kunna utveck-religionkunskapsämnetbordegymnasieskolanI
andra kulturer ochförståelsenkunskapen ochlas till ökaatt re-om

uppgiftvärlden. En viktigfinns ilandet ellerligioner vi har i somsom
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detta måste bli försöka hitta mellan kultureri just bryggor olikaattämne
och deras olika uttrycksmedel gedigen kunskapsbas.genom en

Riksdagen beslutade våren religionskunskapsämnet ska ingå1991 att
med timmar i samtliga på gymnasieskolan. Motivet30 attärprogram
internationaliseringen och den ökade rörligheten kräveröver gränserna
ökade kunskaper religionerna världen.iom

Ungdomskommittén föreslår därför
religionskunskapsämnet samtliga deni i gymnasie-att program nya

skolan behandlaska utvecklas till och utveckla kunskap och förståelseatt
kring religioner och kulturer, förståelse det mångkulturella samhället,av
och dess konsekvenser Sverige, ochi

läroplanskommittén det pågående arbetet med styrdokument föriatt
gymnasieskolan, arbetet med kursplanerna, utvecklar reli-inte minst
gionkunskapsämnet denna riktning.i

Behov multifaktorel] forskningav

I Sverige har mycket forskningen kring invandrarbarnsungdomarsav
situation fokuserats på frågor förhållandet till de båda kultu-rörsom

språkutveckling och skolframgång. Forskning hänsyn tilltarrerna, som
hur olika invandrarminoriteter utvecklar anpassningsstrategier i tex
skolan utvecklainte så vanliga. Vi det angelägetär att attärmenar
forskningen för få kunskap olika minoritetsgruppersatt mer om an-
passningsstrategier skolan, deras val yrkesvägar, studieambitioneri av
och klass-Forskningen bör hänsyn till faktorermönster etc. taäven som
bakgrund, kön, multifakturellfamiljesituation, studietradition km m, s
forskning.

Ungdomskommittén föreslår därför
det får invand-skolverket uppdrag initiera forskning kringi attatt nya

rarungdomars skolan. Framför bör denna forskning för-situation i allt
djupa bilden olika skolan,minoritetsgruppers anpassningsstrategier iav
deras val yrkesvägar, studieambitioner och -mönsterav

Fritid och föreningsliv8.5

Öka föreningslivetungdomsrepresentationen 1

delaktighetsfråga för människor vuxenvärldenEn viktig attärunga
lyssnar ungdomarnas frågor och synpunkter. I vårt be-och bryr sig om
tänkande Ungdom och makt behandlas delaktighets- och inflytandefrå-

bl konstateraför ungdom. Där kunde ungdomskommittén attgorna a
föreningslivet, såväldelaktigheten styrelser och kommittéer inom ii

offentlig speglar denprivatideell verksamhet, inte på långa vägarsom
ålders- och könssammansättning samhället består Vi uppmanadesom av.
bl till köns- och åldersfor-folkrörelserna har jämnatt atta se man en
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delning styrelser, samråds- elleri andra Målet bör detattorgan. vara
minst ska ingå två under 25 år i nämndapersoner organ.

Vi målsättning bör gälla for invandrarorganisa-att ävenmenar samma
och deras lokala föreningar.tionerna Därför invandrar-viuppmanar

aktivt arbeta förorganisationerna ungdomar under år25att att även
finns representerade styrelser och kommittéer.i

Vidare ungdomskommittén samtliga invandrargrupperor-uppmanar
ungdomsavdelningarganisationer for stärka ungdomarnasstartaatt att

delaktighet deni och i samhället.egna gruppen

Invandrarföreningarna fyller viktig social funktionen

Invandrarföreningarna fyller mycket viktig social funktion for sinaen
medlemmar, alla åldrar,i inte för familjerna ochminst därmed också
ungdomarna. Ungdomskommittén därför det forviktigtatt ärmenar
invandrarorganisationerna få bygga starka därorganisationeratt upp

inte redan från början splittratvingas på mängd olika aktivi-sigman en
Snarare bör de lokala invandrarforeningarna stimuleras tillteter. att
sina landsmän, särskilt ungdomarna, for de ska hittastötta sinaatt

speciella aktiviteter bland andra föreningar eller föri kommunen utan att
den skull kontakten med sitt Det säkertintetappa t attärursprung. ex
det det bästa invandrarforeningvarje fotbollslagattär sätter ett egetupp

det finns fotbollsförening närheteni Invandrarföreningarnanär en osv.
kan därmed få betydelse för på positivt integrera sinastor att ett sätten
ungdomar det svenska samhället.i

dockDetta kräver från svensk sida invandrarorganisa-att stöttarman
och lokalationerna deras föreningar. Invandrarföreningarna bör kunna

erbjuda ungdomarsina stöd i den kulturen och deras mediett möteegna
det svenska samhället. Samtidigt bör de stimulera ungdomarna att ut-
ifrån sina intressen ha kontakt med andra föreningar eller verk-annan
samhet.

Utveckling barn- och ungdomsverksambetenav

Under årens lopp har olika projektmedel ställts till ungdomsorganisatio-
förfogande för de ska kunna utveckla sin verksamhet ellerattnernas

Ävenfördjupa delar den.vissa invandrarorganisationerna har haftav
möjlighet sådana medel. Eftersomsöka vissa dem inte har någonatt av
utbyggd ungdomsverksamhet, det tveksamt de lika hög gradiär om som
svenska har haft möjlighetorganisationer få del dessa medel.att av

Redan fördelaridag barn- och ungdomsdelegationen stöd allmännaur
arvsfonden invandrarorganisationertill för utveckling deras barn- ochav
ungdomsverksamhet.

Ungdomskommittén föreslår medel fortsättningsvisatt avsättsäven
från allmänna arvsfonden för utvecklingsverksamhet bland invandrar-en
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Sverige. Främst i syfte stärkaorganisationerna i organisationernasatt
utveckla ungdomsavdelningar inom sina organisationer bådesträvan att

på central och lokal Vidare bör projektmedlennivå. kunna användas för
de lokala invandrarföreningarna ska kunna arbeta för ökad integra-att

tion med svenska föreningar och verksamheter samtidigt de arbetarsom
för derassina ungdomar i kultur i med den svenskaatt stötta mötetegen
vardagen. Det kan också gälla samverkan mellan invandrarföreningar
och kommuner för skapa möjlighet till och utveckla integrationenatt
mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar, fritidsgårdarpåt ex

Äveneller i bostadområden. möjligheten stödja uppbyggandet heltatt av
traditionellautanför de föreningarna, bör kunna ingå.nya grupper,

anslutning till denna utvecklingsverksamhetI bland invandrarorgani-
vill ungdomskommittén också föreslåsationerna regeringenatt sta-ger

ungdomsråd utredningsuppdrag för reda på hur invandrar-tens ett att ta
möjligheter fungera detorganisationernas i svenska samhälletatt ut.ser

Utredningen bör, utifrån utvecklingsverksamheten och invandrarorgani-
blordinarie verksamhet, på ekonomi-,sationernas titta verksamhets-,a

demokrati-, jämställdhets- och delaktighetsfrågor. Syftet med utredningen
ska tillunderlag på vilketregeringen bäst kan stödjaatt sättgevara man
och förstärka framtiden.invandrarorganisationerna i

Fritidsledare med kulturell kompetens

fritidsledareBehovet har kunskap och känsla för olika kulturerav som
och olika föreningars kommer öka i framtiden både i för-särarter att
eningslivet och den kommunala verksamheten. Detta något redanär som
börjar märkas läser platsannonser där söker fritidsledare.när man man

detMen viktigt det också uppmärksammas på de fritidsledarlinjerattär
företrädesvis finns folkhögskolorna.påsom

Ungdomskommittén vill därför fritidsledarskolorna be-attuppmana
akta de möjligheter mångkulturelladet samhället erbjuder i sinsom
undervisning. Detta innebär bl behovet rekrytera tvåspråkigaatt atta av
fritidledare betonas framöver. Likasåmåste ökar behovet i under-attav

lyftavisningen det mångkulturella samhället.in moment om

Ungdomsverksamhet bedrivs 1 in vandrartrossamfundsom

Ungdomskommittén bra ungdomsverksamhet bör stödjas,attmenar vare
den invandrartrossamfundenssig ingår i eller andrai organisationers

verksamhet. Ofta bedriver de olika invandrartrossamfunden ungdoms-
verksamhet för räkning harsina minoritetsgruppers och därmed viktigen
kulturbärande och identitetsstärkande funktion.

Därför kommunerna behandlingen bidragvi i och stödattuppmanar av
till kulturungdomsverksamhet lokalai invandrartrossamfund tillmer se
själva verksamheten till den bedrivs i invandrartrossamfund.att ettän
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Stöd 1 tlyktingmottagandet

Invandrarorganisationerna har också viktig roll fylla sambandiatten
med kommunernas flyktingmottagande. När det gäller att ta emot nyan-
lända flyktingar kan nationalitetsföreningarna med språk- kuil-sin och
turkompetens bli den första tryggheten.

Även många svenska organisationer idag aktivt förtar ett attansvar
stödja nyanlända flyktingar olikapå Kommittén dettasätt. att ärmenar
positivt och bör så fler organisationer gåruppmuntras att in i aktivtett
arbete for integrera invandrar- och flyktingungdomaratt deti svenska
samhället.

Därför svenska barn-vi och ungdomsorganisationer samtuppmanar
invandrarorganisationer aktivt arbeta för de lokala föreningarnaatt att
eller deras medlemmar sig nyanlända flykting- ochtar invandrar-an
ungdomar och försöker inlemma dem deti svenska samhället. Denna form

fadderverksamhet, med framgång olikapå håll, börprövats inte iav som
första hand syfta till öka det medlemsantalet,att utanegna vara en
självklar utsträckt hand till nyanländ vän.en

Integration 1 tüzoner och ungdomsföreningar

Ungdomar har mycket lära varandra från olika kulturersatt sätt att
umgås och träffas på fritiden. Det också angeläget depåär att ta vara
signaler ungdomar lokala mötesplatser, eller frizoneröppnasom ger om
där på opretentiöst kan få för självett sig och byta åsikter,sättman vara
tankar och handlingsmönster med varandra. Detta utvecklade be-vi i
tänkandet Ungdom och makt under kapitlet Kultur, delaktig-språk och
het.

Att på målmedvetet låta de svenskaett barn- ochsätt ungdomsorgani-
sationerna levervi mångkulturellti samhälleatt ett trorgenomsyras av

ocksåvi vikt. Mycket detta kan ske detstor på genomarbetadeär av av
Ungdomens Röda Kors ochsätt andra organisationer på,som ger prov

det kan, och bör också, ske i organisationernas ordinarie verksamhetmen
allapå plan. Det viktigt det mångkulturella samhället baraär att inte

i organisationernas utvecklingsprojekt den totalautansyns genomsyrar
verksamheten.

Ungdomskommittén både svenska föreningar och invandrar-uppmanar
föreningar aktivt arbeta för hjälpaatt och stödja varandra. Stora,att mer
etablerade organisationer bör särskilt dela med sig sina erfarenheterav
till oerfarna och föreningar. Det kan föreningskunskapröranya grupper
och information hur olika saker fungerar i Sverige eller kulturmötes-om
kunskap för motverka missförstånd ochatt segregation. Men det handlar

ömsesidigt utbyte. Majoritetsbefolkningenett behöver inte bara kun-om
skap och förståelse andra kulturer och invandrare, de måste också läraom
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levasig det mångkulturella och mångetniskai samhället, lika välatt som
invandrarna behöver kunskap hur det svenska samhället fungerar.om

En viktig åtgärd för öka integrationen kan olikaintegreraatt attvara
invandrar- och svenska föreningar lokalmässigt. Ett samarbete mellan
organisationerna och ökat deltagande invandrare svenska för-iett av
eningar kan underlättas finns i lokaler. Detatt ärgenom man samma
viktigt skapa naturliga, mötesplatser.att gemensamma

I del och hosorganisationer finns förvissa rädsla atten personer en
fel i kontakterna med invandrare. Men behöver integöra man vara

förnuft räcker långt. kulturmötenI kan det bli missförståndexpert, sunt
ibland, detvi inte allvarligtså har godaatt ärmen menar om man
avsikter. Att leva mångkulturellti samhälle innebär ständig läro-ett en
process.

Aktiv frånstöttning kommuner och centrala organ

Kommunerna har för informera och hjälpa invandrar-ett stort attansvar
organisationerna med ansökningar, bidrag, de speciella villkor etc som
finns i kommunen. dåAtt bara fungera kontrollstation skaparsom en
distans. Det handlar alltid stå i dialog med de invandrarföreningarattom

finns i kommunen och på olika försöka dem detintegrera isättsom
svenska samhället. En första information till nybildade invandrarorgani-
sationer bör möjligt förmedlas muntligen någon tjänsteman, ellerom av

organisationförening kommunen,i och barainte ske via brev.ettannan
Alla kommuner har naturligtvis möjlighetinte speciellainrätta in-att
vandrarnämnder, det bra, samordnad informationäven om vore men en
till föreningslivet generellt och invandrarföreningar i synnerhet bör ändå

minimikrav.ettvara
Det därför synnerligen viktigt kommunerna aktivt in-är att stöttar

vandrarföreningarna deras arbete föri landsmän snabbt ska finna sigatt
tillrätta Sverige. Likaså böri ideellaövriga stimulerasorganisationer att

samverkan medsig i invandrarorganisationer och i det organi-engagera
flyktingmottagandet.serade Dessa insatser har betydelse förstor att

motverka problem och sociala missförhållanden, inte för invandrar-minst
och flyktingungdomar.

En modell för bättre främststödja invandrarföreningar kom-att är att
komplement till personliga informationsträffar, kontinuer-munerna som

ligt inbjuder föreningar eller funktionärer äldre föreningar tillinya nya
utbildninginformation. Denna utbildning bör sedan fortlöpande erbjudas
föreningslivet för kommunen det skapå stå i ständig dialog medatt sättet
föreningarna och deras företrädare. Självfallet fungerar detta redan i
många kommuner på eller Naturligtvis härmåste deett annat sätt.
lokala förutsättningarna och traditionerna vägledande. finnsDetvara
med andra ord enbart fungerandeinte modell för hur detta ska till.gåen

Vi invandrarungdomarna själva dettaiatt ärmenar en resurs samman-
hang. De har inblick båda världarna, dvsi de har kunskap, bl genoma
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skolan, det svenska organisationslivet samtidigt de väl för-ärom som
med den fungera.trogna sätt attegna gruppens

Vidare utgår från de statligavi och landstingskommunalaatt sats-
ningarna på föreningslivet det gäller insatser för invandrar- ochnär
flyktingungdomar inte minskas ekonomiskt knappai tider. Dessa grupper
bör då.prioriteras även

Centrala organ

Svenska kommunförbundet och invandrarverket har stödjande roll foren
hjälpa de kommuner inte själva har möjlighet till, elleratt uppleversom

svårigheter kontakter med invandrargrupper. Båda dessa be-organ
driver redan idag viktig informationsverksamhet invandrar-gentemoten

kommunerna och den enskilde individen. Det kan handlagrupperna, om
utbildning och material kring olika invandrargruppers kultur, religion,
levnadsmönster kan underlätta och kunskap med ochetc i mötetsom ge
informationen till invandrare på det lokala planet.

Ungdomskommittén dock decentraliserad informa-attmenar en mer
direkttion på basplanet föredra framför information kommerattär som

från håll.centralt Därför kommunförbundetvi och invandrar-uppmanar
verket till delen kanalisera sina centrala informationsresurseratt största
via lokala kommuner, föreningar, studieförbund etc.organ;

Kontakt med utvandringsländerna

En viktig funktion invandrarorganisationerna har hålla kon-attärsom
takt med ursprungslandet. Detta sker olikapå sätt tex att ut-genom
veckla hemlandets kultur och traditioner deti landet eller arbetaattnya
med lägerverksamhet där barn och ungdomar vistas några veckor på

i sitt ursprungsland.sommaren
direktivenI för allmänna arvsfondens ändamålsbestäm-översynen av

melser redovisas ungdomskommittén i sitt betänkandeatt internatio-om
nellt ungdomsutbyte SOU 199042 föreslagit stöd allmännaatt ur arvs-
fonden borde utgå till pilot- ocheller försöksprojekt i syfteatt starta att
stimulera utbytesprogram försöka hitta för nå med in-samt vägar att ut
formation till ungdomar.

I direktiven knyter till detta och utredaren i uppdrag iattman an ger
linje med vad riksdagen tillkännagivit gällande ändamålsbe-pröva om
stämmelser och tillämpning denna såväl dagens situationmotav svarar

framtida behov hos olika målgrupper. Ungdomskommittén förut-som
utbyte med invandrarungdomarssätter att utvandringsländer dåäven

ska komma ifråga.
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Främlingspass

En fråga for flyktingungdomarvissa blivit viktig främ-fråganärsom om
lingspass. Statslösa identitetslösa,och dvs de saknar identitetshand-som
lingar de kommer Sverige,till får främlingspass de fått uppehålls-när när
tillstånd. Numera finns restriktioneringa fritt Nordeninommot att resa

har främlingspass, däremot gäller länder.viseringstvång i övriganär man
Genevekonventionsflyktingar ca 15-20 flyktingarna Sverige har% iav

k resedokument innebär de kan fritt i hela Västeuropa.atts som resa
Nuvarande regler innebär ungdomar främlingspassmed kaninteatt ta

del den europeiska integrationen. Det innebär också begränsning iav en
dessa ungdomars delaktighet jämfört med andra ungdomar Sverige. Deti
kan också innebära familjemedlemmar vistas olika länderi inteatt som
får möjlighet träffas.att

Ungdomskommittén därför regeringen skyndsamtattuppmanar un-
danröja de kvarvarande hindren reglerna for flyktingungdomari harsom
främlingspass så de, på ungdomarövriga Sverige,iatt sättsamma som
har möjlighet till full Europa ochintegration i övriga världen.
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Reservationer och särskilda

yttranden

Reservation ledamoten Jörgen Rundgrenav

BedömningenKapitel och förslag8

ÅtgärderAvsnittet ungdomsarbetslöshetenmot

Jag följande borde förslagsdelenskrivning ha ingått i Viattmenar
därför de flyktingar får besked fråninte inom åratt ett statensmenar som

invandrarverk automatiskt bör få Sverige. När det gäller barn-istanna
familjer bör tiden icke halvår. Vid överklaganden kanöverstiga ett vänte-
tiden bli längre.

Avsnittet områdenHögstatusutbildningar till invandrartäta

Det sista stycket handlar lokalisering högskolor bör helt utgå.som om av
Det heller rimligt högskolor lokaliseradeinte ha till bostads-vissaattär
områden därför det där skulle bo ovanligt mycket invandrare elleratt
någon människor, såsom arbetare eller barnfamiljer.annan grupp av
Lokalisering högskoleutbildning bör ske med utbildningens bästa forav

och helst beslutas från fristående högskolestyrelser.statenögonen av

Avsnittet Flexibla lösningar

Kommitténs vill ha särskildamajoritet inte bostadsförmedlingar för in-
vandrare, kommunerna ska kunna ha sådana förattmen man menar
ungdomar. Det ologiskt kategoritänkande harjag viär ett attsom anser

Äralldeles för mycket redan i Sverige. det problem bostadsmark-påav
naden så drabbar det alla åldrar. Förslaget löser grundproblemeninte
med reglerad bostadsmarknad minskar rörligheten och letten som som
till mängder lägenhetersmå försvunnit. utgåHela bordeatt avsnittetav
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Avsnittet Hyresgäströrelsen

Hyresgäströrelsen har utvecklats till socialdemokratisk propaganda-en
Under valrörelsernaapparat. det uppenbart forär står delatt storman en

det socialdemokratiska valarbetet. Det finns ingen anledning attav ge
dem särställning for informera på flyktingforläggningarna.att Deten är
personalen på flyktingförläggningarna bör for den grund-som ansvara
läggande informationen boendefrågor. Det andra och tredje stycketom
borde foljdaktligen utgå.

Avsnittet Hemspråksundervisningen i ungdomsskolan

Hemspråksundervisning ska bedrivas på grundskolan och på sådantett
det gårsätt att den ordinarie undervisningen.ut Gymnasieskolanöver

frivillig skolform där elevernaär väljer inriktning inför framtiden.en
Grundkunskaperna ska inhämtade på grundskolan. Det gäller ocksåvara
hemspråkskunskaperna. Jag mig hemspråksundervis-mot attreserverar
ning generellt ska erbjudas på gymnasiet.

Reservation2. ledamöterna Jörgen Rundgren, Matsav
Sahlin och Marie Wilén

Kapitel 8 Bedömningen och förslag

Avsnittet Lagstifta kommunal bostadsförmedlingom

Tillgången till bostäder de höga kostnaderna församt bo vi deatt äranser
problemen. De lösesstora inte lagstiftning bostadsförmedling igenom om

samtliga kommuner. Det finns inte heller någon grund for påståendet att
denna lagstiftning skulle skapa fler bostäder.

De kommuner behövasig kommunala bostadsförmedlingarsom anser
ska givetvis inrätta sådana, finner kommunerna andra deskavägarmen
kunna användas. Detta del det kommunala självstyretär en av som
kommitténs majoritet i det här fallet vill sigsätta över.

Särskilt yttrande ledamoten Ylva Johanssonav

Kapitel Språk6 och utbildning

Sedan ungdomskommittén tillsattes och fick sina direktiv har regering
och riksdag fattat vissa beslut enligt min mening försämrar invand-som
rarelevernas möjlighet till hemspråksundervisning. Det gäller beslut om

k Minsta rimliga gruppstorlek for hemspråksundervisning, möjlighets
förlägga hemspråksundervisningatt till lördagar och därmed under-ge

visning hemspråki förutsättningar skiljer sig från övriga ämnenssom
beslut nedskärningarsamt statsbidraget till skolorna. Jag attom av anser
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dessa beslut har lagt hinder for ungdomskommitténs arbete medi vägen
föreslå förbättrade Villkor for flykting- och invandrarungdomar.att

Jag vill hänvisa till de ställningstaganden jag i min egenskapsom av
riksdagsledamot för riksdagens utbildningsutskott, betänkan-redoort i
dena 199091UbU7 199091UbU17.samt

ledamotenSärskilt yttrande Jörgen Rundgren2. av

Kapitel Arbete4

Kommittémajoritetens förslag fortbilda arbetsförmedlarna inteatt ärom
tillräckligt. Arbetsförmedlingarna fungerar bra invandrarung-inte ur
domarnas synvinkel, de har inget alternativ. Nej, avskaffa arbetsför-men
medlingarnas formmonopol på i organiserad förmedla arbeten. Dåatt
skulle förmedlingar specialiserade sig på invandrarungdomar kunnasom

fram. uppmuntrade invandrarungdomar stenhårt stodDär ochväxa man
på deras sida. Invandrarorganisationer skulle då kunna drivaockså ar-
betsförmedlingar, form ekonomisk förening. Det beklagligtit ärex av en

kommitténs majoritet vill ändra lagstiftningen på den här punkten.att

SpråkKapitel och utbildning6

En självklar grundförutsättning för helt och fullt kunna fungera i detatt
svenska samhället goda kunskaper deti svenska språket. Jagär anser

kommittén har för mycket frågan hemspråksundervis-sig åtatt ägnat om
utformningningens och för lite åt betydelsen invandrarungdomarattav

får bra svenskundervisning. Goda svenskkunskaper grundläggandeär en
förutsättning för framgång studierna. det elevernai 1989 % i17,3var av
grundskolan helt saknade kunskaper svenska. Detinästan ärsom uppen-
bart invandrarungdomarna behöver hjälp föri svenska inteatt extra att
missgynnas svenska ungdomar.gentemot

Mer femte elev med invandrarbakgrund saknade vid under-än var en
sökning betyg eller flera engels-i saknade betyg i1990 13,7 %ett ämnen.
ka. En viktig orsak kommit efter beroende deltagandepå iattär man
hemspråksundervisningen. Detta åtgärder angelägna. Kommit-vissagör

hemspråksundervisningen ska fåinte gå övrigtén att utär överense om
undervisning. Därutöver borde tydligare betona vikten svensk-man av
undervisning för invandrarungdomarna. Den bör framför hem-prioriteras
språksundervisningen.

diagnostiskt svenska bör genomföras tillEtt i vid intagningenprov
gymnasieskolan för vilka elever behöver introduktionskurs iatt se som en
svenska anpassad till den kommande utbildningen, ocheller fort-ärsom

stödundervisning.satt
undervisning svenska sfi erbjuds deDen i invandrare inär ärsom nya

landet ska bedrivas effektivt. ska hämmas centralaDen någraav
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avseende exempelvis antalet studietimmar dag. Dessutomregleringar per
läromedlen bli betydligt bättremåste

ledamöterna RundgrenSärskilt yttrande Jörgen3. av
Wilénoch Marie

Språk och utbildningKapitel 6

förra betänkande Ungdom och makt SOU harI vårt 199112 vi reserve-
angående föräldrars möjlighet till representation i skolenhets-rat oss

högstadiet,styrelserna. Vi föräldrar till elever, på skaatt ävenanser ges
möjlighet till representation.
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

90-taletvillkorUngdomars

Dir. 198948

1989-10-05regeringssammanträdevidBeslut

anför.civildepanementet,Statsrådet Wallström,

Mitt förslag

demokrati ochutreda hurförtillkallaskommittéföreslår attJag att en
stärkas.kanungdomarjämlikhet för

möjligheterungdomarssvenskaockså utreda hur attskallKommittén
förbättras.kanungdomsutbytetinternationelladetdelta i

på 90-taletvillkorUngdomars

formas in-ochdå människori livet utvecklasperiodUngdomstiden är en
Dåintressen.fårochyrkeutbildning ochDå väljertensivt. egnanya,man

skaffar sigochmoraluppfattningarochidéervuxenvärldens egnatestar man
ochrolloch denfungerarsamhället överhurDå funderar överåsikter. man

utvecklandedettamänniskor årde flestasjälv har. Förplats enungaman
mål ochsökande efteri sittockså ungdomarfinnsdetMen me-somprocess.

ungdoms-Målet braförutanför.ochmaktlösasigkännerning i livet enmest
möjlighetskallmänniskoralla att ut-därförmåstepolitik att gesungavara

vecklas väl.
ungdo-inriktats främstungdomspolitikenhar att trygga80-taletUnder

Fortfarandeutbildning.godochbostadarbete,möjligheter att enmars
områden.dessafinns mycket kvar göraatt

inteuppgifterdelvisflera,emellertid införstår90-taletInför somnya
levnadsvillkoren göra.materiellamed de attdirekt har

kännamänniskor kanviktigtdetmåoch brautvecklas årFör att ungaatt
de harochmänniskormed andrasolidaritet veta attgemenskap och upp-en

måste jâmlikheten mellandettafå upplevaskallungdomarallagift. För att
Ung-mellan könen.jämställdhetenliksomöka,ungdomarolika avgrupper
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påverka bådemåste och kunna sin situa-domar tillsägaatt egenommer
samhällsutvecklingen.tion och

ungdomsfrågor utifrån olikaOfta diskuterar och försöker lösa pro-man
våld, missbruk och arbetslöshet. Bilden dagens ungdomblem, årt.ex. av

ungdomars kraft ochmångfasetterarl. Jagdock att egen engage-menarmer
tillgångar.samhälletsär störstamang en av

de åren.glädje ungdomsforskningen har ökatJag med senasteattser
ungdomar i olika institutioner,forskningen handlar emellertidMycket omav
skall problem dessasköts och hur lösaochstyrs vuxna, om somsom av

institutioner har.
för skall kunna belysa dei utsträckning underlagDet saknas attstor

därför kommitté bör tillsättasfrågor har berört. Jagjag attanser ensom nyss
det.fram sådant underlag och dra slutsatsernamed uppgift att ta ett av

Utgångspunkter för kommittén

utgå från ungdomars idéer behov.Kommittén bör i sitt arbete ochegna
från de årens utveck-Kommittén bör sammanfatta och dra slutsatser senaste

ungdomsområdet. Utifrånlingsarbete på dettaoch forskning bör kommittén
fram områdena demokrati och inflytande, jämlikhet ochlägga förslag inom

ungdomsutbyte.
frågorför berör ungdomars situation spritt mellanAnsvaret är ettsom

sarnhällsnivåer skall förslagflertal och intressenter. Kommittén i sina hän-ta
detta.tillsyn

områdeninom de där förslag skall läggas, analysera ochKommittén bör
föreslåredovisa ansvarsfördelningen i dag och eventuella föränd-hur är

ringar i bl.a. undanröja gränsdragningsproblem.syfte att

inflytandeochDemokrati

frå-engagerade isamhällsfrågor ochintresseradeMånga ungdomar är av
opinions-samarbete,förformersolidaritet. Nyafred ochmiljö,rörgor som

människorUngafram.initiativ haransvarstagande och växtbildning, enga-
tradi-ioch aktionsgrupperlokalasåväl i nätverk,sig mersomgruppergerar

organisationer.tionella
inteFormenorganisera sig. ärochaktiveraolikafleraDet finns sätt att

självstyrande lokalanätverk, därså exempelviktig. Ett ärlängre grupper
beslutandenågot centralthavarandrahåller kontakt med att organ.utan

samhällsfrågoriför ochungdomars intresseviktigtDet är engagemangatt
samhällsutveck-påverkakanutsträckningungdomar i störreinnebär att

hurförslaglägga framutredaKommittén bör ochpolitiken.ochlingen
till.detta kan
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Undersökningar har visat allt färre ungdomar deltar i valen. Kommit-att
börtén utreda orsakerna till detta och föreslå åtgärder bidrar till ökatettsom

valdeltagande.
Allt färre ungdomar finns bland dem aktiva i de politiskaär partierna.som

Eftersom partiernas arbete och beslut har betydelse för ungdomarnasstor
vardag, detta allvarligtär tecken.ett

Kommittén bör i andra hand utreda vad det påverkarär ungdomarssom
inställning till delta i partipolitisk verksamhet och kartlägga vilkaatt krav

förväntningaroch ungdomar har på hur samhällsarbetet skall utformas.
Kommittén bör föreslå åtgärder stimulerar ungdomars intresse ochsom en-

för partipolitiken.gagemang

Jåmlikhet

Jag människor skall ha lika möjligheter till utvecklingana ochmenar att
självförverkligande utifrån sina inneboende förutsättningar.egna

vårtI land mångahar under år ambitiöst reformarbete pågått tillett stöd
för barn och ungdomar. dåJag tänker utbyggnaden barnomsor-t.ex. av

refonneringen skolan, åtgärder för berika ungdomars fritid ochgen, attav
Ändåsatsningar kulturen. det fortfarandeär skillnader istora uppväxt-

villkor mellan olika ungdomar. Det finns oroande tendenser tillgrupper av
ökande klassklyftor. Samtidigt allt del ungdomarnastörre harsom en av

socialtmycket bra bådevillkor och materiellt, ñnns det ställsgrupper som
utanför.

Det kan, jag det, finnas risker för Sverige utvecklasattsom ser mot ett
två-tredjedels-samhâlle,s.k. dvs. samhälle där det finns möjligheter tillett

framgång och för tvåutveckling tredjedelar befolkningen, där denav men
sista tredjedelen har betydligt villkor. Ojämlikhetsämre område lederett
ofta till ojämlikhet på ett annat.

Kommittén bör analysera detta mönster utvecklas i Sverige detnärom
gäller ungdomars situation.

Bland ungdomarna i Sverige invandrar-utgör och flyktingungdomar en
och heterogen Invandrar- och tlyktingungdomarstor har andragrupp. upp-

växtvillkor övrigaän ungdomar och beñnner sig ofta i situa-utsatten mer
tion. De kan främlingsfientlighetmötas och rasism. De kan diskriminerasav

olika Till detta kommersätt. skillnaderi kultur, språk, uttryckssättvanor,
Vissa flyktingungdomar kommer hit några anhöriga och saknarm.m. utan

helt stöd av vuxna.
Kommittén bör utreda invandrar- ñyktingungdomaroch missgynnas,om

frågasärskilt i utbildning, arbete, bostäder och fritidssysselsättning. Omom
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och flyktingungdomar denkommittén finner invandrar- missgynnas, böratt
föreslå åtgärder detta.kan motverkasom

Ungdomsutbyte med andra länder

förståelse förmed och omvärlden bety-Ungdomars kontakter är storav
samhällsutvecklingen. Ungdomsturism for-och olikadelse för den svenska

insiktenmedvetenheten och andra männi-ungdomsutbyte ökar ommer av
och kultur.levnadsvillkorskors

,tradition internationelltl Sverige finns stark Inteen av engagemang.
mångaminst u-ländernas situation intresserar och ungdomar.engagerar

frågorinternationella roll. EttInom föreningslivet spelar antalstor stort
såvälinom för det bistån-människor arbetar i u-länder, statligaunga ramen

verksamhet.det olika folkrörelserssom
det förväntadeKommittén belysa det nuvarande och ungdomsutbytetbör

Sverige och andra länder. En kartläggning bör de olika for-mellan göras av
bidrag till finns i dag. Kommittén börför ungdomsutbyte och detta sommer

för befintliga kunnavilken samordning krävs skallöverväga attsom resurser
utnyttjas bättre.

föreslå åtgärder för underlätta bådeVidare bör kommittén för ungdo-att
skolområdetinternationella utbytet utanföri Sverige delta i det ochattmar

Utgångspunktenför besöka Sverige. skall deutländska ungdomar att vara
ibidrag former för ungdomsutbyte finns dag.olika och som .Möjligheten skapa särskild organisatorisk plattform för ungdomsut-att en

såbyte hand utredas. Ungdomsorganisationema böri fallbör i andra ettges
sådanavgörande inflytande i organisation.en

många främjaI länder använder sig bilaterala avtal för attman av ung-
möjligdomsutbytet. Kommittén bör undersöka och önskvärddetta ärom en

gå.väg att
föreslå åtgärder påkalladeKommittén bör olika kan för attsom vara

minderårigas,ungdomars, särskilt sociala och rättsliga skyddstärka de i sam-
band med utlandsresor, arbete i utlandet utlandsvistelse.och annan

Arbetets bedrivande

Kommittén bör förslagen ungdomars erfarenhetsutbytepresentera om
länder den 30 1990, och förslagenmed andra invandrar- ochsenast mars om

den 31 juli 1990. Kommitténflyktingungdomar börsenaste presentera ett
30 1991.slutbetänkande den majsenast

utifrån utgångspunkterarbeta de i det inle-Kommittén bör som anges
dande avsnittet.
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kan genomföras ochförslagenredovisa hurKommittén bör ansvaretvar
och landstings-samhällsnivåerna, statlig, kommunaldvs.finns på olikade

skötas föreningarna.nivå vad kankommunal samt avsom
sitt dagliga arbeteolika ilåta ochungdomarKommittén bör grupper som

undersynpunkter och förslagmed ungdomar komma medi kontaktkommer
utredningsarbetet.

bestående invandrarung-referensgrupptill sig knytaKommittén bör aven
Jämlikhet.med avsnittetför arbetetdomar

ungdomsråd ochkontakt medske iarbete bör näraKommitténs statens
ungdomsfrågor.handläggersitt dagliga arbetemyndigheter iandra som

198801SB livsmiljö ochsamråda med utredningenKommittén bör om
Cförtroendeuppdragsutredningendeltagande i storstäderna,politiskt

198811 det kommunalaU198801 utredningenoch Översynom av upp-
för ungdomar.följningsansvaret

erfarenhetsutbyteungdomars meddel detKommittén bor arbeteta omav
ungdomsorganisationerna.gjorts ihittills harländerandra som

förslageffekterna sinaoch redovisaKommittén analyseraskall ettav ur
jämställdhetspersnektiv.

Kpmmitréu skall beakta vad i Dir. 19845 utredningsförsla-sägssom om
beaktainriktning i Dir. 198843 EG-aspekter i utrednings-samt attgens om

verksamheten.

Hemställan

Med hänvisning jagtill vad har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
statsrådmyndigar har till uppgiftdet föredra ärenden ungdoms-attsom om

verksamhet
kommittéförordningenomfattadkommittétillkallaatt aven -

utreda ungdomarsnio ledamöter med uppdrag1976119 med högst att-
påvillkor 90-talet,

ochordförandeledamöterna attutseatt varaen av
biträdesakkunniga, ochsekreterarebesluta annatexperter,att om

kommittén.
kostnaderna skall belastajag regeringen beslutarVidare hemställer att att

utredningsanslag.huvudtitelnstrettonde

Beslut

och bifallerföredragandens övervägandentillRegeringen ansluter sig
hemställan.hennes

Civildepartementet
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Sagan om
underligt folkett

gångDet afrikan.var en en somung
årunder besökt land dyra skaldjur. de tillsammansett ett norra som

halvklotet. med de starka drycker, detta folksom
Det väldigt exotiskt land med älskar.ettvar

djurälskande invånare, började han Det hemskaste hände mig när nät-
sin berättelse åter-inkomstenvid till sin allra längst. Enterna nattvar som

Någrahemby. dagar börjanunder öppnades min dörr mängdochav en
solperioden dyrkade de med iver kvinnor klädnaderi vita. fotsidastor
sina fjäderfän. De smyckade sina hem trängde in. ljus kringEn kvinna hade
med hönsfjädrar bilder håroch kyck- sitt sjöngoch allesammansav om
lingar. förtärdede kon-olika dettaägg hästar och talade katter. lav om
sistens. de klädde sina barn, tände jag någon talaland det sällan hördeut var
eldar och smällde raketer. Det medsin gud. Men jag fick ochav var om vara

något slags ond guddom de försökte grisfesten.de ñrade dennär storase
skrämma bort. De många olikaanrättade grisen

året.Senare solen. alla aftonnär och de första dagenssätt. närsom
DÅockså dyrkade. stod högt himlen. hade ätit kom deras gud.-

klädde stångde med blad och så.Ja. de aldrig detatten sa var men
blommor och den skyn. jag förstod vårl-lan liknade gamlareste mot nog.
Sedan dansade de och sjöng sitt medicinman framförmed maskrunt an--
hemlands sånger.vemodiga Jag minns siktet och med underliga kläder. Han
särskilt hur de härmade grodomas gåvorhade dyrbara med sig till män-
rörelse och ljud. När kvällarna blev dåniskorna. blev glada och lyck-som
mörkare. flockade sig människorna liga. Sedan försvann igen. Dehan sa
kring ljuslågor.enkla Nu hade de demhan brukade komma tillatt en

haklappar och små gång året. Det mycketmössor ärvuxna ettom
sig. De djur de småhyllade. underligt och exotiskt folk.nu var
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Bilaga 3

FN-konventionen om

rättigheterbarnets
Utdrag informerarUD 19906ur

Konventionens bestämmelser
paragraferinledande och artik-innehåller 13 54Konventionen

substansfrågor,delar,uppdelad behandlarlar. Den iär tre som
slutbestämmelser.respektiveövervakningssystem

regler tillämpliga individ till 18Konventionens på varjeär upp
artikel l.barnet blir myndigt tidigare Konventionenår inteom

förgrad rättighetslagsåledes hög ungdomar. Omi ävenär en
framför allt barn [exempel-rättigheter siktar påin sigvissa yngre

förhälsovård aktuellaandra ungdomaröverlevnad,vis är mer
[föreningsfriheg religionsfrihet etc.

andra konventionerhuvudprinciperna dennaEn i i omsomav
diskrimineringsförbudet [artikel 2.mänskliga rättigheter Rät-är

konventionen skall gälla barn åtskillnadtigheterna i varje utan
får därför förekommaslag. diskrimineringNågonnågot inteav

föräldrarseller dess kön, etniska hanbarnets ras, ursprung,pga
börd skall också aktivt skydda barnetdikapp, Staternaetc. mot

diskriminering.
bästa grundpelare. VidkonventionensBarnets är en annan av

främstaskallalla åtgärder barn barnets bästa komma irörsom
artikel 3.rummet

Även rättigheterna konventionen tillkommer barnvarjeiom
föräldrarnasdet respekteramåstegivetär staterna attatt ansvar

barnet lämplig vägledning barnet rättigheterna inär utövarge
ledning dock överensstämmelsekonventionen. Denna skall stå i

fortlöpande förmåga.med den utvecklingen barnets äldreJuav
artikel 5.barnet blir desto bör det alltsåstörre eget ansvar ges

barnet skall ha till äldre blir slåsdetAtt säga juattmer om
fast förhållandeartikel ochockså 12. Barnet skall, till ålderi i

frågorallamognad, åsikter beaktade barnet.sina i rörsom
tillfälleDärför skall barnet också beredas höras, direkt elleratt

företrädare eller lämpligt vid domstol ochettgenom en organ,
andra myndigheter ärenden barnet.angåri som

innehåller traditio-Konventionen antal rättigheterett som
hänförs till respekti-nellt medborgerliga och politiska rättigheter

ekonomiska och sociala rättigheter. olikaDessa rättigheter ärve
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förstatill kategorinDen brukar betecknas absolu-sin natur. som
rättigheter och respekteras allamåste utveck-ta stater oavsettav

lingsnivå. De ekonomiska och sociala rättigheterna är mer av
målsättningskaraktär. Skyldigheten respektera dem bero-att är

fattigalandsende Men länder skall sökaävenett resurser.av
dessa rättigheter maximalt utnyttjandegarantera ettgenom av

tillgängliga och, där behövs, förde så inomresurserna ramen
artikelinternationellt 4. diskrimineringsförbu-samarbete Av

följerartikel 2 fördelasdet solida-måste påatt ettresurserna
riskt sätt.

olikarättighetstypernas karaktär kan illustrerasDe två av
först fastartikel slår barn har6 inneboendevarjeatt rättsom en

Äventill liv. medborgerlig rättighet.Detta till livär rättenen om
ibland mycket vid tolkning, därmed huvudsakså iges en menas

summariska ellerskydd godtyckliga och säker-avrättningarmot
dödsstraffet.avseende därförhetsgarantier Bestämmelsen bör

tillsammans med artikel för-läsas 37, innehåller totaltettsom
dödsstraff för förebud brott begått ålder.l8någon årsmot som

Artikel punkt 2 innehåller däremot ekonomisksocial rät-en
överlevnadtighet, barnets till och utveckling. Dennarätt rätt

säkerställa förmåga.skall till det Ettsinstaten yttersta av
fattigt land låter barn bryter alltså konven-avrätta ett motsom

frågamedan det egentligt konventionsbrotttionen inte är ettom
saknar ekonomisk möjlighet säkerställa barnetsstaten attom

till och hälsovård.rätt mat
Andra hänförasrättigheter konventionen kan till kate-i som

medborgerliga rättigheter till fö-vidgorin registreringär rätten
delsen, [artikel 8,och nationalitet och yttrande- och7namn
informationsfrihet artikel religionsfrihet för-13, artikel 14,

församlingsfrihetoch artikel 15 föroch skyddenings- privat-
familjelivet 16.och artikel Till medborgerliga rättigheter räk-

förbudet förockså ellerbarnetutsättaatt tortyrnas annan grym,
förnedrande bestraffningomänsklig eller behandling eller och

frihetsberövandereglerna 37,avseende artikel reglerna rörande
straffprocessenbarnet och kriminalvården artikel 40 dei samt

bestämmelser skyddarolika barnet utnyttjande.motsom
fastBarnets till skydd och slåsutnyttjanderätt övergreppmot

rad artiklar.i en
Barnarbete behandlas artikel 32. skall ha tillBarneti rätt

utföraskydd ekonomiskt utnyttjande och arbetemot mot att
hindrar skolgång eller skadligt.ärsom
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för skydda bar-åtgärdervidta alla lämpligaskallStaterna att
33.artikelnarkotikanet mot

sexuellautnyttjande ochsexuelltskyddasskallBarnet mot
nationelltsåvälåtgärder,skall vidtaStaterna somövergrepp.

förförhindra barnförinternationellt, prostitu-utnyttjasattatt
artikel 34.pornografiskt materialeller ition

nationella ochskall bekämpasmed barnHandel inter-genom
35.artikelåtgärdernationella

staterna allaskydda barnetskallstadgarArtikel 36 motatt
barnet.kan skadautnyttjandeformerandra somav

tillartikel Artikeln hänvisar38.behandlaskrig iBarn i storti
internationella humanitäragäller denreglerde rätten,isom

till-och deGeneve-konventioner tvåhuvudsakligen 1949 års
förskall vidta åtgärderfrån Staterläggsprotokollen 1977. att

fientlighe-deltar direktunder 15säkerställa år iinteatt personer
till soldater. Omfår rekryterasunder 15 årPersoner inteter.

skall deoch 18mellan 15 såsker år,rekrytering av personer
och bör tolkaskanäldst. Däri inrekryteras är ensom - -

undvika rekryterasökatilluppmaning attstater att personer
under 18 år.

för utnyttjande,för barntill rehabiliteringRätten utsattssom
fast artikel 39.slåsvåld eller krig i

omfattarekonomisksocialt hänseenderättigheterBarnets i
levnadsstandardskäligsocial trygghet,till hälsovård,bla rätten

utbildning.och
återfinns artikel 24. Sta-sjukvårdsbestämmelserHälso- och i

spädbarnsdödlighe-för minskabla vidta åtgärderskall attterna
förundernäringochför sjukdombekämpa attsamtatt geten,

Traditionellaförlossningen.sambandmedmödrar hälsovård i
avskaffas. Kvinnligför hälsa skallbarnsskadligasedvänjor ärsom

med bestäm-skadliga sedvänjordeomskärelse är som avsesen av
hälso-skallsamarbete påInternationelltmelsen. uppmuntras

utvecklingsländerna.bamsärskilt avseendevårdsområdet, i
regel-för behandling skallomhändertagitsbarn harOm ett

25.artikelbehandlingenbunden görasöversyn av
inklusivesocial trygghet,tillArtikel behandlar barnets26 rätt

socialförsäkring.
levnadsstandard skallerhålla skäligskallFör barnetatt en
föräldrarna,förutsättningar harbiståunder vissastaten som



208 Bilaga 3 sou 199160

levnadsvillkorsäkerställa deför ärhuvudansvaret att som
27. skall ocksåStatenartikelutvecklingför barnetsnödvändiga

frånför under-barnetunderhållsbidragdrivatillmedverka inatt
föräldrar.hållsskyldiga

Artikel 28och 29.artikel 28behandlas rättenUtbildning röri
syftet utbild-med barnetshandlarArtikel 29utbildning.till om

analfabetism världenavskaffa helatill ibidraFörning. attatt
utbild-samarbete. Barnetsinternationelltfrämjaskall staterna

för de mänskligarespektenutvecklasyfta tillskall blaning att
för olika kulturerFN-stadgansföroch principer,rättigheterna

för naturmiljön.och
artikel 31. Barnetbehandlasrättigheterkulturella iBarnets

fritt deltaochfritid, lek och rekreation ivila ochtillhar atträtt
livet.konstnärligaochkulturelladet

eller språkligaetniska, religiösa minoritetertillhörBarn som
andramedtillsammansskall haurbefolkningeller rätt atten

30.artikelspråkochreligionkultur,sinutöva egen
detparagraf ll erkänns iinledningkonventionensl att

särskiltunderlever svårafinns barnländerallavärldens som
uppmärksamhet.särskildkräverbarndessaförhållanden och att

föräldrar ochbarnbla sinaHärmed övergetts avsomavses
gatubarn.själva,lämnade åtsamhället och sig texärsom

flyk-angåendereglersärskildaocksåinnehållerKonventionen
23.artikel Detbarnhandikappade22 och ärartikeltingbarn
konventio-bestämmelserandraihåg ikommaviktigtdock attatt

diskrimine-för barn,sådanasärskild relevanskan ha texnen
24artikelhälsovårdsbestämmelserna2,ringsförbudet artikel

39.artikelrehabiliteringtilloch rätten
artik-föräldrarna behandlasoch imellan barnetFörhållandet

och 18-19.larna 9-ll
dess viljaföräldrarfrånskiljasskallbarn sinaEtt motinte om

sådantför bästa. Ettbarnetsnödvändigtåtskiljande ärinte ett
för ellerbarnetnödvändigtkanbeslut övergrepputsättsomvara

skiltbarn9.artikel Ettföräldrarnas sidafrånvanvård ärsom
personligtupprätthållaförälder skall hafrån etträtt atten

striderföräldern detmedkontaktförhållande direkt inteoch om
Även olikaföräldrar boroch dessbarnet ibästa.barnetsmot om

10.artikelkontaktregelbundentillhaskall barnet rättstater
be-skallfamiljeåterföreningarAnsökningar gränsernaöverom
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och snabbthumanthandlas på positivt, sätt.ett
bortföranden kvarhållandenocholovligabekämpaFör att av

internationella avtal arti-blaskallutlandet ingåbarn i staterna
ll.kel

förföräldrarna bar-harbådaPrincipen gemensamtatt ansvar
artikel ocksåfostran utveckling behandlas 18,och i rörnets som

till barnomsorg.barnets rätt
för skydda bam våldåtgärderArtikel 19 inommotattavser

formerförhindra och andrafamiljen. sexuellaFör övergreppatt
vidta skyddsåtgärdervanvård skallmisshandel eller staternaav

identifierasociala ochbland upprättaannat att programgenom
fallundersöka sådanaoch övergrepp.av

förbudmöjligt konventionenDet ininte i ett motattvar
flera bestämmelser kaninnehåller dockKonventionen somaga.

alltså barnet våldfrågan. Artikel skyddarberöra 19sägas mot
paragraf skall disciplinenfamiljen. Enligt artikel 28, 2 iinom

förenligt medupprätthållas barnetsskolan på ärsättett som
förbjuder omänskligvärdighet. Artikel a ellermänskliga 37

bestraffning barn.förnedrande behandling eller av
fosterhemsplacering och adop-omvårdnad,Alternativ såsom

familjemiljöför behandlasberövadebarn sin i arti-tion, ärsom
fastlag-finnsBeträffande särskilda skyddsregleradoptionkel 20.

artikelda 21.i
uppgift uppmärksammas artikel slårMassmediernas 17,i som

information fråntill materialfast skall ha tillgång ochbarnetatt
Samtidigt betonas bar-och internationella källor.nationella att

förinformation till skadaskall skyddas sådan ärnet mot som
välfärd.dess
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