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Sammanfattning1

sammansättning förändratsPå befolkningens etniskatid har den svenskakort
På tid harolika befolkningsgrupper.påtagligt konflikter mellanstörreutan sen

konstaterats.segregering med etniska inslagdock ökande socialen
fått regeringenhar därför i uppdragInvandrarpolitiska kommittén attav

invandrarpolitiken.den nuvarandeomfattandebred och översyngöra aven
få framforskare och tjänstemän förantalKommittén har attengagerat ett ston

Rosengård, Ham-genomfört besök iunderlagsmaterial ochett gemensamma
seminarier ochorganiserat konferenser,och Botkyrkamarkullen samtnorra

tillfortsatta arbetetanalys koncentrerades dethearings. Efter inledandeen
förslag till arbets-frågor delbetänkande medarbete och utbildning. Ettom

regeringen imarknadsåtgärder 1995 och i skrivelse tillpresenterades i juli en
förslag.kompletterade kommittén dessafebruari 1996

invandrade befolk-omfattande analyser denKommittén har genomfört av
förhållandenlevnadsförhållanden. gäller ide allmännaFörutomningens som

långsiktiga faktorerpåverkas integrationenför inflyttade denSverige av som
bakgrund.vistelsetid och kulturellförutsättningar, utbildning,personliga

pågående inflyttningen till Sverige, inklu-Kommittén har analyserat denäven
och deras anhöriga.mottagningen flyktingarsive av

föreslår mål riktlinjer förkommittén ochuppdragetResultatet är att nyaav
Kommit-ändras i viktiga avseenden.invandrarpolitiken vilket medför denatt

övervägandendärför kräva ytterligareförslag genomgripande och kanténs är
föreslagnagenomföras i konsekvens med deutredningar innan de kanoch nya

riktlinjerna.

mångkulturelltblivit samhälleSverige har ett

år flyttat till Omfattandedecenniet har 50 000genomsnitt detI senaste personer per
invandringtill flyktingar. Medtvå tredjedelar flyktingar eller anhörigaSverige. Knappt är

fråndå ñyktingvågen Jugoslavien kul-åren f.d.1993 och 1994,undantag av
från sammanlagtmånga utanför Europa,inñyttare länderminerade, kommer

idag cirka 300 000decenniet. Sverige bor227 000 under det Isenaste personer
300 000 födda i300 000 födda i övriga Europa,födda i andra nordiska länder,

Antalet000 födda i Nordamerika.Afrika och Sydamerika 20Asien, samt
förälder född i landi Sverige har minstföddaär ett annatmen enpersoner som

cirka 700 000.är
påmångfaldsåledes delvis berorfinns etnisk och kulturellDet attsomen

förhållandenockså på andrañer har utländsk bakgrundallt t.ex. atten men
når dettai landet. Sverigeinternationella impulser allt lättare in är ettgenom
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mångkulturellt mångfaldsamhälle. Denna faktum och den skall enligtär ett
kommitténs uppfattning bejakas och bli naturlig del den svenska varda-en av

Mångfalden utgångspunktskall självklar för den framtidagen. vara en gene-
rella politikens utfomining nivåer.alla

mångkulturellaDet måletsamhället inte statiskt och bör enligt kommit-är
tén inte heller bibehålla och bevara det gäller vid viss tidpunkt.attvara som en

mångkulturellt består mångfaldEtt samhälle värderingar förhåll-ochav en
påverkarningssätt successivt varandra och utvecklas till livsformersom nya

bl.a. inom för de demokratiskaramen processerna.
Kommittén har inte tagit ställning hur mångkulturellttill samhälle idealtett

borde utvecklas framgent. erfarenhet frånAll politiskt arbete visar detatt
varken lätt önskvärd framtidär eller den praktiska politikatt enas om en som

nåbehövs för tillstånd.dettaatt
Kommittén har dock tagitSamma rät- klar ställning för tanken invandradeatt personer

tigheter eller anhöriga till dem skall ha rättigheter och skyldigheter allasamma som
och skyl- andra bor i Sverige. Invandrade skall inte särbehandlas i svensk politik.som
digheter Målet integrerat samhälle där alla behandlas likvärdigtär ett oavsett ursprung

och bakgrund. Erfarenheterna från andra samhällen där befolkningen skiktas
ojämlikt i etniska med olika rättigheter och skyldigheter beroendegrupper
börd avskräckande.är

Säråtgärder bör gälla med särskilda behov, lågutbildade ellert.ex.personer
arbetslösa, eller bor i geografiskt områden,avgränsade t.ex.personer som
glesbygdskommuner bostadsområden mångaeller med socialbidragstagare.
Egenskapen född i land eller ha minst förälder föddatt ett annat attvara en
utomlands skall varken innebära för- eller nackdelar i det svenska regelverket

såledesKommittén inte undantagsvis, detän näratt staten annat t.ex.menar
gäller stöd för organisering, språkligakan särbehandla etniska och grupper.
Ett generellt undantag inhemskade minoriteterna inte behandlas iutgör som
detta betänkande.

Den invandrarpolitikennya

Efter kortvarig introduktionsperiodInvandrar- i det hemlandet Sverige såle-skallen nya
politik är till des invandrad inte särbehandlas. Invandrarbegreppet i det statligaen person
för nyin- regelverket skall begränsas till gälla för inñyttare till Sverige varit häratt som
vandrade kortare tid fem år. Den invandrarpolitiken kommer enligtän kommitténsnya

förslag endast omfatta förstaden tiden i Sverige.att
MålenMålen för framtida föreslås fåär den invandrarpolitiken inriktningnya samma

försörjning i den generella politiken. försörjningen,Den delaktighet och med-som egna
och delak- i dansen etnisk kulturell och social bakgrund skall prio-oavsettansvar
tighet riteras.

Vuxna invandrare behöver hjälp med introduktionen i det svenskasom
samhället, flyktingar fåoch vissa anhöriga, skall försörjningsinriktaden

10



Sammanfattning

språketutbildning där kunskaper i svenska och yrkespraktik blir de viktigaste
inslagen. socialbidrag blir normal försörjningskällaFör undvikaatt att en
föreslås ocksåSyftet kommabeskattningsbar introduktionsersättning. är atten

från ofta resultatet denbort passiviserande omhändertagande blivitett som av
mottagningen.nuvarande

utgångspunkt alla människor i samhälleKommitténs är äratt ettresurser
och skall behandlas med respekt. Grundsynen människor självstän-är äratt

vårtocksådiga gäller självfallet inñyttare till land. Enoch ansvarstagande. Det
introduktionsplan skall därför i framtiden utarbetas den enskilde invandra-av

få formen föri samarbete med den mottagande kommunen och individuellaettren av
introduk-bägge bindande avtal. avtal grundar till introduktions-Detta rättenparter
tionsplanerersättning.

således förutsätt-Den invandrarpolitiken skall förstärka nyinvandradesnya
för-ningar och försörja sig i Sverige. Staten skall enligt kommitténslevaatt

åtgärdernaför ochslag ha övergripande avsättaett attansvar genom resurser
skapa central myndighet för genomförandet.en

långsiktigaDen integrationen

måstemångkulturellaDen vardagen sikt fungera diskriminering ochutan
långsiktiga förmarginalisering. för den integrationen och vissaAnsvaret att

mångkulturellai samhälle inte ställs utanför vilar alla aktörer iettgrupper
sfären myndighet beakta befolk-samhället. Inom den statliga skall respektive

föreslårKommittén härningens sammansättning i sitt agerande.nya en
förordningar för framtidagenomgripande olika säkerställaöversyn att ettav

jämlikt bemötande.
åtgärderföreslår ocksåKommittén i betänkandet antal i den generellaett

långsiktiga integrationen. Förslagenpolitiken redan skulle densom nu gynna
påförhållanden på i fritidssektom och iberör daghem, i skolor, arbetsplatser,

bostadsområden.
åtgärder politikens olika sek-Som komplement till inom den generella Uppföljningett

mång-detföreslår förkommittén särskild inrättas i regeringskansliet avtorer att en grupp
kulturellalångsiktiga årligenfölja skall detden integrationen. Gruppen rapporteraatt om

mångkulturella befolkningens sammansättningsamhällets utveckling, hurom
fackligakommer till uttryck i olika delar samhället, i föreningar, i samman-av

hang, i de politiska partierna och i olika yrkesgrupper. Gruppen skall även
identifiera behöver beaktas i denoch särskilt analysera olika problem som
statliga politikens olika sektorer.

En aktionsplan arbetslöshet och segregationtemporär mot

Kommitténs förslag invandrarpolitik och hänsynstagande tilltill ett nytten ny
mångkulturella förutsättningar fördet samhället syftar till skapa bättreatt

11



SOU 1996:55

välfärd i framtiden. också åtgärdasMen situationen id behöver för att
komma till med problem hänger med den hittillsvaranderätta som samman
invandringen.

bådeomfattandeDet problemet för dem drabbas och för svenskamest som
helhet återñnnssanrlrsällaeti sin den kontakten med arbetslivet isvaga som

många utanförskapEtt arbetsmarknaden och bidrags-permanentgrupper.
beroende många.problematisk verklighet för Kommittén belyser meden
statistik i betänkandet hur särskilt invandrade bådedrabbas arbetslöshetenav
konjunkturellt och stnrkturell-t.

Ytterligare 000140 skulle exempelvis behöva sysselsattapersoner vara
bland de 650 000 utlandsfödda för andelen skulle lika högattVuxna vara som

lågtbland svenskfödda. påSärskilt deltagandet arbetsmarknaden blandär
frånsentizdainvandrare och bland dem kommer länder Somalia, Irak,som som

ÅrVietnam, Libanon och 1993 hadeIran. endast tredje född i Iranvar vuxen
påinkomst 00037 kronor.överen

Marginalziseringen många påmed invandrarbakgrund arbetsmarknadenav
och det därmed sammanhängande bådeväxande bidragsberoendet soci-är ett
alt och ekonomiskt missförhållandenproblem. Roten till ñera andra i familjer
med invandrarbakgrund många gångerk sökas i utanförskapet det gällernär

Ocksåarbete och anständig försörjning. för kommunernas ekonomi kommer
de växande socialbidragen bli orimlig börda de nuvarande trendernaatt en om
inte kan brytas.

kommitténsEnligt mening den nuvarande situationen för förMarginali- allvarli att
seringz-.øeh kunna föreslårKommittén därför 500 miljoner årkronoraccepteras. att per
bidrag särskild aktionsplan inriktad arbetslöshet och segregation.satsas moten
beroende Enligt kommitténs huvudprincip skall den generella arbetsmarknadspoliti-
kan såken utformad frånden inte skiljer invandrade måttaatt utvara personer
accepteras mångaEftersom flyttat framför år,till Sverige, allt under idag ärsom senare

frånmissgynnade innebär aktionsplanen den huvudprincipen. Moti-ett avsteg
såsysselsättningsgapet mellan invandrade och andra och detärvet äratt stort

riskerar så många. Målgrup-resultera i bidragsberoende föratt ett permanent
för kommitténs aktionsplan de invandrat det decenniet ochär senastepen som

därför hårtdrabbats ovanligt tidensden strukturomvandlingsenasteav
föreslåsarbetsmarknaden. Sammanlagt 15 000-20 000 sysselsättningstill-att

fallen skapas.
innehåller också åtgärderKommitténs aktionsplan riktade till bostadsområ-

mångaden där det bor bidragsberoende med invandrarbakgrund. Huvudför-
åtgärdsprogram.slaget delñnansierar kommunalaatt staten

Kommitténs förslag

Kommitténs slutbetänkande disponeras i delar. bakgrundFörst tilltre ges en
den genomförsnuvarande situationen, sedan analys och utvärderingen av
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Sammanfattning

avslutningsvissituation i Sverige,invandradesinvandrarpolitiken och de re-
åtgärder. olika karaktärFörslagen,kommitténs förslag tilldovisas ärsom av

åtgärder, följandebestår både konkreta berörallmänna riktlinjer ochoch av
områden:

målNya politiska

igenerella politikenDen Dennya Aktlonsplanenmångkulturella samhälletdetinvandrarpolitiken

invandrarpolitiken berör:Förslagen deninom nya
Höjd introduktionspeng

introduktionsersättningBeskattad
för anhörigatill introduktionUtökat tillträde

förlängd introduktionBehovsprövad
Ny invandrarmyndighet

påSatsning förskolor
asylsökandemottagandeekonomiskt stöd till LagenBorttaget avom

förskolasvenskundervisning i skola ochUtökad
för sñUtvecklingscentrum

Återvandringsinforrnation
Skräddarsydda utbildningar
Yrkesprövning för invandrare

politiken berör:Förslagen den generellainom
Åtgärder språkliga handikappkompenserarsom
Kompletteringsutbildningar

akademikerAktivitetscentra för arbetslösa
invandraxverk föranslaget till StatensOmvandling det nuvarande orga-av

nisationsstöd
för högskolestuderandeBasutbildning

hemspråksundervisningenFörändringar av
mångfaldspolitikUppföljningsorgan för

Förslagen aktionsplanen berör:inom

Lån till företagare
konsultföretagtill internationellaEtableringsstöd

invandrareProgram för anställning av

13



SOU 1996:55

Statligt lönebidrag-
Statligt projektbidrag-

långtidsarbetslösaUppsökande verksamhet för-
Grundutbildning för vuxna

åtgärdsprogramKommunala bostadsområdenför-
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Kommitténs uppdrag2 och arbete

2.1 Uppdraget

Direktiven till Invandrarpolitiska kommittén omfattande ochär över-avser en
invandrarpolitiken mening. Eftersom andeli dess vidaste storsyn av en av

befolkningSveriges har direkt eller indirekt invandrarbakgrund och prak-en
politikområden sådanttiskt alla innefattar berör dessa människortaget som

medför invandrarpolitiken omfattandeallmän helt naturligtöversyn etten av
arbete. Direktiven redovisas i sin helhet Dir. 1994: 130, invandrar-översyn av
politiken i bilaga Utredningsarbetet skulle enligt direktiven avslutatvara

från31 Efter framställan förlängdden december 1995. kommittén tidom
beslutade regeringen den 28 september 1995 kommittén skulle redovisa sittatt
uppdrag den 2 april 1996. Tidpunkten för det formella överlämnandetsenast

offentliggörandet 1996.och har slutligen preciserats till den 17 april
områdenföljandeDirektiven i detalj och problem börattanger mera

antingen utvärderas eller belysas: den nuvarande invandrarpolitiken och dess
mål, invandrarnas situation arbetsmarknaden, undervisningen i svenska
språket, ansvarsfördelningen och kommuner, koncentrationenmellan stat av

bostadsområden,invandrare till vissa kommuner och hela-Sverige-strategin,
mångkulturellainvandrares delaktighet, det samhället, olika aktörers roll och

hur föreningslivet kan medverka i integrationsarbetet, behovetansvar, av
åtgärder för förbättra möjligheterna för invandrare leva i enlighet medatt att

återvandringsaspekter,sin religionsuppfattning, avgränsningen invandrar-av
politikområden, åtgärderpolitiken för sverigefin-andra aktuella dengentemot

ska kostnader för invandringen och kostnadsfördelningen mellangruppen,
offentligaolika aktörer, förändrade statsbidrag eller omfördelning eko-ny av

nomiska mellan kommunerna, kostnadsbildens relation till den fram-resurser
arbetsområdettida invandringen, till invandrarorganisationema, förstödet

Statens invandrarverk, sektorforskningens för invandrarpolitikenrelevans
målgrupp för särskildavgränsningen invandrargruppen poli-samt av som en

tik. Vidare skall kommittén fram handlingsprogram för invandrare medta ett
angivande prioriteringar.av

i direktivenFörst den nuvarande invandrarpolitiken skallnämns utvär-att
ocksåderas och det har kommittén förtur i sitt arbete. Det gällergett

mål,politikens omfattning, inriktning och avgränsning.
sådan förhållningssätt bådesin förutsätterI utvärdering till radtur etten en

samhällsfrågor. Målenövergripande och specifika för politiken har hittills
bådevarit jämlikhet, valfrihet och samverkan. Kommittén har bedömaatt om

de behöver kompletteras eller bytas och vilka skall omfattas deut som av
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målen. bådeinvandrarpolitiska arbete berör ideologiska och praktiskaDetta
frågor.

Den befolkningssammansättningen i Sverige, där andel harstornya en
mångkulturelltutländsk bakgrund, innebär samhälle faktum.äratt ett ett

Kommittén fram-borde idealt ställning hur detta samhälle borde utvecklasta
för få utgångspunktkunna för utvärdera den hittills fördagent att atten

politiken och för kunna utarbeta inriktningen politik.eventuell Allatt en ny
frånerfarenhet politiskt arbete visar dock det varken lättäratt att enas om en

framtid nåönskvärd eller den praktiska politik behövs för detta till-attsom
stånd. ambition efter enda har dockUtan begreppsträva synsättatt ett som
mångkultur föroch integration diskuterats kommittén perspektivattav ge
den framtida politiken.

måste levnadsförhållandenutvärderingEn bygga analys huräven en av
för befolkningen frånden invandrade delen praktiskt liknar eller skiljer sigav

invånares. påövriga Stor tonvikt har lagt denna tidskrävande analys. Vidare
måste kommittén ställning till resultaten föranledadenna analys börta om av

och med dem förändringar i politiken. Ett omfattande harsynsätt utrymmenya
till diskussioner inriktning för framtida invandrarpolitik.getts om en ny en

stårmedel till för regering och riksdag för skapaDe buds attsom en ny
politik stifta lagar, instruktioner till olika myndighetersär att nya ge nya
verksamhet eller omfördela i statsbudgeten. Till detta skall läggas denresurser
opinionsbildande och normerande effekt riksdagens och regeringenssom
åtgärder målkan medföra. Kommittén har här i första utformavalt handatt
och riktlinjer för genomförandetden konkreta politiken. Det praktiska inom

delområdenolika kräver vanligen ytterligare överväganden innan de kan
genomföras i konsekvens med de riktlinjerna. Det innebär kom-även attnya

frågornamitténs arbete betonar de övergripande strategiska kräver störresom
ingrepp i de nuvarande politiken.

Många frågor invandrare liksom andra medborgare hanteras inomrörsom
för den kommunala verksamheten. Här har ambitionen inte varit attramen

arbeta fram rader förslag skulle kräva detaljregleringar. Däremotav som
både långsiktigaberörs det kort- och kostnadsansvaret mellan ochstat

ingåendekommun i kommittéarbetet.
Redan innan kommittén började sitt arbete stod det klart invandraresatt

situation arbetsmarknaden mycket Direktiven därför attvar svag. anger
måstedenna situation särskilt intresse. Kommittén beslutade tidigt iägnas

arbetsmarknadsfrågomaarbetet inte bara lägga tonvikt ävenatt stor utan att
frågor.publicera delbetänkande dessa förDärmed lades grundenett om

från påoffentligt tillgängliga försynpunkter remissinstanser och andra detta
Ävenmånga så område.invandrare viktiga under det fortsatta arbetet med

frågorslutbetänkandet har dessa haft hög prioritet. Enligt kommitténs uppfatt-
månganing marginaliseringen invandrare arbetsmarknaden och iär av

samhället i övrigt bidragsberoendetdet växande den svenskasamt ett av
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missförhållandenfleranationens allvarligaste nutida problem. Roten till andra
många gångerinvandrarfamiljer sökas i utanförskapet det gälleri kan när

också på område ändrad statligarbete och försörjning. Det dettaäregen en
kursförändring.politik skulle kunna bidra tillmest en

också mångaarbetsmarknadsfrågoma betyder intePrioriteringen attav
frågor har behandlats kommittén. Detandra angelägna invandrarpolitiska av

frågor för nuvarandevisar sig dock del dessa kan lösas inomatt ramenen av
någon åtgärd.kräver formregelsystem medan andra av

frågorfrågor arbetsmarknaden och ekonomin har hörFörutom rör somsom
inom bostadspolitiken och utbildningspolitikenhemma ägnats stort utrymme.

Även förhållanden harinom kulturpolitiken och forskningspolitikenantalett
andra för- och nackdelaruppmärksammats. De invandrat har liksom avsom

för justpolitiken fungerar inom enskilda sektorer. En analys situationenhur av
ingåendebefolkningen kräver därför egentligenden invandrade delen enav

uppgift generelltsektorerna. Det har dock varit omöjligöversyn atten merav
politikområden varit avsikten meddessa och det har inte helleröverse

direktiven.
företrädare för olika sek-Kommittén har dock haft kontakter med antalett

antalmed utredningar har till uppgift allmänt överatt etttorer samt mer sesom
politikområden. ocksåutredningar har i sina instruktioner behandlaDessa att

föremål åtgärder.för särskilda Utredningarnahuruvida invandrare skall bli är:
1994:01, Bostadspolitiska kommit-Arbetsmarknadspolitiska kommittén A

Flyktingpoli-tén 1995:01, Demokratiutvecklingskommittén C 1995:05,N
ungdomskampanj främ-1994: 10, Kommittén förtiska kommittén Ku moten

lingsfientlighet C 1994:04, Kommittén för statligaoch rasism översyn av
företagsstöd 1995:09, Kommittén för studiestödssystemet UN översyn av

1995: 13, Kommittén1994:13, Kommittén kvinnor och arbetsmarknaden A-
Storstadskommit-nationellt kunskapslyft för U 1995:07 samtett vuxnaom

S 1994:03tén
och andra utredningar visar problemDiskussioner mellan kommittén att

människor invandrare ellerofta beskrivs de skulle bero är ärattsom om
kommitténs uppfattning.födda i andra länder. Detta inte medsynsätt stämmer

låg-Säråtgärder bör gälla med olika slags behov och problem, t.ex.personer
geografiskteller bor i avgränsadeutbildade eller arbetslösa, personer som

områden, bostadsområden mångamed social-glesbygdskommuner ellert.ex.
uppfattning tillbidragstagare. bör enligt kommitténs inteDe avgränsas att

viss etniskt definierad kategori. Egenskapen född i arab-gälla att ettvaraen
Chile varken för- ellerland eller ha minst förälder född i skallatt en vara en

invandrare bildanackdel i det svenska regelverket. Inte heller bör alla en
någonsärskild lagstiftning. Kommitténskategori i synsätt överensstämmer

särbehandling invandrademed de regler gäller inom EU där av personersom
politikområden inter-olika inte skall förekomma. Med undantag vissaav

åtgärder utgårdefinierade minoritetspolitiska kom-nationellt och nationellt
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mittén i sin tolkning fråndirektiven inte bör särbehandlas iattav personer
svensk politik förjust de invandrare. Inte heller barn tilläratt ärpersoner som

har invandrat eller barn till utlandsfödda skall ha särställningpersoner som en
förhållandei till andra i Sverige.personer
Det finns dock självfallet skäl till hjälpa och därmed särbehandlaatt t.ex.

flyktingar kommer till Sverige. En invandrarpolitik behövs och kommit-som
återkommertén till ocksådess utfomming. finnsDet inom förramen en

allmän politik inom olika sektorer all anledning beakta människor iatt att
Sverige har mångkulturellaolika bakgrund. måsteDet Sverige få rättmätiett

i den framtida områdenpolitiken alla och kommittén har lagtutrymme upp
sitt arbete efter denna princip.

utgångspunktYtterligare varit vägledande vid tolkningen direk-en som av
tiven alla såledesmänniskor ochär skallär iatt även ettses som resurser
samhälle. Grundsynen utgår från alla människors lika värde och människoratt

självständiga och ansvarstagande. Det gäller självfallet ocksåär inñyttare till
Sverige.

tvåDe utgångspunktema,redovisade dvs. människor inte skall särbe-att
handlas just för de har invandrat och de i gemenskapatt är störreatt resurser en
har haft betydelse det gäller tolka omfattandede direktiven.när Blandstor att

medför den begreppet invandrare, i statsmaktemas terminologi, inteannat att
bör användas det hittills förhärskande.varit Somsätt följd dessasom en av
utgångspunkter ocksådet naturligt dels vissa inflyttargrupperär hjälpatt ge en
och särskilt stöd såunder den första tiden deras kan nyttig-att egna resurser

i sarnhällsgemenskap, delsgöras inledande särbehandling inteatten en per-
fårinñyttama sikt leva under villkor andramanentas utan att samma som

grupper.

2.2 Kommitténs sammansättning och verksamhet

Kommitténs ordförande, ledamöter, sakkunniga och kansli framgår bilagaav
Kommittén har haft 17 fyra internat. Vidare har kommitténmöten ivarav

sin helhet deltagit i studiebesök i Malmö och Göteborg.
Kommittén har givit delbetänkande "Arbete till invandrare SOUut ett

1995:76. Det överlämnades till regeringen den 29 juni 1995 och har därefter
remissbehandlats, avsnitt 2.3. skrivelseI till regeringen den 29 februarise en
1996, redovisade kommittén överväganden och förslag rörande arbetsmark-
nadspolitiken, vidare bilagase

I samband med kommittén delbetänkandet anordnades offent-att ut tregav
liga i Botkyrka kommun, Malmö och Göteborg.möten Kommittén har även

tvåanordnat seminarier invandringens kostnader för den offentliga sektornom
språk-och utbildningsfrågor.och Kommitténs kansli deltog i planeringenom

Utrikesdepartementets islamprojekt. I samband med detta arrangeradeav
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för framtidsstudier seminariet Musli-kommittén tillsammans med Institutet
Kulturhuvudstads-svenskar. medverkade kommittén ioch Därutövermer

årets globala byn.seminarium i Rinkeby, "Den
Storstadskommittens delbetänkande "AttKommittén har sig överyttrat

beredningen denSOU 1995: 142. Vidare har kommittén tillröja hinder" om
Riksdagens kulturut-avgiftsfinansierade radio och verksamheten tillTV samt

anledning avtal för publicservice verk-skott, skickat skrivelse meden av nya
också undersöka kunskaps-samheten inom eterrnedia. Kommittén har för att

IMER-området migration ochoch inom internationellläget kunskapsbehovet
frånuppgifter berörda institutioner.etniska relationer inhämtat antalett

ämnesområden förinom olikaKommittén har anlitat antalett stort experter
få Beck har förfram beslutsunderlag. Konsulten Birgitta Thellmanatt ett

språk- utbildningsfrågor. I arbetet medkommitténs räkning analyserat och att
byråchef Hammarberg, docent Rogerfram bakgrundsmaterial har Björnta

Mariannefil. Alberto Diaz och högskolelektor Freyne-Andersson, dr. José
behjälplig. kommitténs arbete harLindhagen varit kommittén I även exper-

Molander, Ali Najib, RonnyAstrid Assefa, Kenneth Hyltenstam, Kerstintema
Åke avdelningsdirektör vid Statis-Swedin deltagit. Nilsson,Nilsson och Bo

centralbyrån, framtagandetiska har varit kommittén behjälplig det gällernär
statistik.av

för genomfört studie invand-Statskontoret har kommitténs räkning aven
utgår Ana Mariaringens kostnader och de statsbidrag till kommunerna.som

Löfgren,journalist och författare, Marta Sandén, chefredaktör, och EvaNarti,
invandrarakademi-chef för Internationella ingenjörer, har analyserat hurAF

komma in den svenska arbetsmarknaden.ker lättare skulle kunna
för studier ividare samarbetat med ESO,Kommittén har Expertgruppen

På haroffentlig Finansdepartementet. förslag kommitténekonomi, vid av
utgångspunkt fram invandringESO, med i det material kommittén tagit om

sysselsättning och eko-och Samhällsekonomi, "Invandring,rapportengett ut
nomiska effekter 1995:68.Ds

kommitténoch underlagsmaterial tillställtsDärutöver har rapporter annat
docent Jan Ekberg, docentprofessor Rolf Ohlsson, docent Lars Andersson,av
Harald Runblom, docentBenny Carlsson, ñl. dr. Hans-Ingvar Roth, docent

Ålund, Schröder, docentAleksandra ñl. dr. Mahmood Arai, ñl. dr. Lena
leg.bitr. forsk. Tanemar, ek. dr. Kjetil Storesletten,Dominique Anxo, Lena

hovrättsassessom Gertrud Forkman,läk. och datakonsult Peter Lindblom,
kanslirådkanslichef Erland Bergman Kristine Dösen.samt

två till kommit-flertal publiceras i tryckta bilagorEtt separatrapporternaav
téns betänkande.

gång haft bl.a. invandraresUnder arbetets har kommittén kontakter med
frivilligorganisationer,organisationer samfund, fackliga organisationer,och

forskningsråd forskningsinstitutioner, kommuner och myndigheter däri-och
bland Statens invandrarverk och Socialstyrelsen.
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Kommittén ocksåhar till sig knutit antal referensgrupper för diskussio-ett
frågoroch synpunkter mångkultur,rörande arbetsmarknad,ner m.m.

2.3 Kommitténs delbetänkande

Med delbetänkandet, Arbete till invandrare SOU 1995:76 ville kommittén
rikta blicken årensde situation den svenska arbetsmarknaden,mot senaste
med hög arbetslöshet och sjunkande arbetskraftstal hårtsärskilt drabbatsom

med utländsk bakgrund. Kommittén fara i etniskt ochatt ettpersoner ser en
socialt hållersamhälle fram och har den bakgrun-växasegregerat att mot

koncentreratden sig i delbetänkandet invandrares sysselsättning.
Syftet med delbetänkandet fådels snabbt fram förslag för kunnaatt attvar

dåutnyttja rådandeden högkonjunkturen för inte fler invandrareännuatt
skulle bli arbetslösa dels inbjuda till förutsättningslösoch debattöppenatt en

hur ska försöka lösa den mycket påallvarliga situationen den svenskaom man
arbetsmarknaden för människor med utländskt ursprung.

Kommitténs förslag syftade till uppskattningsvis kunna bereda ytterli-att
15 000-20 000 invandrare arbete åren,under de bl.a.närmastegare genom

ökat stöd till dem vill och särskilda för anställningstarta egetsom program av
invandrare bådeinom privataden och offentliga sektorn. Förslagen tänktavar

i första hand reducera den orättvisa finns idag mellan invandrare ochatt som
invånareövriga ved gäller sysselsättning och bidragsberoende.

Remissinstanserna

Delbetänkandet gick remiss till 67 olika instanser 47 svarade.varav
Överlag remissinstanserna det viktigt rikta uppmärksamhetenäratt attanser

just situationen arbetsmarknaden. De flesta har emellertid begränsatmot
sina till kommentera kommitténs förslag och inte kommit medattsvar egna

Önskelistannågra alternativa analyser eller förslag. inför kommitténs fortsatta
långarbete och där behovet fördjupadär analys orsakernaupprepas av en om

till invandrarnas situation arbetsmarknaden, hur mottagningssystemetav
flyktingar påverkarav mfl. anknytningen till arbetsmarknaden samt av

eventuell förekomst diskriminering.av
Vad gäller introduktionen i det svenska samhället betonas behovet tidigav

anknytning till arbetsmarknaden med utbildning, praktik, arbetsplatsintroduk-
tion betydelsen positiva incitament för den enskildes aktivasamtm.m. av
deltagande. ocksåMan fåbör lagstiftning för framövervägaatt attmenar man
praktikplatser i tillräcklig omfattning.

Åtskilliga remissinstanser konstaterar det sannolikt krävs särlösningaratt
för komma svårigheterna många påpekar säråtgärder riskeraratt attmen ge
näring till främlingsfientliga och rasistiska uppfattningar. Lösningen skulle

inte säråtgärdernarikta enbart invandrare generellt tillatt mot utanvara mer
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låg-arbetsmarknaden, exempelvis tillsvenska med problemäven grupper
långtidsarbetslösa företag invandrareeller till samägandeutbildade och av

börkommitténs förslag arbetsgivareoch svenskar. När det gäller attom
före-för anställa ñer invandrareuppföra och genomföra särskilda attprogram

slås sådant få folkligt skulle kunnaför bredare stödbl.a. att ettatt ett program
arbetsstyrkan sikt skainriktasformuleras generellt att attmer genom

såvälsammansättning i länet avseendeden arbetsföra befolkningensmotsvara
ålder.invandrarskapkön, och som

förslag till tidsvill-kommitténsFlera remissinstanserna har motreageratav
invandrat till Sverige dekor, dvs. förslagen endast beröratt personer som

åren. invandrarbakgrund i behovtio andra medMan ärävensenaste attmenar
åtgärder.av

bankgarantier och etableringsstöd kandel kommitténs förslagEn somav
från företagarhåll. förordar i ställetsnedvrida konkurrensen hävdas bl.a. Man

invandrarföretagare utbildning ochpotentiellainriktning erbjudamot atten
åtillgång företagare. Fackliga organisationer sin sidatill nätverk attmenarav

utbildningsnivåarbetskraftens medandet krävs allmän förstärkning aven
arbetsmarknadspolitik inte löserförening traditionellarbetsgivarnas attanser

både från anställningsskyddkrävs undantag lagenproblemen detutan att om
framhållsFrån länsarbetsnämnderna samtidigtoch friare lönesättning. atten

invandrares kompetens ocharbetsgivarna behöver nyanserad bildmer aven
prestationsförmåga.
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3 Invandrarpolitiken och dess framväxt

Invandringen till Sverige och regleringen den har ha betydelse för hursagtsav
invandrarpolitiska mål kan formuleras nås.och Det betyder beskrivningatt en

den svenska invandrarpolitiken och framväxtdess bör bakgrundav motses av
såväl den faktiska invandringen dess reglering, invandringspolitiken.som
Invandrarpolitiska kommittén kommer emellertid endast marginellt beröraatt
invandringspolitiken, då denna den Flyktingpolitiska kommittén,utretts av

överlämnade sitt betänkande till regeringen i juni 1995 SOU 1995:75.som
Som bakgrund för Invandrarpolitiska kommitténs utvärdering och förslagen
behövs emellertid redogörelse inte bara migrationen till frånoch Sverigeen av

också hur befolkningssammansättningen påverkatsutan in- och utvand-av av
ringen. En beskrivning invandringens och omflyttningens storlek och struk-av

återñnns i kapitel 4 och invandrarna i dentur svenska befolkningen i kapitelav
I det sistnämna kapitlet diskuteras invandrarbegreppet.även
Den historieskrivning både här och i andra delar betänkandetsom ges av

begränsas till tiden efter andra världskriget med betoning de decen-senaste
nrerna.

|tk medborgaleIrâmghetervallar--- ndska|Generel ..utlafor,
formeBegränsade

År5
År1

Figur 3.1

3.1 Före 1975 -ingen invandrarpolitik

När invandringen fart efter andra bådevärldskriget detog kom tillvar som
Sverige och de flyktingar blivit kvar efter kriget, huvudsakligen hänvi-som
sade till förmågasin klara sig, eller förlita sig frånstöd släktingar,attegen

och frivilligorganisationer.vänner förstaDe beskrivningarna Sverigeav som
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invandringendåförst1950-talet.invandringsland dök Detett var somupp
huvud fannsfått sådan karaktär detomfattning ochSverige hade övertill atten

mål åtgärder förpolitiska och demsärskildatänka ianledning termeratt av
årytterligare antal innanemellertid dröjakorninvandrat. Det att ett ensom

låt gif-inställningdock intefram. Detta innebarsamlad politik växte en
kommit tillbäst för dempolitik. Idén dettotal avsaknadeller att somvarav

så allmänt utbredd ochmöjligtbli svenskarSverige togsnartatt varsomsom
påverkade läraresdär denockså utryck, i klassrummen,sig konkreta t.ex.

modersmål praktikensvenska. Iinställning till elever med än acceptera-annat
aldrig formuleradessåledes assimilationspolitik, dockdes som ensomen

statlig politik.
sig i landet imed bosättautländska medborgareövrigt gällde rättI attatt

Någon principiellvälfärdspolitiken.generellañck del denutsträckningstor av
praktiskt inte. Denförekomsociala rättigheternadiskussion de taget sta-om

välfärds-för dei landet avgörandedigvarande besättningen rätten att ta avvar
emellertidformella/civilrättsliga rättigheternanyttigheter. Desamhällets var

fast egendom. Merpartenoch förvärvvad gälldebegränsade, rösträttt.ex. av
medborgarskap.förvärvandet svensktförsvann viddessa begränsningar avav

utlänningarandra kravställdes i princip ingagäller skyldigheter änVad
inte skyldigafrån utländska medborgare görasvenskar, bortsett attatt var

militärtjänst.
något efterkrigstidenundersvensk medborgare,den inte blevFör somsom

förändringarår för, skedde ingakvalificera sig överfram till 1976 sjutog att
sig demöjligheterna tillgodogörarättigheter eller ivarken i formellatiden att

föråtgärderna i huvudsak desammaochnyttigheterna. Politikensociala var
för utländskamed vissa undantagi Sverige,med till fast bosättningalla rätt

hadeutländskt medborgarskapföddes i Sverige medmedborgare. Barn som
medborgarskap.invandrade med utländsktdenställning i Sverige somsamma

viktiga skiljelinjen.Medborgarskapet denvar
Från 1954särställning.i vissa avseendenNordiska medborgare hade en

fanns inga skillnader beroendearbetsmarknad. övrigtrådde fri nordisk Ien
hellertilläts Intevilka grundervarifrån korn ellerinvandraren stanna.man

tillstånd. Deväntadeinsatser förfanns behov särskilda sompersonerav
efterfrågades.arbetskraftfå, ochväntetiderna kortaväntade varvarsom

så småningom kundeotillräcklig. Detvisade siggenerella politikenDen
språk-ställning godasvårt hävda sinför den invandrat utanattt.ex. vara som

konstaterade DenSverige fungerade,hurkunskaper och kunskaper man.om
assimile-så möjligt bli svensk, dvs.snabbtunderliggande ideologin, att som

säråtgärderFrån mitt delockså ifrågasättas. sextiotalets växtebörjade enras,
formen försöks-efter-hand-lösningar, andrapraktiskafram, del tog avsomen

verksamhet.
åtgärderna underlätta invandrarnasförinitierades de.förstaKring 1965 att -

Sverige. Under-då anpassning till livet ihetteutlänningamas, deteller som -
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Invandrarpolitiken och dess framväxt

visning i svenska information Sverige invandrarspråkstartar, deom ges,
första invandrarbyråema kommer till i slutet decenniet. förstaDe inrättadesav

de arbetsplatser mångarekryterat utländska arbetare,som t.ex.som
ASEA Västerås,i för bli kommunal verksamhet.att senare en

När riksdagen 1968 beslöt invandringen till Sverige skulleatt regleradvara
i fortsättningen, detta bland med motiveringen kunnaannatvar att ge samma
levnadsvillkor till invandrare till svenskar. I propositionen riksdags-som som
beslutet grundade sig prop. 1968:142 ville upprätthålla principenman

invandrare skall ha möjlighet leva påatt standardnivåatt densamma som
inhemska befolkningen och ökat till invandrares anpassning iutrymmege
Sverige". En politik med den inhemska befolkningen jämförligsom gav en
standard förutsatte emellertid kontroll invandringen,över skulle lan-annars
dets inte räcka till. sådanEn koppling till invandringspolitiken harresurser

lyfts fram vid olika tillfällen, har visat svårsigsenare iomsättaattmen
handling. Svårighetema blev uppenbara invandringennär allt kom attmer
bestå asylsökande och anhöriga, kategoriernära inte kunde nekaav som man
tillstånd bosätta sig i landet, förutsattatt deras skäl tillräckliga.att var

Från och med 1968 såledesfanns klart uttalad politisk ambition atten
åstadkomma jämlikhet mellan invandrare och befolkningen i övrigt. Vad
gäller den invandrade arbetskraften ville undvika koncentrationer tillman
låglönebranscher. Vidare skulle löne- och anställningsvillkor överensstämma
med vad förnormalt inhemsk arbetskraft. Som just densom nämnts,var var
absoluta invandrarna vid den här tidenmerparten arbetsinvandrare, vilketav
föranledde tämligen litet intresse för flyktingars situation påett arbetsmarkna-
den. Flyktingar behövde visserligen inte kunna försörja sig för fåatt uppe-
hållstillstånd, situationen arbetsmarknaden föranledde inte någonmen

deras försörjning.större överoro
Jämlikhetsmålet skulle i huvudsak förverkligas generell välfärdspo-genom

litik. Att invandrare kunde ha särskilda behov uppmärksammades dock, men
med begränsningen insatserna måste till landetsatt Detanpassas resurser. var
viktigt, menade samhället medverkade till invandrareatt lärde sigattman,
svenska och fick information det svenska samhället. Några isolerade natio-om
nella befolkningsgrupper ville inte medverka till skapa. Angåendeattman
kulturella traditioner och språk ansåg kontakten med detattman egna
modersmålet viktig, inte hade möjlighet ha särskildaatt statenvar men att

för speciella Initiativ till sådanabevara traditionerarrangemang attgrupper.
borde komma från själv.gruppen

Idén invandrare skulle assimileras började,att ifrågasättas,nämnts, ochsom
i stället för assimilering talade i propositionen invandrarnasman om anpass-
ning". Anpassningsfrågoma behövde emellertid utredas ochnärmare, samma
år riksdagsbeslutet utlänningspolitiken fattades tillsattes utredning,som om en
Invandramtredningen, fick till uppgift kartlägga invandrares ochattsom
minoriteters situation föreslå samhällsåtgärder på områden.olikasamt
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invandrarpolitikindirektFrån direkt och19753.2 -

tolkar.Röisträrl. SvenshemSPååtgärdi er.ochtik|särskild |po.. Iturutbud.mmkuadsponük,arbetsmarkn

medborgarevälfärdsurgolriåiâigheterutländGenerell fö,
°""°utvidgade

År15

År1

Figur 3.2

rninori-ochInvandrarnabetänkandeformulerade i sittInvandrarutredningen
invandrarpo-börjar benämnasför det1974:69 riktlinjerSOUtetema som nu

förRiktlinjerpropositionregeringenslåg grund förBetänkandetlitiken. som
Riktlinjerna1975:26.minoritetspolitiken Prop.och togsinvandrar- av en

målentvå valfrihetjämlikhetsmål dålades deårs19681975. Tillenig riksdag
målen oklart for-tyckteremissinstansNågon enstakaoch samverkan. att var

med varandrai konñiktkommainte kundedeoch undrademulerade om
i övrigtpropositionen,också berörs ihadenågot för övrigt varmensom

målen nationell.kringuppslutningen närmast
assimilationstanken,frånavståndstagandeklartårs innebar1975 beslut ett

kulturella ochinvandraresExistensenansåg sin roll.spelat ut avnusom man
också efterhandfrämjas. Iskulleerkändes, denspråkliga barabakgrund inte

mångkulturellttillmålen grundenlademed de etthar det attsagts nyaman
utfor-politikensådana vidiuttryckte sig inte närsamhälle, termermanmen

begrun-inte hellerhadevisa sig närmarevilket komochmades, attsenare --
paragraf1976 infördesinnebär.samhälles ochmångkulturellt ärdat vad ett en

minoritetersspråkliga religiösaochetniska,regeringsfonneni attsom angav
främjas.identitet börkulturellautveckla sinochmöjlighet bevaraatt

både och indirektdirektbestå politikkanInvandrarpolitiken sägas somav
tidi-års politik1975Utgångspunkten förinvandrare.sig tillriktar var, som

också behöv-ansåg emellertid detRiksdagen,politiken.den generella attgare,
Sverige, förtillinvandratdirekt till demsig attpolitik riktadedes somsomen
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Invandrarpolitiken och dess framväxt

dessa snabbare skulle klara sig villkor svenskar och bli kon-samma som
kurrenskraftiga och jämbördiga. Med hjälp åtgärdersärskilda skulle deav
klyftor började bli synliga mellan invandrare och svenskar minska.som Den
särskilda politiken skulle emellertid också invandrare tillgångenochrättenge
till den kulturen. Synen svenskhet det enda saliggörande för allaegna som
hade börjat vika för kulturrelativistiskt Denett kulturensynsätt.ge egna var av
vikt inte bara för de enskilda individerna också nödvändig jämlik-utan ettur
hetsperspektiv, menade man.

Flera de försök införda säråtgärdema och efter-hand-lösningarna frånav
sextiotalet och början sjuttiotalet, undervisning i och barnenst.ex.av som
modersmål, undervisning i svenska rådgivandeoch och informerande verk-
samhet, perrnanentades i samband med 1975 års riksdagsbeslut invandrar-om
politiken, framför allt blev den för första gången samlat formulerademen nu
invandrarpolitiken startskottet för rad aktiviteter åtgärder.ochen

Hemspråksreforrnen trädde i kraft läsåret 1977/78, och till hemspråks-rätt
träning för barn i förskolan infördes från 1977. Vad gäller svenskundervis-
ningen för invandrare hade riksdagen redan 1972 antagit lag tillrätten om
ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning, lade föransvaretsom
utbildningen arbetsgivaren. 1978 tillkallades parlamentarisk kommittéen
för utreda inte i stället kommunernaatt borde bli huvudmän för svenskun-om
dervisningen.

1976 kom den s.k. rösträttsrefonnen, dvs. för utländskarätten medborgare
varit bosatta i Sverige i minst år i kommunalarösta val. Reformensom tre att

innebar valbarhet tilläven kommunala politiska församlingar. Från årsamma
förkortades kvaliñkationstiden för förvärv svenskt medborgarskap till femav
år.

Stöd i olika former till kulturella verksamheter för vad i utredningensom
kallades språkliga minoriteter till bokinköp, radio- ochsamt ochtv-program
litterär produktion på språkandra svenska,än andra åtgärderär exempel

ärnnade förverkliga invandrarpolitiken.attsom var
Under loppet några få år utbudväxte olika informationsinsat-ett stortav av

fram. Invandrarna behövde samhällsinformation på de språkenser ochegna
allmänhetens inställning till invandrarna behövde påverkas, hade Invandrarut-
redningen konstaterat. frånI allt universitetskurser till studiecirklar kunde
svenska folket få del det länge kallades för invandrarkunskap. Infor-av som
mationen invandringen och invandrarna riktades inte bara till enskildaom
individer också till myndigheter och kommuner.utan

Eftersom invandrarpolitiken i huvudsak skulle bygga på den generella poli-
tiken skulle varje myndighet och berörd organisation åtgärderför förta ansvar
invandrare för befolkningensätt i övrigt. sådantEtt församma som ansvar
fackmyndigheterna stadgas i förordning från 1976 SFS 1976:310. Etten
övergripande bevaka och verka för samordningatt föll Invandrar-ansvar
verket.
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åren eftergrundinnehåll fast närmastinvandrarpolitikenspraktiken ladesI
inomförändringarhuvudsakligenhandlardärefterhar skettVad1975. omsom

organisatoriska föränd-reformeråtgärder ochför existerande samt omramen
fiyktingmottagan-undantaghuvudmannaskap. Ett ärbyteringar, Lex. avsom

1980-talet.utformades underdet som
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4 Migrationen till frånoch Sverige

Migrationens sammansättning och variationer tiden bestämsöver inte bara av
alla de omständigheter leder till människor flyr och flyttar, eller för-attsom
ñyttas, också de regelsystemutan bestämmer släpps in iav som ettvem som
land och får Det har emellertid intestanna. varit den Invandrarpoli-vem som
tiska kommitténs uppgift frågan på vilketatt ta densätt svenskaupp om
invandringspolitiken påverkat in- och utvandringens sammansättning och för-
ändringar tiden.över Beskrivningen nedan grundar påsig befintlig statistik.
Den analys kan blandgöras är avhängig hur in- och utvandringsom annat och
motiv för inñyttning registreras. Analysen begränsas också på sätt,annat t.ex.

statistiken inte informationatt människors motivav utvandra.ger attom

4.1 Invandringen

Internationellt har omñyttningen mellan länder ökat kraftigt under det senaste
halvseklet. För Sveriges del innebär den ökande rörligheten 1,7 miljoneratt ca
människor har invandrat sedan 1950, medan 0,9 miljoner har utvandrat frånca
Sverige, svenska medborgare inräknade. Antalet i utlandet födda personer

bosatta iär Sverige har ökat från knappt år200 000 1950som till 936 000 i
slutet år 1995. Detta har inneburit betydande förändring denav svenskaen av
befolkningen. Mer tiondeän född iär utlandet ochvar person numera en
väsentligt andel harstörre släktrelationernära med utlandsfödda.

Till följd statistiska och svårigheterandra det inteär möjligtav göraatt
ungefärligän uppdelningannat den invandrade befolkningen efteren motivav

för bosättning. Av de födda i andra länderär och i dag borpersoner som som
i Sverige torde räknat tredjedel ha kommitgrovt politiska skäl. Ytterli-en av

tredjedel kan ha kommit arbetskraftsinvandrare.antasgare åter-en I densom
stående återfinnstredjedelen har flyttat till Sverige farnilje-personer som av
skäl, vanligen bilda familj någonmed tidigareatt invandrat tillgenom som
Sverige eller någonmed svensk. I den ingår några tiotusentalävengruppen
barn har adopterats svenska familjer.som av

Under de decennierna årligenhar 30-50senaste 000 utländska medborgare
invandrat till Sverige, samtidigt 10-20 000 har utvandrat. Under nästansom
hela tiden efter det andra världskriget har Sverige haft nettoinñyttningen av
utländska medborgare. Invandringen till Sverige har varierat starkt i ornfatt-
ning mellan årolika under denna period med starka kring då1970toppar ett

antal invandrare kom frånstort Finland årenoch 1993-1994 med mycketen
omfattande invandring flyktingar, främst från f.d. Jugoslavien. Figur 4.1av
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år 1958-1995.medborgareutländskautvandringochFigur 4.1 In- av
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-10 000 19951990198519801975197019651960

centralbyrånStatistiskaKälla:

genomgå-finnervariationerdessa ettbetraktelseVid närmare manaven
några förunderfrån ökar starktland attinvandringendärende ettmönster
såväl länderdeförfinns4.2 DettaFigur mönstereller ebbaminskasedan ut.

förarbetskraftsinvandraretagitfrån Sverige har störrevilka somemot grupper
ocksåkankommit. Manflyktingar harvarifrånländerde stora grupper

från"basinvandringså finnsdet ettvariationerinvandringensbeskriva att en
på siktfrån år årtilloförändrad änganskaolika länderantal är omstort som -

invandringomfattandemedpå plötsligttämligenfyllstidvisökande och som-
länder.från eller ettett par

år 1995tillhörde EU ärutanför Nordenfrån 12 länderdeInvandringen som
4.3Figur Det-tioårsperioden.under denoförändradså senastegott som

frånsett defrån övriga Europaockså invandringenhuvudsakigällersamma
Även fråninvandringenJugoslavien.från f.d.årens invandringstorasenaste

från tillfälligt ökadjänm, bortsettganskavaritländerna harnordiskade en
1989.från omkringNorgearbetskraftsinvandnng

decen-ökat detrendmässigtharinvandringen senasteutomeuropeiskaDen
pålegatfrån Nordamerikainvandringenundantagmednierna ensomav

år dockharförstanivå. 1990-taletsUnderoföränderliglåg ochtämligen en
länder.utomeuropeiskafråninvandrareantaletabsolutaskett i detminskning

förklarasökningenÄven den tidigaredeldockhär gäller avstoratt aven
svenskahela deniVariationemaländer.från antalbegränsatinvandringen ett
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till och frånMigrationen Sverige

frånFigur invandringen4.2 vissa länder 1960-1994.
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Figur 4.3 invandringen utländska medborgare 1984-1995.av
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tioårsperioden förklaras till del invandringeninvandringen den senaste stor av
från f.d. ochsju länder, Chile, Etiopien, Irak, Iran, Jugoslavien, Libanon

ocksåingårSomalia. övriga länder visserligen avsevärd delI engruppen
invandringenñyktingar, den invandringen har varit slag änett annatavmen

från Om utvecklingen i Jugoslavien hade blivitde just nämnda länderna. en
år därifrånfåtal invandringenoch den och till koncentreradeettstoraannan,

nivåinte inträffat, hade den totala invandringen under 1994 hamnathade
1989-90. I stället registrerades 1994 denunder 30 000, dvs. lägre störstaän

årliga någonsin påi Sverige, huvudsakligen beroende invand-invandringen
frånringen f.d. Jugoslavien.

för fortsätter skulle dettaOm det decenniets invandringenmönstersenaste
från nivåfortsatt stabil invandring antal länderinnebära ett stort en av caen

år, vartill skulle komma eventuella framtida20 000 utländska medborgare per
frågafrån Vilka länder det blirinvandringstoppar eller länder.ett ett ompar

någonfrån uppfattning kan medvilken region omöjligt ha detoch är att om,
någotfrågageopolitiska trender lika väl Europanuvarande östra somvara om

Likaså omöjligt hur dessaland i Afrika eller Asien. detär säga storaatt
därförtillfälliga invandringstoppar kan bli. Det förefaller sannolikt invand-att

framöver kommer variera starkt, tidvis med starkringens omfattning även att
på någotkoncentration enstaka land.
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fråntill och SverigeMigrationen

återvandringen4.2 Ut- och

funktion denmedborgare till delUtvandringen utländska är stor en avav
utländska medborgare utvandrartidigare invandringen. De flesta ärsom per-

till Sverige, ofta endast ellertidigare har kommit invandrare ettsomsoner som
årenomfattande efternågra år medför utvandringentidigare. Detta äratt en

dåefterkrigsperiodenperioden underomfattande invandring. Den enda
inträf-invandringenutvandringen utländska medborgare har varit större änav

frånår omfattande invandringen Fin-fade efter den mycket1972-73, ett par
årenland 1969 och 1970.

från flyttar tillbaka till sitt hemland. Dettañesta utvandrar SverigeDe som
det varit vanligtspeciellt i del ñyktinggrupper hargäller dock inte alla, atten

ocksåalltså inte säkert de utvandrarflytta till tredje land. Det ärär attett som
iåtervandrare flyttar tillbaka till sin hemland. Dei den meningen deatt

år 1993 de 17födda medborgare utvandrarSverige utländska procentsom var
återvandrare invandrat tillför eftersom de aldrigalla kan inte heller kallasav

Sverige.
också fråga bor i Sverigenaturligtvis sigMan kan ettom en person som

år betraktasflyttar landet igen, kaneller och sedanett ut som enpar ur
planeradåtervandrare, kan det sigi synnerhet rörnär anta att om enman

återvandrarekortare tids vistelse i Sverige. Avser med personer som,man
sig för flyttaefter flyttning till Sverige obestämd tid", bestämmer atten

allaförmodligen bara mindre deltillbaka dessautgör somen avpersoner
år. fjärdedelutvandrade 1993 det knapputvandrar varje Av dem var ensom

år således haftoch kan hahade varit i Sverige i minst 5 anses ensom som
efterAntalet flyttar längrestadigvarande bosättning i landet. enpersoner som

årvarje utvandringtids vistelse i Sverige brukar 3-4 000 somvara av en
år.har legat 15 000 utländska medborgareca persenare

Många således från efter kortare tidsinvandrare flyttar Sverige igen en
kategorier invand-varierar dock starkt mellan olikavistelse här. Detta mönster

adoptivbarnlikaså varierat tiden. Blandhar utvandringsmönstret överrare,
från få igennaturliga skäl utvandrarkommer utlandet detär ytterst somsom av

låglikaså mycket i ñyktinggrupper.inom kort, har utvandringen hittills varit
också få kommerFörmodligen det utvandrar bland demär somsomsom

samboi huvudsak gifter sig med eller börjaranhöriginvandrare, dvs. de som
någon hög blandUtvandringen däremotmed i Sverige bosatt ärperson.

Sverige för i tid begränsadestuderande och kommer till upp-personer som
drag.

hälften landetutlänningar invandrade 1975 hade lämnatAv samtliga som
år. återvandrare varierar dock starkt mellanigen efter ll Figur 4.4 Andelen

1975 hade hälftenolika medborgarskap. danska medborgare invandradeAv
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átervandrareFigur 4.4 Andel bland invandrade år år1975 efter0-18personer som
invandringen.
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lämnat två år,Sverige igen inom medan utvandringen etiopier fortfarandeav
årefter uppgår några18 till endast finländskaFör invandrare skeddeprocent.

återvandring betydligt årsnabbare för dem invandrat 1990 för demänsom
årinvandrat 1970, medan det omvända gäller för asiater bland vilkasom en

allt mindre andel utvandrar. Figur 4.5 Hera återvand-En förklaringar tillav
ringsmönstren det lätt flytta hem till land med bättreär är eller medatt att ett en
Sverige jämbördig levnadsstandard dåligatill villkor, otrygghet och ekono-än
misk misär.

Bakom den ökande utvandringen för finska ocksåmedborgare ligger en
förändring den finska invandringen till Sverige. Under 1970-talet denav var
präglad omfattande arbetskraftsinvandring, årmedan den 1990 tillav en

bestårmycket del studerande och andra med avsiktstörre kortareatt stannaav
tid i Sverige. Studerande och andra med avsikt kortare tid fanns säker-stanna
ligen bland finskade invandrarna under 1970-talet, dessa försvannäven men

Årdå i den mängden arbetskraftsinvandrare. 1990 det slut denstora är typ
arbetskraftsinvandring fanns 1960-talet och studerandes och andraav som

såmångaAtt danskamedborgarelämnadeSverigeinom kort berordelvis utvand-att
ring i Danmark redan denavseddavistelsenutomlands månader.Påäga 3äranses rum om
grund bestärnrnelsemai överenskommelsen detnordiskañyttningsbetygetärav om
Sverige godtagadessaflyttningarochmedgefolkkbokföringhär dettatvungenatt ävenom

årsstrider regeln vistelse.mot ettom
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Figur återvandrare4.5 Andel bland fråninvandrat årFinland och Asienpersoner som
1970 respektive 1990.
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lättrörliga invandrares beteendemönster slår igenom Påi statistiken. samma
kan återvandringenden minskandesätt bland fråninvandrare Asien förklaras

främst starkt ökad andel flyktingar.av en
Bland de svenskar ingårutvandrar andel naturaliserade svenskastorsom en

medborgare. Sannolikheten gångerutvandra ungefär fyra bland deäratt större
naturaliserade bland de infödda svenska medborgarna.än

En del de återkommerutvandrar till Sverige igen. Dettaav personer som
gäller inte enbart svenskar i avsevärd grad utländska medborgare.ävenutan
Bland de Chilenska medborgare utvandrade 1985, efter det dett.ex. attsom
blev återvända,möjligt för dem hade hälften kommit tillbaka år.inom fyraatt
Figur 4.6 kan återinvandringenMan lägga märke tilläven till Sverige äratt
lägre bland de naturaliserade svenska medborgarna bland de infödda. Dettaän
kan tolkas del invandrare återñyttar till sitt gamla hemlandattsom en som
svenska medborgare.

utgå ifrånMan kan årsdet i invandring kommer 3-4 000 invand-att ett av
med utländskt medborgarskap har varit i Sverige tidigare ochrare som som

således har tidigare erfarenhet årSverige. Under med normal" invand-ettav
ring, under dåmitten 1980-talet inga flyktinggrupper kom, kanstorasom av

såledesdet drygt tiondel dem invandrar har varit i Sverigevara en av som som
tidigare. återinvandrareAndelenäven varierar med hela antalet invandrare

så år dåde invandringen omfattande återinvandraresätt andelen låg.att är är
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Återinvandring efterFigur Sverige fram till 1985 utvandrade vissa4.6 till 1993 av personer
medborgarskap.
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in- och utvandring4.3 Registrering av

först blir folkbokförd betrak-Som redan berörts det närär som manovan man
årvistas i Sverige i flera intebosatt i landet. En ärtas mensom person som

Påinte formellt bosatt i landet.folkbokförd, med andra ord sättär samma
fortfarande bosatt i Sverigei Sverige folkbokförd även omanses en person

tillfälligt Som konsekvens detta blirhon vistas i utlandet. av en personen
folkbokförd inflyttadförst hon eller han blivitinvandrare i statistiken när som

frånfrån blir avförd folkbok-utlandet medan utvandrare ären en person som
tidpunkten för ändringen i folkbok-föringen utflyttad till utlandet. Det ärsom

inte den faktiskaföringen avgörande för flyttningen ha skett,närär ansessom
tidpunkten.

årbosättningen i Sverige minst för skallI princip skall attett en personvara
vistelse i utlandet minstbli folkbokförd, skall avseddsätt ettvarasamma en

frånår verkligheten kanför skall utñyttad Sverige. Iatt varaen person anses
årfaktiska Sverige bli kortare för del invandrareden vistelsen i än ett en

fortare tänkt. utomnordiska medbor-de lämnar landet vad de Föränattgenom
uppehållstillståndförutsättning för folkbokföring de harär att somgare en

tillåter tillståndfolkbokföring, antingen gäller för minst ellerdvs. ett attsom
tillståndet gäller förStatens invandrarverk SIV i sitt beslut har angett att

folkbok-folkbokföring. EU-medborgare finns inga särskilda regler,För men
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uppehållstillstånd erhållits. förutsättning dockföring kan ske En äratt attutan
uppehållstillståndansökan inlämnats och minstatt att stannaom man avseren

år.ett
Såväl återinvandringenstatistiken utvandringendet gällernär över som

ganskañnns det vid sidan den registrerade migrationen förmodligenav en
omfattande rörlighet inte registreras i statistiken. bosattaPersoner ärsomsom

avregistreras i folkbokföringen. Enligti Sverige vistas tidvis i utlandet utan att
centralbyrån troligt cirkauppskattningar Statistiska SCB gjort detär att en

officiellttiondel de utomnordiska medborgarna bosatta i Sverige,ärsomav
40 000 inte vistas i landet. de flesta fall det förmodligendvs. I ärca personer,

frånfråga avförts folkbok-enligt gällande regler borde haom personer som
föringen utvandrade.som

också illegala inresor och vistelser i landet. DetOregistrerade givetvisär
många människor in i vistas i Sverige illegaltfinns exempel ochatt reser

eller inofñciellt, det saknas underlag för uppskatta omfattningen. Inteattmen
går någotdet säkert utvecklingen, del iakttagelserheller sägaatt om men en

på majoritet 1995 sökte asyl eftertyder ökad rörlighet. Att demen en av som
från någraefter veckordet de in i landet- i flera fall vistelseatt varatrest som

bådemånadertill Hera borde haft visum för sin inresa, exempelär ett att-
inresor vistelser sker vid sidan regelsystemet. kategorioch En annan somom

fått hållerillegalt i avvisningsbeslut, sigvistas landet deär ettsom men som
så också tillståndssökandefinnsundan beslutet inte kan verkställas. Detatt

från länder i tredje världen förflyttar sig mellan de nordiska ländernasom
i varje fall inte kan beskrivas helt officiellt. Till detta kommersättett som som

omvittnat okänt antal kommer med eller inresevisum förutan attett men som
påarbeta den arbetsmarknaden.svarta

befolkningsstatistiken kan inte redovisa skälen förI den löpande tyvärrman
uppfattning för utomnordiska invand-invandringen En viss motiven denom

tillståndsstatistikfå Statisti-ringen kan dock den SIV redovisar.man genom
uppehållstillstånd finnsken för utomnordiska medborgare och löpandeavser
från Genomgående tillståndtillgänglig 1986. gäller antalet SIVatt som ger,

tillåteroch folkbokföring i Sverige, antalet registreradeär större änsom
förklaringeninvandrare enligt SCB. Den sannolika delär att en personer som

får uppehållstillstånd landetaldrig kommer till Sverige, eller lämnar utan att
tillståndsstatistikenalltsåha blivit folkbokförda. kan inte användaMan som

mått invandringen till Sverige, däremot kan den uppfattningett omge en
åberopats.vilka förmotiv invandring harsom

uppehållstillståndfått adoption,Antalet har grundpersoner som av
arbetsmarknadsskäl eller gäststuderande uppvisar liten variation undersom

uppgått år.1986-1994 Anknyt-perioden och har till ett tusenpar personer per

pågår tillståndsstatistikenfrånSIV medinvandrings-Arbete med försökakopplaihopatt
från Någrastatistiken SCB. användbararesultatföreliggerdock inte.ännu
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Figur 4.7 Av Statens uppehållstillstånd åreninvandrarverk beviljade efter1985-1995
motiv.
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förhållandevis nivåningsinvandringen har den legat jämn deäven en
åren uppgått år.och 000till drygt 10 Till övervägande delsenaste personer per

består denna anknytningsinvandring kommer till Sverige förav personer som
bilda familj med kan infödd likavälsvenskatt partneren som vara en som en

fåtttidigare invandrare. Antalet flyktingar har däre-stannapersoner som som
varierat starkt under perioden.mot

Det ofta Sverige tidigare hade omfattande arbetskraftsinvand-sägs att en
ring. Detta säkerligen, det i princip inte möjligt uttalastämmer även är attom
sig skälen för invandringen till Sverige innan invandringen regleradesom
1967. Men förmodligen hade hel del de invandrade till Sverige föreen av som

fått tillstånd1967 dåmed dagens bestämmelser,ävenatt stanna attmen genom
åberopa Påpolitiska skäl eller anknytning till i Sverige bosattnära en person.

mångaskulle sannolikt invandrat efter 1971 lika väl ha kunnatsättsamma som
åberopabli arbetskraftsinvandrare möjligheten arbetsskäl varit större.attom

Tillståndsstatistiken informationendast motiv för invand-ger en grov om
ringen. återföreningI anknytningsinvandringen kan inte urskiljat.ex.man av

från fåredan existerande familjer familjerbildandet eller antaletvetaav nya
äldre kommer till i Sverige bosatta bam. det gäller ñyktingarNärsom vuxna

på ingår också fårdäremot uppdelning olika kategorier, där degörs en som
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humanitära skäl. Eftersom fråndet tid till fattats tämligenstanna av annan
många tillståndsbeslut betingats väntetiden för dem ansöktattsom av som om
asyl lång,ha blivit för tillståndsstatistiken inte heller dennaansetts ger
punkt uttömmande bild invandringens sammansättning. Vad gälleren av

återvandringmotiv bakom uppgifterna praktiskt obefintliga.är taget

4.4 Flyktinginvandringen under 1990-talet

årenUnder de sista 1980-talet ökade antalet frånasylsökande starkt nivåen
kring 10 000 år till år30 000 för år 1992 öka till 84 000. Sedanattper ca per
dess har antalet återasylsökande minskat starkt och uppgick 1995 till 9 000.

månadernaUnder de första under 1996 har hundratal asylärenden registre-ett
vecka, vilket skulle året.5 000 förrats ärenden hela Antaletmotsvaraper ca

beviljade uppehållstillstånd betydligt lägre och beslut uppehållstillståndär om
har ofta kommit avsevärd tid efter det den asylsökande har kommit tillatten
Sverige. Den registrerade invandringen följer någonregelmässigt tid efter det

uppehållstillstånd har beviljats.att
Den anhopningen asylsökande under 1990-talets årförstastora ledde tillav
flyktingmottagandet blev frågadominerande och i den allmännaatt debat-en
finns stark tendens likställa begreppen flykting invandrare.ten och Somatten
framgåtthar den tidigare framställningen saknas det uppgifter hurav om

många flyktingar blir registrerade invandrade Påi Sverige. begäransom som
kommittén har emellertid SIV sammanställt uppgifterav om personer som

årenunder 1991 halvåretförsta 1995 tagits kommunerna inomemot av-
för flyktingmottagandet. Kommunernas flyktingmottagande omfattarramen

förutom beviljats sådanaasyl fåttäven humani-stannapersoner som som av
skäl vissa anhöriga.tära Den följande redovisningen bygger dennasamt

statistik och den torde den fullständiga och relevanta bilden flyk-mestge av
tinginvandringen under 1990-talet det möjligt erhålla. Eftersomär attsom en

flyktingardel fick länge kommunplaceringvänta efter fåttdet deatten
uppehållstillstånd uppehållstillståndinte antaletstämmer beviljade årunder ett
med antalet kommunerna flyktingar år. I tabell 4.1 visasmottagnaav samma
antalet asylsökande, uppehållstillståndbeviljade och kommuner mottagnaav
flyktingar inklusive fått humanitära skäl vissastanna samtpersoner som av
anhöriga årenunder 1991-1995 halvåret.första Bland fåttpersoner som
uppehållstillstånd eller placerats i kommun ingår antal inte har söktetten som

erhållitasyl uppehållstillstånd före inresan kvotflyktingar.utan
Sammanlagt har under den redovisade perioden tagits flyktingar elleremot

anhöriga till flyktingar frånmed medborgarskap 140 Frånolika länder.ca
flertalet länder frågadet dockär enstaka däribland radävenom personer, en
länder i Västeuropa, vilket beror anhöriga flyktingartill kan ha medbor-att
garskap i länder varifrån inga flyktingar skulle Det litet antaläraccepteras. ett
länder står för mycket del flyktingarna. De fem flykt-stor störstasom en av
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uppehållstillstånd och kommunerna mottagnaasylsökande, beviljadeTabell 4.1 Antalet av
årenflyktingar under 1991-1995.

Antal
fåttfåttsom som

uppehålls- kommun-asyl-
tillstånd placeringsökande

19 90025 50027 4001991
1810019 90084 0001992

44 100 25 50037 6001993
400 62 70018 600 581994

15 900000 13 7001995 9

Källa:Statensinvandrarverk

Överför 90står ñyktingama, de tioför 80länderna största procent.procent av
från Jugoslavien.kommit f.d. Dess-perioden harhälften flyktingarna underav

Även deoch Libanon. undermånga från Irak, Somalia, Irankommitharutom
efter medborgarskapår har fördelningenuppgifternafyra och halvtett avser

dominerandefrån Jugoslavienf.d.kraftigt medändrats som en grupppersoner
1993-1995. Figur 4.8

halvåret efter medbor-förstaflyktingar 1991-1995Figur Av kommunerna4.8 mottagna
garskap.
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Tabell 4.2 Av kommunerna flyktingar första halvåret ålder.1991-1995 eftermottagna

åldernHelaantalet Däravi
0-16 17-24 25-59 60-

1991 19 900 7 500 3 300 8 700 400
% 100 38 17 4 2
1992 18 100 4006 3 400 900 4007
% 100 35 19 44 2
1993 25 500 0009 3 900 11 700 800
% 100 35 15 46 3
1994 62 700 23 000 8 100 28 700 3 000
% 100 37 13 46 5

halvåretFörsta 1995 10 400 3 800 1 200 4 400 900
% 100 37 12 42 9

Helaperioden 136 600 49 700 19 900 61 400 6005
100 36 15 45 4

Källa:Statensinvandrarverk

och ålderKön

En mycket del de kommunplacerade flyktingarna barn eller ungdo-ärstor av
årenAv alla kommunplacerade första halvåret1991 till 1995 det baraärmar.
ålderndrygt hälften år, ålder då55 % i 20-59 dvs. snabbärsom en en

arbetsplacering förefaller naturlig. Antalet äldre ganska litet, däremotär utgör
barnen mycket Tabell 4.2storen grupp.

Andelen barn högre vad har brukat beroende deär än antaga attman
llyktingkategorierna från från innehållerf.d. Jugoslavien och Somaliastora

fler familjer, och därmed många mångabarn, tidigare flyktinggrupper.än
något flerMännen kvinnorna bland de flyktingar kommunerna tagitär än

Under hela perioden har kommunerna tagit 60071 52 %mänemot. emot
65 000 kvinnor. I början den redovisade perioden andelmännensmot av var

frånhögre, 56-57 I den omfattande flyktinginvandringen f.d. Jugo-procent.
slavien och Somalia andelen kvinnor hög.var

mångaUnder 1995 har anhöriga till tidigare flyktingar kommit i kommu-ut
flerRelativt äldre och andelen kvinnor hälften 51 %.är är ännerna. mer

Skäl för uppehållstillstånd

Humanitära skäl den vanligaste anledningen till i kommunernaär att mottagna
flyktingar fått fått uppehållstillståndhar Sverige,i dvs. UT. Understanna
1995 har fler varit anhöriga till flyktingar, medan humanitära skäl har minskat
starkt. årenRegeringens beslut tillfälliga praxisändringar märks underom
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halvåretTabell 4.3 Av kommunerna flyktingar -första efter för1991 1995 skälmottagna
uppehållstillstånd UT.

Skäl Kön
1992 19931991 1994 1995 Totalt

Anhörig till flykting K 2 097 2 536 2 218 4 512 1 808 13171
M 1 484 1 908 1 755 3165 1 156 9 468

Summaanhörig till flykting 3 581 4 444 3 973 7 677 2 964 22 639

Defacto flykting X 1 332 871 1 257 1 465 329 5 254
M 2 415 1 754 2 086 2 173 558 8 986

Summa defacto flykting 3 747 2 625 3 343 3 638 887 14 240

Humanitäraskäl K 3 044 144 432 7 617 501 552 30 146
M 5 502 4 809 7 776 15 797 653 34 537

Summa humanitäraskäl 9 934 7 853 15 393 30 298 1 205 64 683

Konventionsflykting K 430 201 277 462 40 1 410
M 905 420 328 586 67 2 306

Summa konventionsflykting 1 621 1 048 107335 605 3 716

Krigsvägrare M 12 12 3 5 8 40

Kvotflykting K 485 1 034 900 2 681 787 8875
M 1 481 1 296 2 790797 697 7 061

Summa kvotflykting 1 282 2 515 2 196 378 1 12 9485 577

Tidsbegr vandelsskäl K 0 0 0 3 0 3av
M 0 0 0 8 0 8

Summatidsbegr vandelsskâl 0 0 0 0 11av

Tillfällig praxisändring K 0 0 2 7 341 1 782 9125
M 3 0 0 7 339 1 894 9 236

Summatillfällig praxisändring 3 0 2 14 680 3 676 18361

894 18 070 62 424 136638Totalt 19 25 515 735 10

Källa:Statensinvandrarverk

då fått1994 och 1995 12 respektive 18 har UT denna anledning.procent av
Tabell 4.3

Språk

språk tillståndshandläggningenUppgift inhämtas ochunder moders-om avser
mål. Uppgifter språk försaknas endast 2 de i kommunernaprocentom av

språk modersmålñyktingama. Totalt har 113 olika uppgivitsmottagna som
Många fåtal1990-talet. emellertidunder dessa talas endast ettav av personer.
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Tabell 4.4 Av kommunerna flyktingar första halvåret1991-1995 eftermottagna uppgivet
modersmål.

Språk Antal Procent

Serbokroatiska1 300 4257
2 Arabiska 18 700 14
3 Albanska 15 600 11
4 Somaliska 9 100 7

Persiska5 Farsi 8 200 6
6 Sorani/Kurdiska-syd 3 500 3

Spanska7 3 300 2
8 Ryska 1 900 1
9 Turkiska 1 800 1

10 Tigrinja/Tigrinska 1 700 1
11 Vietnamesiska 1 500 1
12 Kurdmanji/Kurdiska 1 400 1
13 Rumänska 1 100 1
14 Syriska/Assyriska 900 1
15 Romani/Romanes 900 1
16 Engelska 700 1
17 FejIi/Kurdiska 700 0
18 Tamil/Tamilska 500 0
19 Bengaliska 500 0
20 Amhariska 400 0

Övriga 4 000 3
Uppgift saknas 2 900 2

Totalt 136 600 100

Inklusivebosniska,kroatiska,kroatoserbiska,etc.

Källa:Statensinvandrarverk

språkfemtitalEtt har uppgivits modersmål för mindre tioänvara personer,
återñnnsbland någradessa frånsvenska f.d. Jugoslaviensom personer uppger

modersmål.sitt språkenDet vanligaste i början perioden arabiskaärsom av
Ävenfrånoch persiska, 1993 serbokroatiska vanligast. albanska oftaär anges

modersmål, vilket förklaras ñyktinginvandringen från TabellKosovo.som av
4.4

Utbildning

Uppgift utbildning saknas i SIV:s register. enkätundersökningIom en som
SCB utförde 1995 redovisas emellertid uppgifter förutbildningom personer
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mycket del dem1991-1994. visarinvandrade Rapporten att storen av som
utbildning.1990-talet har haft mycket hög Avinvandrade under början enav

år åråldern 25-64 fanns i Sverige 1995 med med-48 000 ide sompersoner
varifrån kommit flest flyktingar 56det harborgarskap i de 15 länder uppgav

emellertidgymnasial utbildning. 28 hadede hade minst procentprocent att
bortfallet har utbildning deinte enkäten.besvarat Antar att somman samma

gymnasial utbildning.skulle 77 ha minstbesvarade enkäten procentsom
således 56ligga mellan och 77med gymnasial utbildning börAndelen pro-

påårs eftergymnasial utbildning liggerAndelen med minst 3 sättcent. samma
förandelen högutbildademellan 14 och 19 dvs. är större änprocent, personer

med enbart förgymnasial utbildningfödda i Sverige 12 procent. Och andelen
ingår antal23 den sistnämnda kategorinmellan 17 och I ettprocent. personer

skolgång. enkätenBland dem besvarademed ingen eller mycket kort som
frånskolgång. flesta dessa kom5 000 de helt saknade Deatt avuppgav vuxna

åren 1990-taletflyktingutvandring. Bland flyktingarna underländer med stor
långbåde utbildning,således mycket kort och mycket definns medpersoner

antalsmässigt starkt.välutbildade emellertidöverväger

UtbildningsnivåArbetsmarknads-ochUtbildningsstatistiken.1995:4,Bakgrundsfaktatill
vårenfrånenkätundersökning 1995.för utrikesfödda.Rapport
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iden svenska5 Invandrarna

befolkningen avgränsningar och-
definitioner

finnshar den svenska befolkningen förändrats. DetMed invandringen unge-
uttrycket under denfär miljon invandrare i Sverige" det har senasteen -

femtonårsperioden förändring Sverigevarit vanligt 0rd densätt attett ge
såle-genomgått årföljd invandringen. Redan för femton sedan dettill varav

definition, innefattade alla utländskades möjligt med vid dvs.att en om man
och därtill allamedborgare de födda i Sverige eller utomlandsoavsett om var

framminst utrikesfödd svensk förälder, kommasvenska medborgare med en
ihåg och blandtill detta antal. En miljon siffra lätt kommaattvar en som var
markerastatsmakterna fann anledning med den beskrivningen närva-attannat

många åtgärdermanade till planering, och hänsynsta-invandrare detron av -
"ungefär miljon invandrare",gande. Fortfarande kan beskrivningenman se en

ovanstående fler och halvmed deñnition i dag sigdet rör äntrots att om en en
miljon.

alltså inte invandrarna i den svenska befolkningenUppenbarligen utgör
gång definieras fieraför alla given och homogen den kanutangruppen en

utgå från födelseland,olika stället för individers medborgarskap ellerIsätt. att
utgå frånmånga vistelsetidsammanhang, kan exempelvis iigörssom man

också"Invandrare" skulle kunna identifierasSverige eller familjebildning.
modersmål.med hjälp av

grundar siginnebörd i begreppet invandrare, inteEtt sätt attannat somge
förhållanden, brukar kallasdata eller beskrivningar objektiva vadär somav

självidentiñkation,kategorisering. kategoriserar sig själv, behöverHur man
sammanfalla hur blir kategoriserad andra. Den inteinte alltid med somman av

bli betraktad invandrare honkänner sig invandrare, kan trots attsom som
utmärkteller han född i Sverige och har svenskt medborgarskap. Enär

något uppfattassvenska med avslöjande brytning eller visuelltsom som
ofta"osvenskt" synliga minoriteter, "visible minorities" begreppär ett som-

kategoriseringen.används i anglosachsiska länder kan bestämma-
således mängd olika iInvandrare begrepp används sättär ett som en

framgår statistisktdagligt tal. Som nedan, existerar det emellertid inte som
syftenstatistiska sammanhang används helt andra och för olikabegrepp. I

individer utländsk bakgrund.skiftande begrepp för referera till medatt
heller existerar invandrare övergripande rättsligt begrepp.Inte ettsom

Minoritetsbegreppet, antingen elleribland etten synonym somsom ses som
invandrarpo-alternativ till invandrare, har däremot sedan riksdagsbeslutet om

något Dålitiken 1986 annorlunda ställning. beslöts nämligen begreppetatten
förbehållasfolkrättsligt och därför inhemska,skulle till synsättettanpassas

invandrade minoriteter.
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Som inledningsvis berördes, ocksåhar invandrarbegreppet definierats ope-
förrativt olika invandrings- ändamål.och invandrarpolitiska Ett exempel

inom invandrarpolitiken hemspråksreforrnen krävde definitionär som en av
"invandrarbam". Utlänning med uppehållstillstånd, svenskpermanent
medborgare och inñyttad folkbokförd andra exempelär ärperson som
operativa definitioner invandrare i första hand knyter till invand-av som an
ringspolitiken.

5.1 Begreppet invandrare

För belysa invandrares situation och beskriva invandringens effekter på denatt
svenska befolkningen används vanligen statistiska uppgifter antingen utri-om
kes födda eller utländska medborgare. Nästan all officiell statistikpersoner

invandrare utgår från bådadessa begrepp. beskrivningEn grundarom som
sig utrikes födda frånkan skilja sig hel utgår fråndelen grupp en en som
utländska medborgare. Det därför olyckligt begreppen "utrikes föddaär att

mångapersoner och utländska medborgare gånger används som synony-
Antagligen bådaingen dessa kategorier vad människormotsvararmer. av

vanligen brukar lägga i begreppet invandrare".
Bland de födda ingårutrikes antal födda utomlandsärett personer som av

föräldrar.svenska Det okänt hur denär brukarär,stor gruppen men man
någrauppskatta den till tiotusen Bland de svenska medborgarepersoner. som

årligen invandrar till ocksåSverige finns icke känt antal i utlandet föddaett
bam till där bosatta svenskar. Fram till 1947 antecknades den verkliga födel-

födelseplatsen för barn födda i utlandet i Sverige skrivnaävenseorten som av
mödrar, svenska diplomater eller missionärer stationerade it.ex. som var

frånutlandet. Speciellt vissa sådanautomeuropeiska länder kan i utlandet
födda svenskar avsevärd del de tidiga "invandrama. Det finnsutgöra en av

någraexempelvis födda i påUSA 1920- och 1930-talenärtusen personer som
svenskar hade utvandrat dit, och korn till Sverige föräldrarnanärav som som

återvände. De har svenska föräldrar och har bott i Sverige praktiskt helataget
sitt liv, räknas i statistiken invandrare" eftersom föddesde i utlan-men som
det. Av de i Sverige bosatta utländska medborgarna avsevärd del födda iär en
Sverige, 1995 gällde detta 17 dvs. drygt 90 000 Dessa ärprocent, personer.
således inte invandrare i den meningen de själva invandrat.att

mångaFörmodligen uppfattar invandrare frånflyttaren som en person som
land till för varaktig bosättning. framgått föregå-Som harett ett annat en av

ende kapitel inte detta med den statistiska redovisningen,överensstämmer där
alla blivit folkbokförda i Sverige betraktas invandrare, oavsettsom som om
vistelsen Bland de utrikes födda,är liksom bland utländskatemporär. medbor-

finns alltså antal eller i verklighetenett attgare, personer som avser som
kommer i Sverige år. frågaendast eller I nordboratt stanna ett ett rörpar om
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"invandrarna" den svenska befolkningen och definitioneri avgränsningar-

år Sverige.Figur 5.1 Utrikes födda efter vistelsetid i1994personer
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det sig ofta kortare perioder. de invandrade tillAväven om personer som
återSverige 1970-talet ungefär hälftenunder hade lämnat landet inom en

tioårsperiod. föddaAv alla utrikes har 40 varit i Sverige iprocentpersoner
år årminst 20 och hälften i minst 10 medan bara drygtdetän ärmer en

år.fjärdedel femhar varit i Sverige kortare tid Figur 5.1 Man kanänsom en
ifrågasätta meningsfulladet i kalla har levat i Sverige iatt personer som
decennier för "invandrare".

svårigheter många gånger dåligaförknippas med invandrarskap,De ettsom
levnadsförhållanden,kunskaper svenska, vid svenskai brist socialaovana

utanförkontakter den präglar framförallt den första tiden ietc.egna gruppen
påvisa finnsSverige. Det lätt det skillnader mellan de utrikesär att att stora

födda beroende hur länge de har varit i Sverige. de flesta undersökningarI
har kunnat konstatera de utrikes födda har varit iattman personerna som
Sverige längre tid uppvisar allt ñer likheter infödda befolkningen.med denen

bostadsförhållandenDetta gäller sysselsättning, inkomst, och med allt.ex.
också ocksåsannolikhet deltagande i politiska val under de förstaDet ärm.m.

åren5-10 den geografiska rörligheten bland invandrare det gällerär stor,som
såväl återutvandring från Sverige rörligheten inom landet. Vid utfor-som

såledesmandet den framtida finns skälpolitiken skilja nyligenattav
övergångeninvandrade kan behöva stöd för underlätta tillatt ettpersoner, som

liv i Sverige, och har varit i Sverige under längre tid ochpersoner som en vars
ocksåtillvaro olika stabiliserats. kunna bidra till i fleraDetta skullesätt en

tillå-avseenden önskvärd minskad invandrarbegreppet.användning Tyvärrav
genomgåendeinte den statistik finns tillgänglig uppdelning mellanter som en

relativa nykomlingar och varit bosatta i Sverige tid,längrepersoner som en
vilket kan missvisande beskrivningar hur människors situation utvecklasge av
och alltför åtgärder.underlag förett onyanserat

såNaturligtvis det har invandrat till Sverige efterär ävenatt personer som
lång önskemål fråntids vistelse befolk-kan ha behov och skiljer sigen som

ningens ñertal. på språkDet kan gälla kulturutbud svenska,änt.ex. annat
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SverigeTabell 5.1 Befolkningen i efter födelseland och medborgarskap.1995

Medborgarei
Födda Sverige Summai Annat land

Antal % Antal % Antal %

Sverige 808 000 887 93 100 1 7 901 100 89
Annat land 497 300 6 438 700 5 936 000 11

Summa 305 300 94 5318 800 6 8 837 100 100

StatistiskacentralbyrånKälla:

språk,tidningar och böcker andra undervisningen i ellerutges ettsom
språk för barnen, socialt med kulturellamedumgängeannat personer samma

framgårtillhörighet eller religion Som delvis den följande fram-ävenetc. av
svårt någonställningen det mycket dra klar skiljelinje mellan denär att

språkanvändninginfödda och den invandrade befolkningen det gäller ochnär
kulturella behov. En del den invandrade befolkningen lever i familjerstor av
med i Sverige födda och likaväl den invandrade deltarpersoner, som personen

svenskspråkigi föddeverksamhet kan den i Sverige deltaga i detpersonen
kulturliv inflyttad någothar utvecklat i Sverige. finns inteDetsom en grupp
givet samband mellan det faktum har invandrat och hennesatt en person
kulturella och sociala konsumtionsmönster, flertaletäven om personer som

språkligtillhörasig eller kulturell minoritet i Sverige föddaär utom-anser en
lands.

Någon vedertagen definition betrakta invandrareär attav vem som som
således påfinns inte. Begreppet kan användas och används flera olika sätt,- -

ofta för täcka in mycket heterogen märmiskor. I detta betänkandeatt en grupp
används inte deñnition. flera skäl förenda Det skulle omöjligt, bl.a.en av vara

redovisningar och analyser de avgränsningar och definitioneratt styrs av som
redan gjorts i statistik och underlagsmaterial kommittén använt.annat som

så långthar kommittén försöktDäremot möjligt precisera vilken kategori
invandrare i olika sammanhang, detta ibland kan bliävensom avses om
språkligt I övrigt har kommittén undvikit tala "invandrama" itungt. att om

dåbestämd form, för tanken till fördetta avgränsad homogen iatten grupp,
formstället tala invandrare i obestämd eller personer med invandrar-om

bakgrund eller liknande. Hur invandrarbegreppet bör hanteras i framtiden, i
fråga, återkom-första hand i den offentliga sfären, kommitténär en annan som

förslag framtidatill i sina till politik.mer
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dejinitionerochsvenska befolkningen avgränsningarden"invandrarna" i -

födda 1950-1994.Sverige bosatta utrikesFigur 5.2 I personer
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Sverigemedborgare iutländskaUtrikes födda och5.2

invånare.miljoner Av dessa1994 drygt 8,8hade vid slutetSverige mervarav
hälften dessaland.födda i Drygt900 eller l 1än ett annatprocent,tusen, varav

födda i Sverige utländ-demutländska medborgare. En procent varvarav som
ska medborgare. Tabell 5.1

starkt under dehar ökati utlandet föddaAntalet i Sverige bosatta personer
1960-taletstarkt i slutetdecennierna. Antalet ökadesenaste genom enav

från Sedanfrån Sydeuropa.Finlandinvandring främstomfattande ävenmen
tioårsperioden5.2 Under denfram till 1985. Figurökningen liten senastevar

någonunderåter tal räknatstarkt, i absolutahar emellertid antalet ökat änmer
födda ivarittioårsperiod har ökningentidigare. Speciellt stor av personer

åren demharUnder deutomeuropeiska länder. merpartensenaste somav
Även invand-från dagens debattf.d. Jugoslavien.invandrat kommit omom

då den1960-talet,påminner debatten i mittenringen har drag avomsom
i 1960-taletomfattande, och den slutetinvandringensydeuropeiska om avvar

årens invand-från deFinland, harmycket invandringenmed den senastestora
samhälletbetydligt kravomfattande och ställtring varit exceptionellt större

tidigare invandringstoppar.än
förändras förutomföddaSverige bosatta utrikesAntalet i genompersoner
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Figur 5.3 Utrikes födda år efter1994 vistelsetid Sverigei och födelseland.personer
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Källa:Statistiskacentralbyrån

in- och utvandring dödsfall i Sverige. Genomäven flertalet invand-attgenom
årligenantalet såär avlidna länge förhållandeär litet iän till folk-rare unga

mängden. Om vi invandringen i framtiden kommer få ungefärantar att att
omfattning under 1980-talet kommer antalet utrikes föddasamma attsom

till drygt miljon decennier, därefter kommer antalet troligenettupp en om par
inte stiga längre antalet utrikes födda avlideratt ungefär likaatt ärgenom som

förväntadeden nettoinvandringen.stor som
invandringenAtt har förändrats komma frånattgenom numera mera

avlägsna framstårländer mycket klart delar de utrikes födda efterom man upp
invandringsår. Figur 5.3 Av de kvarts miljon invandrarenärmare haren som
varit i Sverige kortare årtid fem kommer frånän hälftennästan utomeuro-
peiska länder, drygt 40 från Europa utanför Norden dvs. i flertalet fallprocent
från f.d. Jugoslavien medan endast knappt 10 från de andra nord-ärprocent
iska ländema. Bland de utrikes födda har varit åri Sverige minst 10 ärsom
fortfarande nordboma den och hälftenstörsta utgör nästan samt-gruppen av
liga.

5.3 Invandramngdomar och andra generationens
invandrare

årsskiftetVid 1994/ 1995 fanns i Sverige drygt 600 000 barn och ungdomar i
åldern år0 till 24 kunde ha "invandrarbakgrund" självaattsom anses genom
ha invandrat till Sverige eller ha tvåeller i utlandet föddaattgenom en
föräldrar. Dessa någoti Sverige oegentligt brukar kallas för andra-senare som
generationens invandrare alltsåde födda i Sverige ochär har oftast en-
starkare anknytning till någotSverige utländskt land tvåän drygtutgör-
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"Invandrarna den svenska befolkningen och definitioner" i avgränsningar-

år årFigur 5.4 Barn och ungdomar med "invandrarbakgrund"0-24 1994.
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tredjedelar alla barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Omav man
jämför de i utlandet Sverige födda ålder varifrånoch de i bamen efter och de
härstammar finner antalet i Sverige födda barn med nordisk ellerattman
europeisk anknytning ungefär åldersklasserna,lika i de olika medanär stort
antalet barn med anknytning till utomeuropeiskt land ökar mycket kraftigtett

åldersgruppema.i de Figur 5.4yngsta
Det finns flera belysa den andra generationen statistiskt. Dels harsätt att

i folkbokföringen uppdaterat personbanden med uppgifterman numera om
föräldrarna för alla födda 1941 eller vilket möjligtdetgör attpersoner senare,
redovisa hela den efter världskriget födda befolkningen efterandra de biolo-
giska föräldrarnas födelseland. uppgifterDels brukar använda sig deman av

alltså vårdnadshavare,s.k. sarnbandsperson, frågai bam ñnns iom om som
personbanden. års ålderDetta det möjligt redovisa barn till efter17gör att upp

vårdnadshavarende de lever hos. Om föräldern ogift kanärvuxna personer
inte redovisa den föräldern.andra Antalet andragenerationsinvandrareman

något enligt den första statistiken, förmodligen beroende barn iär större att
splittrade familjer bor hos i Sverige födde föräldernden kommer med isom
den statistiken inte i den andra statistik. Uppgifterna i dettypenmen av
följande information föräldrarnas födelseland enligt personbanden,avser om
inte vilka barnet för hos.närvarande levervuxna
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Figur år ålder.5.5 Andragenerationsinvandrare efter1994
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årslutet 1994 fanns i Sverige 676 000 födda 1941I ellerav personer senare
åldrarnahar eller hade minst född förälder.i utlandet Antalet barn isom en

år åldersgruppema från år0-4 och 5-9 betydligt uppåt.i 10 ochär större än
årensDelvis kan effektdetta de invandring,senaste storavara en av men

åldersklassertroligtvis kommer antalet barn i dessa reducerasatt genom
åldersklassen år några år.utvandring föroch sig värdet 10-14 Blandnärma om

frånutländska medborgare utvandrar Sverige cirka 15 födda iär procentsom
TvåSverige. tredjedelar de aktuella har i Sverige föddävenav personerna en

alltså ifrå-förälder. Figur 5.5 andragenerationsinvandrare kanBegreppet
anledning.dennagasättas även av

Om betraktar den andra generationen" efter föräldrarnas födelselandman
frånmed uppdelning Världsdelar visar det sig föräldrar Norden ochatt

övriga helt dominerande fram till mitten 1960-talet. FigurEuropa 5.6var av
finnsI början den redovisade perioden relativt inslag barn medett stortav av

alltså frågai Nordamerika född förälder. Det här barn till de tidigareären om
åter-föddaomtalade i USA barnen till utvandrade svenskar och som senare

vände till Sverige tillsammans med föräldrarna. Genom de i folkbokfö-att
ringen födda i USA kommer de i statistiken invandraremedanges som som
och deras barn "andragenerationsinvandrare.som
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och definitionersvenska befolkningen avgränsningar"Invandrarna " deni -

år ålder ursprungsland.efter och"Andragenerationsinvandrare" 1994Figur 5.6

100%

Asien
80%

Sydamerika
Nordamerika60% 7
Afrika

ÖvrigaEuropa40%

Utomnordiska
95EU-länder

20%
Norden

0%
Ålder015 10 535 30 25 2050 45 40

centralbyrånKälla:Statistiska

först omkringfrån födda föräldrar deti NordamerikaOm bortser ärman
andragenerationsinvandrare"utomeuropeiska inslaget bland1970 detsom

utomeuropeiska föräldrar starkt ochandelenblir märkbart. Sedan ökar närmar
åldrarna förändring invandringenberoende desig hälften i de yngsta av

årtiondena.har skett under de senastesom
sin utbildning ochgenerationen har avslutatdelen den andraDen somav

1960-kommit till Sverige underarbetslivet föräldrar harkommit i harut som
frånfrån mångade invandrarebarnentalet och tidigare. Detta innebär att
harfrån finns i Sverige inteasiatiska länderSydamerika och flera som numera

åldrari högreålder Tabell 5.2 Antalet barnkommit i ärän.vuxenupp
diskussioneninvandringen ochmycket litet för de länder har domineratsom

SverigeBland de ieffekter den tiden.invandringens under senaste vuxnaom
nordiskadominerar deutländsk härkomstfödda med delvispersonerna en

debat-från När det i den allmännainvandrare övriga Europa.samtgrupperna
medför andra generationenuttalanden utvecklingen dengörsten exem-om

mån anförfrån dendet ipel utomeuropeiska invandrargmpper är man-
barn, inte ifråga har invandratempiriskt underlag somom personer som-

föddaSverige personer.
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Tabell 5.2 "Andragenerationsinvandrare" ålderefter1994 med föräldrar födda i vissa
länder.

Föräldrarnasförälderns 0-6 7-18 19-24 25- Summa
födelseland

Danmark 6 500 10 500 9005 29 900 52 700
Finland 35 400 62 400 37 300 99 900 235 000
Norge 7 700 9 100 5 900 39 900 62 500
Estland 100 700 1 500 12 900 15 300
Grekland 2 400 4 900 2 500 1 400 11 200
italien 1 200 2 200 1 600 3 300 8 200
Jugoslavien 8 900 12 900 8 000 5 200 35 100
Polen 6 500 9 300 2 100 5 600 23 500
Fd Tjeckoslovakien 1 100 1 900 1 100 3 100 7 200
Tyskland 3 300 7 800 7 200 31 700 50 000
Marocko 1 700 1 400 500 200 3 800
Somalia 1 700 100 0 0 1 800
USA 3 000 2 700 900 8 900 15 600
Chile 6 500 3 700 100 100 10 500
Irak 4 900 1 100 100 100 6100
Iran 7 500 2 700 200 200 10 600
Syrien 3 900 2 000 100 0 6 000
Turkiet 9 000 10 100 1 300 600 20 900

Samtliga 150 300 175 400 86 300 264 400 676 500

Källa:Statistiskacentralbyrån

Språkförhållanden5.4

språkVilket betraktar sitt modersmål språkoch vilket använderman som man
familjeni betydelse för hur uppfattar sigär själv och sin tillhörighet tillav man

andra. Ett beskriva den invandrade befolkningensätt skulle således kunnaatt
språkligefter vilken eller etnisk tillhörighet själv sigatt ha.vara man anser

Någon nationell eller fortlöpande statistik befolkningens modersmålöver eller
språkkunskaper finns emellertid inte i Sverige, mindre uppgifter etniskän om
tillhörighet. Också vad gäller uppgifter kunskaper i svenska eller andraom
språk för invandrare eller den svenska befolkningen sådanasaknas uppgifter.

Till de undersökningar finns språkförhållanden hör SCB:s Under-som om
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Tabell 5.3 Personer med invandrarbakgrund efter modersmål språkoch i hemmet
1984-1988.

Förstagenerationsinvandrare Andra-
Alla Föddai Födda Antal sedanförsta generations-

Finland invandringenutom invandrare
Norden 15- 0-14

0
Modersmål:
Svenska 16 29 5 20 7 87
Finska 28 71 1 33 19 8

språkAnnat 56 0 94 47 74 6

Samtliga 100 100 100 100 100 100

Språk i hemmet bland modersmåldem har änannat svenska:som
Svenska 55 52 51 67 38 81
Finska 17 48 0 18 13 10

språkAnnat 29 0 49 15 49 9

Samtliga 100 100 100 100 100 100

Källa:Statistiskacentralbyrån,ULF

sökningar levnadsförhållanden ULF. I intervjuer gjordes ULFom som av
åren 1984 till 1988 frågade modersmål språkanvändningoch hemma.man om
Tabell 5.3

Av alla s.k. förstagenerationsinvandrare sjättedel de hadeattuppgav en
svenska till modersmål. Detta gällde inte bara ñnlandssvenskar ävenutan en
del 5 födda i utomnordiska länder. Bland dessaprocentpersoner senare- -
kan ingå antal estlandssvenskar, i allmänhet bör detett sigröramen om
utanför Sverige födda med svensk och utländsk förälder. Enpersoner en en
majoritet de utrikes födda vanligtvistalar svenska i sitt hem. Av andrage-av
nerationsinvandrare" mycket majoritet, 87 derasstor procent, attuppger en
modersmål svenska. Antaletär andragenerationsinvandrare med annat
modersmål svenska uppskattasän ULF till 51 000 Av dessaav ca personer.

sedan i sin fyra femtedelar de använder svenska i sitt hem,tur attuppger mest
vilket alltså skulle innebära antalet andragenerationsinvandrare ålderniatt

ULF, Undersökningar levnadsförhållanden,genomförs SCBlöpandesedanhöstenav av
1974.Förundersökningenintervjuas årligen 0007 sinaförhållanden.numera personerom
Frågornaväxlarmellan år.olika erhållaFör tillräckligt urval för redovisningatt stort en av
invandraremåste läggaihop intervjuerfrån årflera och detkan redovisaman trots man
endast kategoiier.Dedeñnitioner användsavvikernågotfrånstora användagängsesom
kategoriseringar.Frågorna språkställdestill alla någonhade förälder ellerärom som som
hadevarit utländskmedborgare.För tolkning härredovisaderesultatspelardettaför-en av
modligen någoninte roll. Uppgifterna frånhär hämtadestörre SOS,är Tema invandrare,

69, levnadsförhållanden,Stockholm1991.rapportnr
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år efter1990födda samboende partnernsSverige i utlandetTabell 5.4 I bosatta personer
födelseland.

född iandel medAntal och partner
SamtligaUtlandetSverige

AntalAntal %Antal %

Gifta samboende
64 164 50036 105 90058 600Män

185 700105 90043 5779 800Kvinnor

350 200211 800 6040Samtliga 138 400

ogifta samboende
32 700100 4060 1319 600Män
31 40013 100 42300 5818Kvinnor

41 64 20026 200900 59Samtliga 37

samtliga samboende
60 197 20040 119 00078 200Män

21710055119 00098100 45Kvinnor

414 400100 5743 238Samtliga 176 300

centralbyrånStatistiskaKälla:

språk svenska i sitt hemanvänderår vanligen16 och äldre änannatettsom
Även000ha varit 101980-talet skulleunder andra delen omca personer.av

omfattandetyder uppgifternasådan mycket osäkerberäkning är etten
invandrare.språkbyte första generationensblandäven

Familjebildning5.5

hushåll tillsam-i Sverige bor iföddadel de i utlandetEn stor personernaav
bostadsräkningen FoBFolk- ochfödda Enligtmed i Sverige vuxna.mans

hushåll. fanns13 dessa000 privata Ifanns i Sverige 3 8301990 procent enav
utlands-Andelenår född i utlandet.16 äldre medlemeller som varvuxen
boendesamtligasamtidigt 10 Avbefolkningenfödda i den procent.varvuxna

hushåll i utlandet föddmed minsthushåll iprivata bodde 15i procent en
samtidigt 5hushåll föddamed enbart i utlandetAndelen vuxna varperson.

procent.
eftersamboende deuppgifterbostadsräkningarna finnsFolk- ochI även om

År 000 i utlandet föddadrygt 4001990 fanns detsamboendes födelseland.
Sverigemed isammanbodde 43dessasamboende Av procent enpersoner.

5.4född Tabellpartner.
vid tidigarefödd högremed i SverigesammanboendeAndelen partner var

iomfattande invandringengrund denhar sjunkitfolkräkningar, avmen
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Mångaslutet 1980-talet. de samboende med i utlandet född partnerav av en
har bildat familj redan före invandringen till Sverige, flertaletmedan utrikes
födda bildar familj Sverigei börjar samleva med i Sverige föddsom en

Enligt undersökning SCB genomförde i samband medpartner. en som
årFOB 90 bildades frånunder november 1989 till november 1990 16 175ett

där minst född i utlandet. I 69 fallenparten procentpar partnernena var av var
född i Sverige. Bland i föddade Sverige finns naturligtvis antal i Sverigeett
födda med invandrade föräldrar, påverkaderas antal kan intepersoner men
bilden väsentligt. måste såSlutsatsen bli del de till Sverigeatt storen av
invandrade har familjemässigt integrerats i den infödda befolk-personerna
ningen den vanliga gränsdragningen mellan invandrare och svenskar,att

implicit ñnns i statistik enbart bygger född i Sverigeärsom en som om man
eller utlandet, knappast verkligheten.motsvarar

ÖrebroFamiljeförändringarkring 1990,StatistiskameddelandenBe 15SM 9301, 1993.
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UTVÄRDERING

När jag klar medär mina
studier får flyttajag tillnog

land ochett göraannat
karriär där. Jag vill inte

flytta, jag jagtror attmen
kommer bli Detatt tvungen.

finns ju inte jobb åtens
svenskarna så varför skulle
de jobb åt invandrarna.ge

årFlicka 16 från Eritrea.
Kom till Sverige som

sexåring.

Jag vill ha kontakt med
svenskar. hurMen

år,Man 23 ñykting
från Kurdistan.

Har bott i Sverige år.i tre

Citat hämtade från Invandrarpolitiska kommitténs intervjuer
med ungdomar





6 Möjligheter utvärderaatt

invandrarpolitiken

Enligt direktiven skall kommittén utvärdera den nuvarande invandrarpoliti-
ken. Utvärderingen behövs fördels kunna vilket politikenavgöraatt sätt
kan förklara rådandeden situationen för invandrare och dels för klargöraatt
behovet övergripande riktlinjer för politiken och ñnna förslag till hurav nya
förbättringar kan ske.

Invandrarpolitiken låter sig emellertid inte utvärderas något enkelt sätt.
Detta beror inte bara sådana problem alltid föreligger vid utvärde-som en
ring och handlar precisera vad skall utvärderas, vad detta skallattsom om som
jämföras med, vilka data finns tillgängliga, ocksåtill deletc., utan storsom
politikområdets speciella karaktär. Kommitténs begränsade spelarresurser
givetvis också roll för utvärderingen. För med bredd, långsik-djup ochatten
tighet kunna följa utvecklingen i det i dag etniskt och kulturellt blandade
Sverige och klarlägga orsaker och förhållandensamband i de finner,man
behövs helt arbeta åstadkommasvadsätt kanett än i statligannat att som en
kommitté med tidsbegränsat uppdrag. återkommerKommittén till dennaett
fråga i sina förslag till politik.ny

Att utvärdera invandrarpolitiken både svåravgränsadochär uppgift.storen
Som bestårredan invandrarpolitiken bådenämnts, åtgärdersärskilda ochav av
generell politik. Den generella politiken och åtgärdergenerella utgångs-är
punkten. En utvärdering invandrarpolitiken kan därför inte bara sikta in sigav

säråtgärderna, måste ocksåden innefatta delar den allmänna samhälls-av
politiken och samhällsutvecklingen. Flera politikområden,stora t.ex.som
arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och bostadspolitik, såledesborde
beaktas i utvärdering. Detsamma gäller invandringspolitiken, avgören som

mångahur och vilka får bosätta sig i Sverige, och förutsätt-vissasom anger
ningar för invandrarpolitiken. Till detta kommer, sådanaalltid, faktorersom

ligger utanför den nationella politikens räckvidd, den geopolitiskasom t.ex.
utvecklingen påverkar ñyktingsituationen, världsekonomin och andrasom
förhållanden våri omvärld. Att särskilja vad effekterna invandrar-ärsom av
politiken och vad någoteffekternaär med andra såord inte lättärannatsom av

avgöra.att
Kommittén utifrånhar valt sina förutsättningar begränsad Förstansats.en

i kapitel 7 kortfattad och översiktlig bild förväntningarna deges en av
invandrarpolitiska målen och del den kritik förts fram dem.moten av som
Kapitlet utgångspunktemaär för den prövning målen,de politiskaen av av

kommittén enligt direktiven skall Denna del utvärderingengöra. rörsom av
således policynivån. På områdedetta finns inte mycket forskningtyvärr att
hämta från,kunskap måstedärför problematiken huvudsakligen belysas med
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allmännaaktörer i denintressenter ochförts fram olikavadhjälp avav som
debatten.

stårindivider iindivider elleri första handkapitel 8 detI är av somgrupper
befolkningensinvandradebeskrivs denutvärderingen. kapitletför Icentrum

förhållan-strukturellamateriella ochlevnadsförhållanden avseendemed
den.

på faktorer ochmängdbefinner sig i berorinvandraresituationDen enen
själv och hans ellermedharomständigheter. Somliga göraatt personen

förhållanden Sverige och denimedbakgrund, andra harhennes göraatt
avhängigbeskrivningblir deninte minst görspolitik förs. Sist somsom men
väljerochi beskrivningeninvandrarebetraktar attmanvemsomvem man

lång tid i Sverige,varit kort ellermed. Ominvandrarejämföra denna man
två födda i utlandet,föräldrarellerSverige, harfödd iär om man enom man

utländsksvensk ellergammal, harkvinna, ellerellerär ungmanom man
några faktorer kommitténdelång utbildningeller kortutbildning, är somav

invandrade befolkning-denvid bedömningenhänsyn tillviktiga att ta avanser
möjligheter ochdemåste bakgrunddiskuterassituation och mot avsomens

kommittén i sina beskriv-Eftersomsvenska samhället.finns i dethinder som
och statistik begrän-utgå från existerande forskningmåstehuvudsakningar i

Vissa specialbe-underlagdettatill de möjligheterdenna analys ger.somsas
åter-Kommitténför analysen.beställtsstatistik har emellertidarbetningar av

och statistikbehovet.framtida forsknings-avsnitt till detikommer ett senare
Även individer ochhuvudsakligenbeskrivningarnakapitel 9i rör grupper.

delta-för kapitlet. Förutomoch delaktighetorganiseringInvandrares är temat
politiska livetoch i detprofana organisationerreligiösa ochgandet i tasegna

marginaliseringutanförskap ochaspekter upp.
språksituationen.språkpolitiken Iochutvärderingenviktig delEn rörav

hemspråksundervisning ochmål förregelsystembehandlas ochkapitel 10
språkets ställning.det finskasvenskundervisning, belysessamt

två tredje-utgjordeflyktingar,och anhöriga till närmareFör flyktingar som
betydelseåren, det avgörandetioinvandrare dedelar antalet ärsenaste avav

special-fungerar. I kapitel lli Sverigeintroduktionenmottagningen ochhur
hurredovisningñyktingmottagandet blandstuderas ettannat avgenom en

mottagandet.organiseratantal kommuner
för underlättakanhur insatserbedöma och görasFör kunna attatt om

påverkarochrealitetenvad iåtervandring kunskaperbehövs styrom som
åtgärdsprogram. kapitel 12Iolikaåtervandring och effektermänniskors avom

område.dettakunskaper och erfarenheterredovisas
ekonomiska aspek-invandringenskommitténDirektiven till även attanger

utvärdering invandrar-alltså inte kanbelysas, vilketskall sägaster avvara en
redovisas olikakapitel 13invandringspolitiken. I sättpolitiken utan avsnarare

och kommunernaförekonomiska konsekvensernaberäkna de staten avatt
invandringframtidaförmodadinvandringen, delsnuvarandedels den av en
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med olika antaganden dess storlek invandraresoch tillträde till arbets-om om
marknaden.

kapitelI 14 överblick forsknings- och statistikförsörjningen ochges en av
fördess relevans invandrarpolitiken. kapitelI 15 avslutas utvärderingen med

summering den förda politikens styrka och svaghet.en av
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måleninvandrarpolitiska7 De

valfrihet och samverkanJämlikhet,7.1

Målen års vägledande för utformningen denför 1975 politik skulle avvara
samhällsområden i konkreta statliga ocholika och denstatliga politiken

också åbe-kända och harblev snabbt relativtkommunala verksamheten. De
olika samhällssektorer. Medvetenhetenpolitiken inomövernär settsropats

måste också till dem deloch hänsyninvandrarnas" närvaro tasatt ensomom
fått den offent-tiden spridning i allt delarbefolkningen, har med större avav

liga verksamheten.
särskilt fältet med tiden harhar skett parallellt medDetta att uteman

livsbeting-praktiska erfarenheter invandrare och derastillägnat sig allt avmer
områden många flyttatdit invandrarei Sverige. Vanligen det ielser är som
återfinns och den kommunala verksam-erfarenheter och kunskaper därdessa

också utifrån befolkningssammansättningen. Studierförändrats denheten nya
och bamomsorgs-Botkyrka utanför Stockholm visar hur läraregjorda bl.a. i

mång-decennium har ökat beredskapenpersonal under loppet mötaattettav
också förolikheter höjt tröskelnfalden och inte bara lärt sig hantera utanatt

uppfattar olikhet problem.denär ettsom
tillståndMånga målenuppfatta inte vägledandekom ettutanatt somsom

råda, kan diskuteraenkelt skulle rättigheter. Manhelt närmast omsom som
målen rättighet fullt ocheller inte. Tolkas dehögt utsatta som en somvar

etniskaför enskilda individers ochomedelbart skall kompensera gruppers
får målen tolkasutgångslägen utopisk karaktär. Om de däremotolika somen

med kompletterande strävandenfrämst lika rättigheter och skyldigheter att
Bådarimliga. tolkningsmodellemafrämja likvärdiga möjligheter, de sigter

hållförespråkade olika ihar funnits mindre medvetet och tydligtellermer
intentionerna medtolkningsmodellen, anknyter tillsamhället. Den andra som

emellertid varit den klart vanligaste.invandrarpolitiken, har
minoritetspolitiken.års för invandrar- och1975 proposition riktlinjergav

på politiken till statsmakternadel har knutit sina förväntningarEn använtatt
aktivt förminoritetspolitik och förväntade sigjust begreppet ett engagemang

bestående har detsärskilda rättigheter. I första handskapa minoriteter medatt
förhopp-sverigefinska har knutit sinavarit inom denpersoner gruppen som

Också valfrihetsmåletstatliga politiken till begreppet minoritet.ningar den
och mino-förväntningar särskild politik för etniskahar skapat grupperen

mångabåde och bland svenskarriteter, bland olika invandrargrupper som
invandrarfrågor forskning eller media.inom offentlig verksamhet,arbetat med
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Valfrihetsmålet har alltsedan det kom till 1975 varit det omdebatterademest
målen.de treav

Mot slutet 1970-talet började invandrares höga sysselsättningsgradav
minska och 1980-talet levnadsförhållanden.kom rad studier derasen om
Bland blev det belagt invandrare genomsnittligt hade arbets-annat att sämre
förhållanden och hälsa befolkningen återspeglari övrigt. hög gradsämre Iän
detta invandrares ställning inom arbetslivet, där oftarede svenskar harän
sådana Ocksåarbeten hälsa. skillnader i arbetslöshetsämremonotona som ger
mellan svenskar och invandrare noterades. Arbetslösheten dock totalt settvar

låg bådamycket i De skillnader mellan invandrare ochgrupperna.
svenskar levnadsförhållanden dessa sjuttio- åttiotalsstudieroch visadesom
kunde i utsträckning förklaras med socioekonomiska faktorer. När jäm-stor
förbara försvannstuderades skillnaderna små.eller de blev mycket Degrupper

ändåskillnader fanns bådetilldrog sig intresse åtgär-och ledde till olikasom
der, till början inte på någraanledning till det skeddesättattmen gav en som
år jämlikhetsmålethävda uppnåttinte eller invandrarpoliti-att attsenare, var
ken misslyckats.

1970-talet kännetecknades mångagenerellt stark expansion offent-av en av
liga både påverksamheter, utbildningsområdetarbetsmarknads- och och i den
sociala sektorn. Expansionen motiverades bland i högre grad änannat attav

fångatidigare kunna in s.k. eftersatta, utsatta" och "resurssvaga" grupper
i välfärdssystemet. återfannsResultatet blev invandrare ofta inom arbets-att
marknadsutbildning och förgrundutbildning flertalet invand-Det storavuxna.

försörjde någotsig dock själva särskilt stöd.utanrare
År 1980 tillkallade regeringen parlamentarisk invandrarutredning,en ny

Invandrarpolitiska kommittén IPOK med uppgift både invand-överatt se
rings- och invandrarpolitiken. Det invandrarpolitiska uppdraget blev i huvud-
sak begränsat årstill följa genomförandet 1975 riktlinjer och preci-att upp av

Årdå valfrihetsmålet.dem och främst år1984, 10 efter riksdags-nästansera
beslutet den invandrarpolitiken, lade kommittén fram sitt betänkande.om nya
År 1986 riksdagen invandrarpolitiskt beslut.tog ett nytt

lågDet riksdagsbeslutets betydelse framför allt i efter tiotalatt ettnya man,
år långtgåendemed ibland mycket tolkningar och förväntningar minoritets-
politik och valfrihet för invandrade påi det svenska samhället, fleragrupper

skruvade förväntningarna. Riksdagen konstateradesätt "invandrar-attner
grupper inte minoriteter i folkrättslig mening och endast ochattvar samer
tornedalsfinnar betrakta inhemska minoriteter i Sverige. Utanattvar som

kommentar kallade lågregeringen sin propositionnärmare till grund försom
riksdagsbeslutet "Invandrarpolitiken", jämföra med motsvarande proposi-att

årtion 1975 talade Invandrar- och minoritetspolitiken.som om
Många menade riksdagsbeslutet innebar kursändring. själva verketIatt en

fastställde riksdagen i huvudsak de ursprungliga riktlinjerna bland annat
bådelyfta fram formuleringar fanns årsi 1975 riksdagsbeslutattgenom som
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och i förarbetena, och många från.med tiden tenderat bortse Riksda-attsom
preciserade valfrihetsmålet såexempelvis "att det innefattar respekt förgen

den enskildes identitet integritetoch möjligheter utveckla detsamt att egna
kulturarvet inom för de grundläggande i det svenskaramen normer som sam-
hället gäller för mänsklig samlevnad. sambandI med riksdagen noteradeatt

Sverige mångskiftandeblivit etniskt underströk den behovetatt attmer av en
språkreferensram och ökat.ett gemensamtgemensam

Riksdagen bekräftade i övrigt huvudlinjen invandrares behov skall till-att
godoses inom säråtgärder.för den allmänna politiken och inte Iramen genom
propositionen lyftes "goda etniska fram pårelationer" under tidsättett som en
gjorde formuleringen kom betraktas fjärde invandrarpolitisktatt att ettsom
mål. etniskaAtt relationer hängde bland medtogs annat attupp samman en
särskild utredning, Diskrimineringsutredningen, fåttvid slutet 1970-talet iav
uppdrag analysera och komma med samlat fördomar ochatt ett motprogram
diskriminering etnisk grund. Propositionen innehöll ñera förslag rördesom
diskriminering, bl.a. inrättande diskrimineringsombudsman.av en

Under hälften 1970-talet skedde invandring assyrier/syria-senare av en av
Östern.från Mellersta Erfarenheterna denna invandring blev dener av en av

utlösande faktorerna till förändring mottagandet invandrare.en av synen av
frånFokus skiftade kompletterande insatser för människor själva skaffatsom

sig arbete och bostad till helhetssyn den invandrades situation. utfor-Ien
åtgärdermandet inom hållden sociala sektorn och andra korn metod-av en

gång, mångautveckling i där fann det antropologiska kulturbegreppetatt var
användbart, just helhetsförståelse. Pådärför det bidrog till gångatt en samma

detta förståelseledde till viktiga insikter och bar denna fokuseringsom
kultur risken mångaför vad forskare kallar kulturisering. När tolkning av

övergårproblem från socioekonomiska och situationsbundna förklaringar till
kulturrelaterade, ligger det till hands hitta förklaringama till proble-nära att

hos invandraren själv, det han eller hon inte in, detär ärmen som passar
kulturen hinder Beläggen för tämligen spridd och iblandär ettsom osv. en
långtgående kulturisering bland olika aktörer i samhället många.är

Riksdagsbeslutet 1986 grundades utredningar genomförts innansom
asylinvandringen vid mitten 1980-talet började öka och i Hera avseendenav
radikalt kom förändra premissema för politiken. och ökandeDetatt stora
antalet människor långade väntetidema, de minskande möj-togs emot,som
ligheterna till någraförsörjning de faktorer bådeutmanadeäregen av som
invandrarpolitiken och samhällspolitiken i Flyktingmottagandet leddestort.
flera till omorganisationer den offentliga byggtssätt underapparatav som upp
1970-talet. Med ocksåasylinvandringen korn helt statligt ersättnings-ett nytt

till säråtgärdenkommunerna, den kanske för invandrare sedansystem största
1970-talet säråtgärderslag de tidigareän än nämnts.ett annatom av som-

Asylinvandringen startade diskussionen bland de invandraresnart en som
varit länge i Sverige, oftast språkrör,med invandrarorganisationema som som
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ñyktingin-gick invandrarpolitiken bortglömd. Allt handladeattut omvar
vandringen och ñyktingmottagandet och de äldre invandrargruppema fick

SIV skedde vissavarken uppmärksamhet eller menade Inomresurser, man.
följd flyktinginvandringen blevomfördelningar till och det heltav resurser av

svårareklart för dem hade andra intressen och behov nyanlända ñyk-änsom
flyktingfrågoma. ocksåtingar konkurrera Till detta kan sannoliktmedatt

frånförsvann dagordningenläggas besvikelsen minoritetsbegreppetöver att
och inte minst tidsfaktoms betydelse. Mot hälften 1980-taletsenare av- -

gått år målen Mångahade tio övergripande formulerades.det sedan deöver
årtionden, vuxit i Sverige,hade varit i Sverige flera generation hadeen ny upp

åtskilliga svårt förhade gift sig med svensk. Kort började det blisagt storaen
frågoridentifiera med de problem och de hörde flykting-sigatt somgrupper

något också fram sammanhanginvandringen till, kommit i de olika därsom
ocksåinvandrarorganisationer, äldre och har Men det blev alltmötts.nyare,

svårare mångaför identifiera sig med begreppet invand-huvudöveratt taget
rare.

mångkultur integration7.2 ochBegreppen

åreninvandrarfrågoma första tioDebatten och intresset för de s.k. under de
målen.alltså två målet,efter 1975 relaterades ofta till de Det tredjetreav

någotsamverkan inte kontroversiellt och sällan intresse. Ofta harhar varit rönt
nå målenhänvisats till instrument de övriga med.det ett attsom

valfrihetsmålet väckt intres-Som redan har det varit det störstasagts, som
valfrihetsmålet ståndpunkterreferenspunkt olika förtsMed har radset. som en

från valfrihetsmåletfram. hjälp hävdatOm bortser dem med attman som som
svenska värden i och fara och invandrare har valfrihet svenskar,större änär att

valfrihetsmålet påhar det handlat eller inte har infriats.sättatt ett annatom
levnadsförhållanden, diskriminering, fördomar iMed svenskar ojämlika

fåmajoritetsbefolkningen tillräckligt erkännandeoch missnöje med inteatt ett
på förknippatsoch stöd för den etniska exempel vadäregna gruppen, som

valfrihetsmålet.med bristande uppfyllelse I propositionen Aktiv flykting-av
och immigrationspolitik 1990/91 195, tillbaka den nytill-prop. drogs: som av

ansåg ofram-trädande regeringen 1991, den ansvariga ministern detatt var en
valfrihetsmålet. förordade ikomlig ytterligare försöka precisera Honväg att

stället fördjupad diskussion hur Sverige skulle kunna bli jämliktett meren om
mångkulturellt Sverige börjadeoch samhälle, talageneröst sättett att om som

bli vanligt.
"mångkultur mångkulturellaSedan dess har och det samhället använts

allt flitigare i offentliga i forskarrapporter och referens-den debatten, som en
mångkulturelltåtgärder.punkt för Ofta, inte alltid, används synonymtmen

mångetniskt. Somliga idén beskriva Sverigemed har med attmenat att som
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mångkulturellt innefattar ñer dimensioner denhar varit just begreppet änatt
etniska.

invandrarpolitiken gjorde sig visionIPOK i sitt betänkandeNär en omom
mång-komma bliframtiden, trodde kommittén inte Sverige skulle ettatt att

samhälle, varje fall inte i bemärkelsen landet skulle kommakulturellt i attatt
språkbestå olika och kulturer. Förantal distinkta med attett engrupperav

långbestå tid krävsinvandrad minoritet skall och existera under en geogra-
i Sverige.fisk yrkesmässig koncentration knappast kan bli aktuelloch som

tillräckligt ochYtterligare förutsättningar är är stora attatt gruppengrupperna
i utsträckningkontinuerligt fylls nyinvandring och storattgenom man

ansågnågongifter sig med i den utredningen.egna gruppen,
forsk-överlevnad sammanfaller med den etableradeDenna syn gruppers

ofta försvinnerningens. Forskarna invandradeatt som sam-menar grupper
manhållna språkliga efter generationer ochetniska och redan ettgrupper par

så tryckfyra, för vitt inte försällan överlever utsätts ett stort yttre somgruppen
sammanhållningen. zigenska brukarökar den inre Den tas ettsomgruppen

exempel detta.
på,"mångkultur mångkulturellt användsoch samhälleAlla de sätt som

definie-uppenbart begreppen inte barai Sverige och i andra länder, detgör att
också såvälpå forskningen. används i det vardag-olika inom Detsätt, t.ex.ras

skiftande ofta tämligenliga det offentliga samtalet det sättmestsom -
något och positivt,oreñekterat, alltid eftersträvansvärtnästan sommen

ocksååtminstone finns starkländer, de anglosaxiskai Sverige. I andra t.ex. en
mångkulturella skarpare, denretoriken eller,kritik vad kallar den ännuav man

då påofta syftar dels ensidig betoningrasismen. Vad är att avnya man en
diskriminerandegenerellt leder tillinvandrares kulturella identitet ettsett

åtgärder för för invandraresutpekande olikhet dels att att utrymmeav ge
åtgärder ekonomiska ochkulturer tenderar bekostnadgöras motatt av

huvudsak-olikheter. kännetecken begreppenandra strukturella Ett ärannat att
någotför beskriva invandrare.ligen tycks användas rörsom

definition inteforskarvärlden inte uppvisar enda och enhetligAtt ären
delforskaren definitioner begreppsjälvklart. Föroväntat, är av en avsnarare

definitioner begrepp olikasjälva forskningen och analysen. Olika gerav
infallsvinklar till det skall studeras.som

utformandet politik ochoffentliga kan bli grund förI det samtalet, avsom
råderåtgärder, vadbli mycket förvirrande oklarhetkan det när stor om

efterfrågasstår därför ofta, liksom det tidigare gjordesbegrepp för. I dag när
mångkultur mångkulturelltochgällde valfrihet", definitiondet aven

alltså skiljasfinns inte definition kansamhälle". Men det utsom somen
varande den "rätta.

frågan i Sverigesfall ochtomedals-behandlasinte inhemskaminoriteter,Här samerom
ingåttfmnar. inte i kommitténsuppdrag.Dettahar
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Forskare mångkultur målbrukar skilja mångkul-eller ideologi ochsom
mångkulturbeskrivning. målAtt inte helttur sättasom en upp som anses som

oproblematiskt. mångkultur,Det skulle, etnisk vilket vanligenom man menar
bådefallet, sannolikt kräva kvotering och behovär tillskott,att ett t.ex. genom

nyinvandring, sådana någontill anledning riskerar för-attgrupper som av
svinna, för målet upprätthållas.skall kunna mångkulturelltOm samhälleatt ett
skulle den bästa samhälle försättas skulle övrigt värnandettypenupp som av

ursprungsbefolkningar i fara.om vara
Kommittén har för sitt förslag till politik valt, det ofta förordasny som

bland forskare, mångkulturnämligen använda beskrivandeatt ettsom
begrepp. Det har till början den fördelen det kan användasatt att som en
beskrivning hela samhället inte bara de delar befolkningen såav av av som
ofta klumpas Mångkulturunder begreppet invandrare. därige-görssamman

samhällsfrågatill invandrarfråga.och inte till mångkulturellaDetnom en en
samhället definieras sedan det uppfyller vissa kriterier. Kommitténattgenom

språkligaden etniska, mångfaldoch kulturella finns i befolk-attanser som
ningen, och den spridning med utländsk bakgrund finns iav personer som
landet tillräckliga kriterier för mångkulturellt.beskriva Sverigeär att som

ocksåKommittén därmed mångkulturellt innehållerbegreppetattmenar mer
etnisk dimension.än en

sådanAv beskrivning Sverige följer inte självklart hur ochstatenen av
förhållasamhället skall mångfaldensig till eller vad skall baragöras attsom -

förhållningssätt mångfaldbehövs måste fåoch betydelse för politikenett att
åtgärdernaoch i samhället. frågaHur detta skall ske alltid, medär en som

utgångspunkt i samhällets grundläggande värden måsteoch historia,ett vara
föremål för kontinuerliga diskussioner och ställningstaganden i den demokra-
tiska Särskilt viktigt i detta sammanhang det demokratiskaär attprocessen.

förmår återspegla mångfald.samhälletssystemet
Integration ofta begrepp i likhet mång-är medanväntett annat numera som

kultur har och de skiftande innebörder. När invandrarpolitikengetts mestges
utformades sjuttiotalet avstånd frånhade behov det tidigareatt taman
rådande såinvandrare möjligtsynsättet skulle assimileras,att görassnart som
till svenskar, och integration betecknade till början till assimila-motsatsenen
tion. I Invandrarutredningen talade inte integration utanman om om
anpassning till leva i Sverige, behöva bli svensk. Näratt utan attmen

började använda begreppet integration det för uttrycka ambitionenattman var
jämlikhetsmålet.med För visa handladedet sociala, ekonomiska ochatt att om

civila rättigheter och möjligheter talade ibland strukturell integra-man om
tion".

Mot slutet 1980-talet blev det allt vanligare använda begreppet inte-attav
gration och det blev ofta till invandrarpreñxet. Invandrarpolitiken synonym
kallas ibland integrationspolitik invandrarfrågoroch integrationsfrågor.blir
Men detta inte det enda på.begreppet integration användsär sättet Här liksom
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det gäller mångkulturnär fylls ordet långmed rad innebörder, mångaen
motstridiga. "Integration", uppnådd på,eller brist används för beskrivaatt
situationen för invandrare arbetsmarknaden, möjligheten välja sinatt
kultur, för beskriva de etniska relationernaatt i samhället och mycket annat.
För del inte heller integrationär till liktydigt med assimi-en motsats utanen
lation. Under år har ansträngningama förbättra den för mångaattsenare
invandrare svåra arbetsmarknadssituationen ofta uttryckts i inte-termer attav

måstegrationen förbättras.
Även detta begrepp har intresse inom forskarvärldenrönt ett och resone-

begreppet mångkulturmanget till delar överförbartärovan storaom
begreppet integration. Kommittén följaktligenär medveten svårigheternaom

entydigt definiera integration ochatt har därför valt använda det med vissatt
försiktighet och, där det varit lämpligt, precisera vad i stället för attsom avses
använda det. Ofta går det utmärkt beskriva intentioner, ochatt processer
förhållanden använda begreppet integration.utan månatt I den begreppet
behövs förefaller det kommittén lämpligt begränsa användningen tillmest att
det förhållanden.strukturellarör Politik åtgärderoch syftar till inte-som som
gration skulle då liktydigt med med den övriga befolkningen likaattvara ge
rättigheter och möjligheter åtgärderoch utforma syftar till jämlikhetsom -

med friheten olik.attmen vara
Integration kan inte användas beskrivning tillstånd. En absolutettsom av

jämlikhet existerar inte och valfriheten kommer alltid ha sina begräns-att
ningar. Inte heller bör invandrare tillgöra objekt användaman attgenom
uttryck integrera invandrare eller integrationen invandrare. Statsom av
och kommun kan endast individer infödda och invandrade goda förut-ge - -
sättningar lyckas i livet. Det individen, familjen,att är eller självgruppen som
medvetet eller omedvetet "väljer låta sig integreras.att

Integration är och rörelseriktning i tämligenen process anger storen som
gårutsträckning registrera såoch utvärdera längeatt mätningen irör snävsom

bemärkelse strukturella förhållanden, situationen på arbetsmarkna-t.ex.som
den, det politiska deltagandet och hälsotillståndet. Så vill vägasnart man
andra faktorer, graden kulturell valfrihet,t.ex. blir emellertid utvärde-som av
ringen integrationsprocessen komplicerad.av mer
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Människors identitetsmönster, språk, kultur förhållningssättoch till andra för-
under socialisationsprocesservärvas förbundna medär lokalasom arenor,

platser. Det platsen där individen fårär fotfäste i tillvaron, hon lär sigsom
behärska praktiska rutiner och kulturella koder, lär sig förstå och kom-att se,
municera med medmänniskan, känna empati och visaatt ansvar.

denFör flyttar medför platsbytet förutsättningarna för mänskligattsom
förändras. För den långt,flyttar språk- och bredareöver kultur-samvaro som
och kanske lämnargränser, viktiga delar tidigare sammanhang bakomettav

sig, innebär flyttningen normalt socialisationsprocessen i viss, kanske tillatt
och med måsteutsträckning Denna dåomlärning sker intestor, medupprepas.
barnets eller mindre oskrivna blad underlag med denutanmer som vuxnes
erfarenheter och blockeringar utgångspunkt. Att detta kan svårsom vara en

för den enskilda individen väl omvittnat.ärprocess
Även omställningen livet för den enskilda invandraren svårkanom av vara

och problematisk, har sannolikt den målsättningenprimära flyttningenmed
nåtts majoritet invandrarna. För den utblottad lämnatstor krigetsav en av som
Bosnien, flytt det terrorbombade Kurdistan eller förenat sig med anhörig ien
Sverige, kan fördelarna flyttenmed allt denäventrots stora ettvara om ur
invandrarpolitiskt perspektiv skulle kunna betraktas misslyckande.ettsom

Detta perspektiv, dvs. fåttinvandraren det bättre eller efter flytt-sämreom
ningen, frågarelevant förär invandringspolitiken. Men med invandrar-en
politiken utgångspunkt huvudfråganär Levnadssituationen försom en annan.
i Sverige bosatta bör bedömas måttstockmed svensk och inte i depersoner
hundratals måttsystem eljest skulle aktualiseras. Det med dennaärsom

måttstock,svenska utstakad och preciserad i de invandrarpolitiska och social-
målen,politiska detta utgångspunkt.avsnitt sintarsom

utgårOm från socialisationens lokala karaktär tydligare denman ser man
risk för sociala spänningar och socialt sönderfall kan följa centralaattsom av
samhällsarenor och mötesplatser, arbetsmarknad, boende, föreningslivsom
och politik, etniskt. Når skillnaderna i livsvillkor, lokal kultur ochseparareras
de erfarenheter människor i olika lokalsamhällengör vidgas, kan också sam-
manhållningen i samhället och de samhällsbärande institutionemas legitimitet
komma försvagas.att

Den sociala situation beskrivs i mångfacetterad.detta avsnitt Mångaärsom
invandrare lyckas väl i Sverige medan andra svårigheter.möter Understora
det decenniet har emellertid skrämmandesenaste utveckling skett. Deten

tycktes länge håll förmesta rätt människor. Levnads-stora grupper av
standarden långsamt, och sysselsättningsnivåän och inkomstersteg, om
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årPå har denna tendensolika befolkningsgrupper.utjämnades mellan senare
boende och politiskarbete,samhällsarenor,centralabrutits. Läget som

pessimistiskt scenario gjort vid mittensådant knappastmakt är ettatt avens
faktiskabeskrivning dagensiträffat särskilt1980-talet skulle ha rätt en av

situation.
i denvariationsmönstersituationsbeskrivningen kommerföljandeI den

så långt detta möjligtbelysasbefolkningens levnadsvillkor ärinvandrade att
invandringsperiod, nationelltefterutifrån oftaoch kunskapsläge,data

och försörj-Arbetssituationenålder. avsnittet 8.1,kön och Tillursprung,
situation arbetsmarknaden;invandrareslägesbeskrivningarningen, förs av

egenföretagande, utbild-yrkesfördelning,arbetslöshet,förvärvsfrekvenser,
Även försörjning i huvudsak baserasmänniskorsinkomster.ning och om

transfereringarår beroendemånga varitinvandrare underarbete har avsenare
ocksåöversiktligt för utveck-redogöroch avsnittetoffentliga sektorndenöver

Perspektivet i dettaförtidspensionering.ochgäller socialbidrag ärlingen vad
transfereringareffekterinnebärsituation, vilketkapitel individens att t.ex. av

plats i betänkandet.förekonomi redogörsför offentliga sektornsden annan
för denhälsoaspekter betydelseför vissa8.2, Hälsa, redogörsI avsnitt av

beskrivs situationen8.3 Boendetunder rubrikenbefolkningen ochinvandrade
fördelningbefolkningsgruppersolikafrämst vad gällerbostadsmarknaden,

boendesegregeringen belyses medupplåtelseformer. Effekterna ettav
Eftersom del denkommun.i Malmöskolsegregeringenexempel aven

städernasinvandrare till desynnerhetkoncentrationen i störreaktuella nyaav
landet,sekundärñyttningar inommiljonprogramområden sketts.k. genom

i särskild del dettaockså geografiska rörligheteninrikesbeskrivs den aven
avsnitt.

klarläg-och boende skallinkomsterarbete, utbildning,Om samband mellan
underlag.sammanställningarnastatistiskade trycktaräcker sällan somgas

aspekt vidsituationsbeskrivningofta lämpar sig förMedan dessa av en enen
skildabefolkningen inomoch andelarantaltidpunkt t.ex. olika avgruppers

yrken, ochnäringsgrenar,områden fördelningoch kön,geografiska per
utifrån kombina-sällan analyseraskan materialetsocioekonomiska grupper

förändringdynamiska aspekterkan övervariabler och mindretioner änav -
dettahushåll Eftersom justkartläggas. ärindivider ochtiden för grupper av -

kommer avsnittetsvårigheter skall kunna belysasförlopp ochönskvärt för att
longitudinellförinomkompletteras med resultat störreatt enramenvunna

Centralbyråns statistikindividbaseradeStatistiskaundersökning, där samman-
lämpligt sättdynamiska analysenför denställts ett

efter härkomstlandinvandraderefereras tillstatistiska skälAv personer

innehålleravidentifieradSOCGEOMOB,benämndkällhänvisningamadatabas,iDenna
hushåll, med65000för 3000001985och 1990 drygtinformationför 1980, varavca. en

flerautlandsfödda.eller
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Ålders-Figur 8.1 och könsstandardiserat index för andelen förvärvsarbetande utländska
medborgare åren 1950-1994. Index för totalbefolkningen är 100.
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födelseland eller medborgarskap, faktum döljer den etniskt blandadeett som
befolkning frånkommer länder Iran, Turkiet, Libanon m.ñ. länder.som som
Det saknas statistiskt underlag för analyser baserade på uppdelningar efter

religionstillhörighet eller etniskt.ex. grupp.

8.1 Arbetssituationen och försörjningen

Sysselsättningsläget

I relativt nyligen genomförd studie mångadras slutsatsen de arbets-atten av
kraftsinvandrare och östeuropeiska flyktingar anlände till Sverige undersom
den första efterkrigsperioden, särskilt under 1950- nåddeoch 1960-talet,

framgångar.snabba Detta gäller särskilt sysselsättningsnivåer och inkomstut-
veckling, också i det svenska samhället.acceptansmen

Under 1950- och l960-talen början 1970-talet hade de utländskasamt av
medborgarna i allmänhet åldersspeciñkhögre förvärvsgrad den svenskaänen
befolkningen. Figur 8.1 Vanligen arbetslösheten till början jämförbarvar en
för utländska och svenska medborgare, periodvis troligen lägre bland demen
förstnänmda. Mot slutet 1970-talet inträdde försämring och 1980-trotsav en
talets högkonjunktur bröts inte förstärktes trenden allt arbets-sämreutan mot
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årår och kön 1993.åldern efter födelselandförvärvsarbetande i 20-64Figur Andelen8.2
Sverigeifödda, de 30 störstaSverige, samtliga utrikesPersoner födda i samt grupperna

högra.figuren, män i dendelenland, kvinnor i den vänstrafödda i visstett avav personer

70%80/-QfP/u1007.20%30/-40750/-60/0%HW:90701007:50/-EW.70V:50/-0%10%20°/-307040% SverigeSverige ÖsterrikeFinland
TysklandEstlandömma Estland
DanmarkTyskland FinlandOM TjeckoslovakienDanmark

StorbritannienTjeckoslovakien NorgeStorbritannien UnuemUngern IndienPolen ItalienRepublikenKorea. PolenSamtligautlandet SpanienItalien FrankrikeChile ChileFrankrike SamtligaThailand RumänienRumänien JugoslavienIndien USASpanien
Korea.RepublikenUSA TurkietJugoslavien SovjetunionenSovjetunionen GreklandFolkrep.Kina, Kina,Folkrep.Etiopien ThailandGrekland EtiopienTurkiet SyrienIran IranSyrien LibanonLibanon Iraktrek SomaliaSomalia 60%70V-80/-10% 50%0%1D/c2U/ø3W4U%50&#39;/-60&#39;/-70%B0%90%100°h

ÅRSYScentralbyrån,StatistiskaKälla:

utländska medborgare.marknadsdeltagande för
Även fåttsärskilt kvinnorna,arbetskraftsinvandrama,också tidigadeom

förtidspensionstigande arbetslöshet,villkor i formförsämradevidkännas av
inkomstpositioner,relativaoch försämrade ärförslitningsskadortill följd av

1980- ochSverige underkommit tillför invandraresituationen än sämre som
fördvs. demnaturaliserade svenskarna,Situationen för de1990-talen. som

År hade denna kategori1994dock markant bättre.medborgarskap,bytt är
sysselsättningsfrekven-beräkningenåldersstandardiserade89 i denindex av

totalbefolkningens62 ochutländska medborgarnasjämföra med deattsen,
100.

hur olika del-skillnader mellangenomsnitt döljer sigBakom dessa stora
på arbetsmarknaden.siglyckats etablerainvandrade personeravgrupper

åråldern 20-64iSverige föddade iMedan 70 männenöver procent av
i Irak eller Soma-för föddamotsvarande andelförvärvsarbetade 1993 mänvar
för medtidenUtvecklingenFigur 8.2lia mindre 25 överän procent. grupper

Någraför hela befolkningen.följer i denolika födelseländer stort sett grupper
iranier ochbestår relativt nyinvandradehuvudsaki t.ex.personer,avsom
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Figur åldern år8.3 Andelen förvärvsarbetande i 20-64 1985-1993. Hela befolkningen
födda i vissa länder.samt personer

Förvärvsarbetande
90%

80%
Helabefolkningen

70°/° Finland
60%

Chile50% F.d. Jugoslavien
Turkiet40%

30% han

20%

10%

0%
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

ÅRSYSKälla:Statistiskacentralbyrån,

åttiotaletchilenare, ñck vid högkonjunkturen i slutet en gynnsammare
sysselsättningsutveckling totalbefolkningen, medan uppvisade sjun-andraän
kande förväwsfrekvenser under denna period, födda iäven t.ex. personer
Turkiet f.d.eller Jugoslavien. Figur 8.3

Skiljelinjema kan dock efterdras andra kriterier födelseland. Enäven än

årTabell 8.1 Arbetskraftsstatus för födda1992 utrikes med olika vistelsetid ipersoner
ÅldersstandardiseradeSverige värden. Procent.

lnvandringsår Sysselsättningstal Arbetslöshetstal
Män Kvinnor Män Kvinnor

-19691 74 74 8 6
1970-1979 69 65 8 5
1980-1983 65 60 13 10
1984-1987 58 55 18 13
1988- 44 30 25 27

Samtligautrikes födda 65 62 12 8
Totalbeiolkningen 79 77 5 4

Källa: SysselsättningEkberg, och arbetsmarknadskarriär,HögskolanVäxjö 1993
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Figur 8.4 Inkomst lön, näringsverksamhet och kapital för gifta/sambeskattade invand-av
Åldersstandardiseradebåda årrartamiljer med barn invandrare efter vistelsetid.1993,

indexvärden, där svenska familjer: 100.

200
- 20år

0-19
:l 5-9

150 l: 2-4 .
l: 0-1
- Samtliga

Övriga SamtligaNorden EU-länderna Europa Utom Europa
exkl. Norden utrikes födda

StatistiskacentralbyrånKälla:

rimlig hypotes, ñck starkt empiriskt stöd, invandraren medlänge attsom var
ökad vistelsetid fick svenskfödda befolkningeni landet den allt-gentemoten

jämförbar situationsituation vad gäller inkomster, boende och social imer
Vistelsetidenallmänhet. har fortsatt betydelse, det dagens situa-görmen som

nedslående mångation särskilt invandrat efter 1980 tycks ha haftär att som
svårare kollektiv följa logiska utvecklingskurva, och särskiltdennaatt som
svårt nå nivå.befolkningens 8.1i närheten den svenska Tabellatt ens av

många frånFör invandrare länder Europa tycks den relativa inkomst-utom
åren nivåförbättringen efter de första 10 i landet, och dettastanna av en

bådeför gifta sambeskattade familjer, och hustru invandrat,därt.ex.som man
nårendast svenskfödda befolkningens genomsnitt.50 den Figurprocent av

8.4
Situationen kan för med olika invandringsmotiv.belysasäven personer

Genom specialbearbetningar Invandrarverks register harSCB:s och Statensav
förvärvsfrekvenser framför flyktingar och andra invandrare kunnat förtas

får uppehållstill-1993. Figur 8.5 Flyktingar definieras här som personer som
stånd Sverige flyktingar flyktingliknande föri eller skäl, anhörigasamtsom

två år från fåtttill flyktingar kommer inom den de anhöriga tillärattsom
uppehållstillstånd. visar skillnaden mellan flyktingar ochResultatet andraatt
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åldersintervall.födda Uppde-Figur 8.5 Andel förvärvsarbetande bland utrikes 1993 i olika
påpå uppdelat motiv förIat de invandrat före och efter och för de även1989,som senare

uppehållstillstånd.

90%
J

80% / Hela-
befolkningen

70%
Invandrad

198960% före

Samtliga50%
utrikes födda

WQMQNWÃWMM40% flyktingmm.
1989-i 99330%

igåliiiggga-2°°/°
f /

m P 4
I l I l I l l l

016- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65-
19 24 29 34 39 44 49 54 59 64

centralbyrånKälla:StatensinvandrarverkochStatistiska

båda åreninvandrare, 1989 till 1993,där invandrat under är stor.grupperna
uppnår någon åldersgrupp förvärvsfrekvens 20Flyktingama inte i överen

åldersgrupperna ligger 40medan övriga invandrare i de flestaprocent, ca
ocksåDe nyinvandrade har enligt dessa data generellt lägre syssel-procent.

sättningsfrekvenser övriga utrikes födda, vilka i sin har klart lägreän tur
förvärvsfrekvens befolkningen helhet.än som

befolkningens situation arbetsmarknadenAnalyser den invandradeav
någon år 1975.antyder skiljelinje kan dras vid tidpunkt i närhetenatt en av

förhållandevisInvandrare kom dessförinnan har klarat sig bra, medansom
många årens ocksåde 20 invandrare efter längre tid i Sverige harsenasteav en

svårigheter finna fastare förankring arbetslivet. fullt för-i Att utstora att en
utanförstående,klara skifte fråndetta acceptabel/god situation till det som nu

låtertvåpräglar del de decenniemas invandrare sig knappastsenastestoren av
Forskare förlopp och förändringar kan ha haftpekar antalgöras. ett ensom

avgörande betydelse i sammanhanget.
Något något fokuserarförenklat kan all forskning sättsäga attman som

samhällets etniska dimension föras grundläggandekan till endera tre ansat-av
förordas kombinatio-Antingen kulturell förklaring, strukturell ellerser. en en

dessa.ner av
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Kulturella förklaringar betonar etnicitetens roll, skillnader i levnadssätt,
värderingar och attityder, ofta med hänvisning till kulturell distans till svensk-

förklaringEn efter denna linje skulle söka orsakerna till problemen iarna.
invandringens förändrade från frånsammansättningen: arbetskraftsinvandring
näraliggande frånländer i Europa till ñykting- och anhöriginvandring krigs-
och oroshärdar utanför frånEuropa. Avvikelser den genomsnittliga svenska

förhållanden pensionsålder eller könsroller i äktenskapet kansynen som
förståslättare kulturella förklaringar. Synen arbetets betydelse förgenom

individens ocksåidentitet kan variera mellan olika kulturer, där den svenska
protestantiska moralen ofta ovanligt värde arbetet ochsätta ett stortanses
särskilt skiljer sig beträffande på kvinnors förvärvsarbete gentemotsynen
många andra kulturer. Förklaringstypen ofta kritik, därför den för-möter att
lägger skulden till problemen dem invandrat och tenderar bortseattsom
från betydelse förhållandenden olika faktorer och i mottagarlandetsom
spelar.

Strukturella förklaringar söker oftast orsaker i förändringar i marknadernas
funktionssätt efterfråganeller i arbetskraft. förklaringEn efter linjedenna

påtala tvåskulle särskilt starkt genomgripande förändringar global bety-av
delse för näringslivet. Dels framväxten "en internationell arbetsdel-av ny
ning", vilket mångabetecknar tendensen produktionen i industri-att mogna
branscher stål, bilar, textil har minskat i industriländema ochsom varv,- -
expanderat i delar mångaden tidigare industriella periferin. Därmed harav
traditionella industriarbeten försvunnit i de tidigt industrialiserade länderna.

En tendens i industriländema vad forskare övergångenbenämnerärannan
från "fordistiskt produktionssätt karaktäriserat standardiserad produk-ett av
tion i enheter för masskonsumtion till flexibelstora ett systemav varor av
specialisering, snabbare produktbyten och kundanpassning. Sarnrnanta-större

skulle den ekonomin efterfrågangamla mindre kvalificerad,störreget ge en
utbytbar arbetskraft, innebärmedan den uppgradering inte baramer nya en av

kraven formell ocksåkompetens rad sociala kvalifikationerutan en
förmåga till samarbete, insikt i företagskulturen. harDet antagits dennaatt

bådetendens skulle missgynna de traditionella arbetskraftsimmigranter, som
dominerade mångainvandringen till länder under den första delen efter-av
krigstiden, och framför allt de ñykting- och anhöriginvand-nya grupperna av

mångavilka i fall saknar erfarenhet lönearbete i moderna ekonomier.rare, av
Kombinationsansatser språketsbetonar ofta ochroll antingen kulturser

eller struktur dominerande förklaring och det andra kompletterandesom som
orsaker. Förklaringar påskjuter in sig diskriminering invandrare kansom av
återfinnas inom alla dessa inriktningar diskrimineringsförkla-äventre om

återfinnsringar oftast bland förklaringarkulturella och pekar majori-typen ut
tetsbefolkningen eller dess arbetsgivare och arbetsförrnedlare, bostadsföretag
och bostadsförrnedlare, huvudorsak till invandrares positioner isämresom
samhället.
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år huvudsak vad1970 idominerades fram tillSverigeInvandringen till av
det brukararbetskraftsmigration. Medkallas sekundärbrukar man avsesom

lågbetalt industri- ocharbete inomutför relativtarbetskraft,invandrad som
den inter-arbetskraftsmigration vanligenMed primärtjänstesektorema. avses

rörlighetoch välutbildadevälbetaldarörlighetennationella experter, enav -
organisationerföretag ochför transnationellaofta inom somramennumera -

1980-talet ochUnderOECD-länderna.utbytet mellanpräglar delstoren av
ochflykting-invandringendominerades1990-taletbörjan stora grupperavav

år från f.d.från och underutomeuropeiska länderanhöriginvandrare senare
Jugoslavien.

hete-mycketkanoch anhöriginvandrareKategorin flykting- antas mervara
etniskkulturell distans,utbildning,bakgrund,avseende socialmedrogen

svårigheternaarbetskraftsinvandrare. Attsammanhållning kategorin attän
sådanför heterogentvaritarbetsmarknadsförankringfastarefinna stora enen

iför demstödindirektinvandrargrupp kan utgöra ettsammansatt somanses
inträffat Sverige underiförändringar,de strukturellaförklaringen betonar som

svårigheterväxandeerfarenheternakvartsseklet. När dessutomdet senaste av
stödetmånga OECD-länderiarbetskraft likartade växerför invandrad ytter-är

spår diskrimine-arbetslöshetensväxandestrukturella och i denligare för --
ringsinriktade förklaringar.

diskute-hittills inteförklaringamadiskrimineringsinriktadedeEn somav
låga hosförvärvsfrekvenserså utsträckning i debattenirats stor personerom

diskrimineringsteorin. Dennastatistiskainvandrarbakgrund den s.k.med är
vilka egenska-informationarbetsgivare generellt harbygger sämreatt om

detbesitterbakgrund närmed utländskarbetssökande som grupppersonerper
osäker-leder tillInformationsbristenför arbete. störrekvalifikationergäller ett

dessabliroch riskentillhörbeträffande sökandehet stor attgruppensom
anställningssituationer. Dennavidtidigt stadiumbort typett avsorteras

utifrånmån rationelltbeteende i visssin grund i ärdiskriminering har ett som
främlingsfientligahaalls behöveroch intearbetsgivarens synpunkt, som

brukar kallasekonomisk teorienligtvadmotiv. kanDen sägas utgöra som
från statsmaktenskorrigeringarmotiverar"marknadsmisslyckande och som

diskriminering diskuterasandradiskriminering ochsida. Statistisk typer av
i betänkandet.vidare platsannan

Yrkestillhörighet

såväl kvinnor,medborgarna, överrepre-de utländska mänSedan länge är som
handel,inomtillverkningsindustrinochinom gruvnäringensenterade samt

ifrån andrainte Sverigeavseende skiljer sighotell. dettaoch Irestaurang
Underrepresentationenarbetskraftsinvandring.betydandeländer haftsom en

försäk-bank- ochoch telesamfärdsel,liksom inominom jordbruket samtpost
Tillinternationelltockså förhärskandein i mönster.ringssektorn faller ett
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frånskillnad mångai andra länder tillhör dock byggnadsindustrin i Sverige en
näringsgren tycks förbehållen den inhemska befolkningen, dvs. främst desom
svenska männen.

Den offentliga tjänstesektom har starkt dominerande såvälroll fören
Årinvandrade svenska kvinnor. 1992 andelen anställda i offentligsom var

sektor förvärvsarbetande kvinnor 58 för totalbefolkningen kvin-procentav av
57 för de utrikes födda naturaliserade svenskaprocent medborgarna ochnor,

56 för de utländska medborgarna. Sektomsprocent roll arbetsgivaresom
männen väsentligt mindre, någotär för utländska förstörre svenskaänmen
medborgare. Motsvarande siffror för 21män är anställda i offentligprocent
sektor för totalbefolkningen, 21 för de utrikes födda naturaliseradeprocent
svenska medborgarna och 23 för de utländska medborgarna.procent

Även redan näringsgrensfördelningen klassificerar de arbetsstäl-om som-
len där människor arbetar till branscher och sektorer vissa skillnaderanger-
mellan den invandrade och den svenska befolkningens sysselsättning, detär

yrkesnivå dessa skillnader blir tydliga. Yrkesbestämning skersom mer
individuell nivå, utgångspunktmed i de arbetsuppgifter den arbetande harsom

utföra.att
Vad gäller yrken framträder tydligt könsskiljande Medan deett mönster.

utlandsfödda kvinnorna väl representerade iär de yrken mångadär svenska
kvinnor arbetar, de utlandsföddautgör betydandemännen andelar inom vissa
till små manliga yrkesområdennumerären t.ex. städare, köks- och restaurang-
biträden, kockar, hovmästare, servitörer och läkare. Slutsatsen manligaär att
invandrare yrkessegregeradeär kvinnliga. Mer hälftenän 56än procentmer

de yrkesverksamma utlandsfödda kvinnorna finns i de 20 vanligasteav
yrkena. Motsvarande värde för de utlandsfödda knappt 38männen är procent.

Som alltid situationen för den invandradenär befolkningen skall beskrivas
finns det goda skäl detaljerat granska den skillnadatt denmer gentemot
svenska befolkningen oftast framträder. Detta nedan i diskussiongörssom en

situationen för respektive kvinnor.mänom

Män

Vid den Folk- och bostadsräkningen 1990 arbetadesenaste ochnära en en
kvarts miljon födda i Sverigemän 19 timmar vecka.än Var tionde,mer per ca
125 000, arbetade i verkstads- och byggnadsmetallarbete. Lika många fanns
inom yrkesgruppen tekniskt arbete. En tio-i-topp-lista svenskaöver mäns
yrken innehåller också varuförsäljning, bygg- och anläggningsarbete, vägtra-
ñkarbete, elektroarbete, pedagogiskt arbete, jord- och skogsbruksarbete samt
administrativa och kamerala arbeten kontor. Tabell 8.2 Av dessa yrkes-

kommer vanligen hälften med motsvarande listor yrkesför-övergrupper ca
delningen för utrikes födda. Det gäller särskilt för verkstads- och metallarbete
och läraryrken. Idag liksom tidigare ñnns klar överrepresentationen av
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födelseland.år efter yrke, kön ochi riket 1990Tabell 8.2 Förvärvsarbetande män 16-
yrkesgrupperna.Rangordning de tio vanligasteav

Chile Iran TurkietSverige Finland Afrika
Rang%nivå Rang% Rang%Rang% Rang% Rang%Yrkeskategorier2

3 9,22 14,8 2 11,510,3 1 20,9 2 9,9Verkstads-ochbyggnadsmetallarbete 1
4,49 3.1 62 10,2 3 8,8Teknisktarbete

13,9 25,0 2 12,69,2 1 21,7 3 1identiiierbarayrken 3 9,5 2Pers. mmm.
6 5,78 3,54 6,6 9 3,3Varuiörsälining

Övrigt anläggningsarbete 5 5,6 4bygg-och
3,586 4,3 5 4,1 7 3,2Vågtralikarbetemm

10 2,59 3,07 4,0 8 3.4Elektroarbete
4,33,0 10 3,0 710 3,1 8Pedagogisktarbete 8 3.5

trädgårds- 9 2,7Jordbr; sk0gsbr.Iedn
Övr kontorstekn.arb. 10 2,3administr,kameraltoch

15.6 7 3,9 5 7,12,3 3,5 4 8,5 1Fastighetsskötselochstädning 11 7
9 3,26 3,8 6 4,0 9 3,012 2,3Paketeringsarbete,Iagerarbetemm

10 2,8Godshanteringmaskinkörning 13 2,2och
3,1 5 5,1siukvårdsarbete 18 1,7 5 4,5 7Hälso-och

20 1,5 8 3,1Postiljons-ochexpeditionsvaktsarb.
4,3 4 5,10,9 5Socialtarbete 25

4 8,426 0,9Livsmedels-ochtobaksarbete
6,2 1 19,63 9,0 4 6,8 3storhush.arb. 27 0,9Hotell-,restaurang-

0,9 10 2,7Kemisktprocessarb.,gummi-ochplastvaruarb30
StâI-, smides-gjuteriarb 32 0,9 6 3,5metallverks-,

0,6Litterärtochiournalistisktarb 38rnm

76,271,1 70,859,1 56,2 69,7Tiostörstayrkeskategorierna,andel
55006800 5300 7000antal 246100 43900Tiostörstayrkeskategorierna, 1

centralbyrånKälla:Statistiska

inompaketerings- och lagerarbeteinvandrad arbetskraft i städning, samt
yrkesområden återfanns 301990hotell och Inom dessa procentrestaurang. ca

deTurkiet, medan 5,5de yrkesverksamma födda imännen procent avav
Överrepresentationenmotsvarande yrken.svenskfödda fanns i ärmännen

förvärvsfrekvensema.hänsyn till de olikadock lägre tarom man
yrkesområden genomgåendenågra få dominerandeKoncentrationen till är

vanligaste yrkesgrup-svenskfödda De tioför utlandsfödda för män.större än
70och Turkiet sysselsätterför födda i Chile, Iran änmerpersonerpema
förnämnda tio yrkesgrupperde yrkesverksamma, medanprocent ovanav
ejdock kategorinsysselsätter 59 Det börsvenska män attprocent. noteras

ingår för de ñnskaberäkningen. Med undantagidentifierbara yrken i männen
centralbyrån yrkesbestämningenuppenbart problem medhar Statistiska större

iSå fjärde iranskfödd yrkesbestämningför invandrare saknar t.ex. manvar
års bostadsräkning.1990 Folk- och

Kvinnor

flera för kvinnorna.Yrkesbilden redan konstaterats sättär en annansom
yrkesområden tio-i-topp-listomafinns 15 de samladeSammanlagt endast
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Tabell 8.3 Förvärvsarbetande kvinnor år16 i riket efter yrke, kön och födelseiand. Rang-
ordning de tio vanligaste yrkesgrupperna.av

Sverige Finland Afrika Chile Iran Turkiet
nivåYrkeskategorier2 Rang70 Rang/o Rang% Rang% Rang% Rang%

Socialtarbete 1 12,5 1 12,5 3 11.0 3 14,6 2 19,0 3 13,8
siukvårdsarbeteHälso-och 2 11,9 2 12,1 4 10,7 4 7.8 4 7,9 7 3,5

Sekreterar-ochmaskinskrivnarb 3 10,6 4 8,1 6 4,3 8 3.0 10 1,9mrn 9 3,1
Pers. identitierbarayrken 4 8,3 5 7,4 1 23,3m. 2 15,1mm 1 28,0 2 15,2
Varutñrsåljning 5 7,5 8 4,1 8 2,6 8 2.9 5 5,5
Hotell-,restaurang-storhusharb. 6 5,1 6 6,3 5 7,5 5 6,4 5 6,5 4 10,3
Fastighetsskütselochstädning 7 4,1 3 9,8 2 16,7 1 21,3 6 3,2 1 22,8
Pedagogisktarbete 8 3,5 7 6,0 7 4,1 6 5,5 3 9,2 6 4,0övradministr,kameranochkontorstekn.arb. 9 3,1
Redovisningsarbete 10 3,0 10 2,5rnrn
Sömnadsarbete 28 0,6 10mm 2,7 10 2,2
Litterärtochioumalistisidart 27 0,6mm 9 2,3
Paketeringsarbete,Iagerarbete 15 1,1 9 2,6 7 3,2 7 2,9mm 8 3,3
Teknisktarbete 12 1,2
Verkstads-ochbyggnadsmetallarbete 13 1,1 9 3,8 10 1,6 9 2,7

största10 yrkena.andel 69,8 72,6 84,4 32,3 33,3 33.7
störstayrkena,antal 1356300 83700 4600 6300 4600 4700

StatistiskaKälla: centralbyrån

åttade kategorier kvinnoröver efter födclseland valts för jämfö-utsom en
relse: svenska, finska, polska, afrikanska, Chilenska, iranska, libanesiska och
turkiska kvinnor. Tabell 8.3 Motsvarande siffra för den manliga uppställ-
ningen yrkesområden.21 Redan detta skäl inses skillnaderna iattvar av
yrkesstruktur för förär större kvinnor.män än

Könsuppdelningen det gäller påyrkennär den svenska arbetsmarknaden är
fortsatt stark. Endast tio återfinnsyrkesgrupper bland de vanligastetre förav
både svenska och kvinnor: varuförsäljning,män pedagogiskt arbete samt
kameralt och kontorstekniskt arbete även inom dessa yrkesgrupper finns en
tydlig könsmässig uppdelning. Socialt arbete det vanligaste yrkesornrådetär
för de svenska kvinnorna 12,5 procent, sysselsätter 10än procentmen mer
också kvinnor invandrat. Därnäst vanligast för svenska kvinnor ärav som

sjukvårdsarbete,hälso- och ocksåvilket framstår vanligt för mångasom
invandrade kvinnor, libanesiska och turkiska kvinnor undantagna. Hotell- och
restaurangarbete i särskilt hög grad påstädning yrkesornrå-exempelsamt är
den sysselsätter utlandsfödda kvinnor i betydligt utsträckningstörre änsom
svenska kvinnor. femteVar till sjätte kvinna fråninvandrad Afrika, Chilevar
och återfinnsTurkiet inom lokalvården. Precis för manliga invandraresom

svårigheternatycks precisera yrkestillhörigheten för mångaatt störrevara
invandrade kvinnor för kvinnor födda i Sverige.än Ungefär 25 deprocent av
förvärvsarbetande frånkvinnorna afrikanska länder respektive Iran saknar
yrkesbestärnning i den Folk- och bostadsräkningen.senaste

86



Levnadsförhållanden

och födel-näringsgrenarför urval1990medelinkomst ettEgenföretagarnasFigur 8.6 av
seländer.

300000 M/-M-.-_A__.r , ll::Libanon
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Egenföretagande

antalettill ökningmånga håll allt oftareochFörhoppningar knyts att aven
arbetslöshe-innebärakommerdriver företagochinvandrare attattstartarsom

Sådana hämtarförhoppningarminskar.invandrargrupperbland vissaten
mångaiegenföretagandeuppskattningtendens till högrenäring dels i aven
1980-underinvandrarbakgrundmeddels i iakttagelsenkretsar, att personer

verksamheter.benägna1990-talet blivit alltmeroch startaatt egna
företag drivnalångt 1970-taletin1960-talet ochUnder avegnavar

fannsSverige. Devanliga iinvandrarbakgrund mindremed varsompersoner
liten skaravilkenrestaurangbranschen, inomhuvudsakligen iverksamma en

JugoslavienochItalien, Greklandfrämsti Europamedpersoner ursprungav
emellertidtid harverkade. Underoch Kinafrämst Turkietoch Asien senare
invandraregenerationensoch andradrivs förstaföretagantalet avsomegna

40 000 företagarnade22 000idag finns nästanökat markant, och avca
utanför handels-,verksamheterfamiljemedhjälpare iinklusive restaurang-

hotellsektom.och
utri-aktiebolag ochexklusiveegenföretagtill s.k.Om analysen avgränsas

invandrarföretag. Under300så år omkring 20fanns 1985föddakes personer
bland invandrareytterligareökade intresset1980-talet attdelensenare av

knapptföretag till 24 800,uppgick antaletoch 1989eget enstarta varavegna
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Tabell 8.4 Utrikes födda företagare 1991 och 1994.egna

Världsdel Land/Region Antal före- Förändringi %
1994tagare 1991-1994

Europa 26 700 15
Därav: Finland 8 000 23

ÖvrigaNorden 4 700 18
Västeuropa Nordenutom 6 000 3
F.d. Jugoslavien 2 500
Polen 2 400 41
ÖvrigaÖsteuropa 3 100 -19

Asien 9 600 33
Därav: lran 1 800

Turkiet 3 000 30
OvrigaAsien 4 800 60

Afrika 600 -25

Amerika 1 800 200
Därav: Nordamerika 1 100 120

Chile 500 400
ÖvrigaSydamerika 200 -

Australien 1 100 267mm

Utlandettotalt 39 800 24
Nordiska länder 12 700 21
Utomnordiska länder 27 100 25

Helabefolkningen 436 200

Källa:Statistiskacentralbyrån,AKU

tredjedel leddes kvinnor. Därefter skedde först nedgång vilket följdeav en -
allmän tendens till ökat företagskonkurserantal och nedläggningar före-en av

och därpå expansiontag under 1993 och 1994. Nästan 17 deen ny procent av-
företag startades årenunder 1991-94 företag drevs utrikessom var som av

Ävenfödda de utlandsföddas andel befolkningen frånökat 8personer. om av
till 9 årunder dessaprocent invandrares nyföretagandeprocent snabbaresteg

både den företagstillväxtenän totala och tillväxten den invandrade befolk-av
ningen.

Allt Her invandrare således företag mångaoch i fallstartar lyckaseget de
etablera sin verksamheter tack hjälp från familj, släkt ochstor vännervare

hårt långaarbete, arbetstider lågaochsamt inkomstkrav. Genomsnittsinkoms-
för egenföretagare visar likartadetema etniska skillnader inkomsterna försom
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anställda. Egenföretagare födda i nåddeSverige 150 000 kr i genomsnittligca
årsinkomst år 1990. Figur 8.6 Brittiska företagare i Sverige ligger strax
därunder, medan företagare från Turkiet och Libanon har hälften dennaen av
årsinkomst i genomsnitt. Etniska skillnader i inkomster någotvarierar från
bransch till bransch, såi alla branscher når svenskfödda företa-gottmen som

genomsnittligt högre inkomster.gare
Företag drivs i utlandet födda finns idag inom praktisktsom av personer

tagit alla näringsgrenar, majoritetäven dem ca 45 procentstorom en av
fortfarande återfinns inom den konsumentinriktade tjänstesektom hotell och

detaljhandel och övriga tjänster. En litenrestaurang, minoritet företagen ärav
entreprenöriella och tillväxtorienterade. Men levebrödsföretagävenmer om

med inga fåeller anställda klart dominerar bilden invandrares företagande,av
så dessa företag ändåär ekonomisk betydelse, särskilt för familjerdestorav

direkt inblandadeär företagsägare och Många gångermedhjälpare.som som
egenföretagandeär det enda alternativet till arbetslöshet.

finnsDet skillnader mellan olika invandrargrupper medstora avseende
antalet ägda företag och benägenhet Huvuddelen företagarnaatt starta eget. av
drygt 70 härstammar frånprocent, Europa frånvarav hälften de nordiskaca
länderna. Drygt femtedel kommer från Asien varav 30 frånen procentca
Turkiet, 3 från Amerika och bara från2 Afrikaprocent varavprocent tre
fjärdedelar från Nordafrika. Tabell 8.4

Fördelade efter födelseland födda iär Turkiet, Syrien, Grekland,personer
Italien, Tunisien och Marocko överrepresenterade bland egenföretagare med
40 till 70 företag invånare.1000 Invandrargrupper från Norden ochper resten

Europa intar mellanställning med 23 respektive 29 företag 1000av en per
invånare. Personer födda i Nordamerika underrepresenteradeär med 19 före-

1000 invånare. Dock bådetag nordamerikanska och europeiskastartarper
invandrare oftare avancerade företag och de i mindre utsträckningärmer
begränsade till med påavseende produkter och kundkrets etniskt prägladen
marknad. Bland uppvisar lågovanligt företagarandel märks degrupper som en

födda i Sydamerikaär och länder söder Sahara 9 respektive företag5som om
invånare.1000 Figur 8.7per

Egna företag drivna utrikes födda starkt koncentrerade tillärav personer
storstadsområdena, särskilt till Stockholms län. Medan fyra tio utlands-av
födda bor i de återfinnsstorstadslänen tio företag drivstre dessasex av som av
i storstadsregionema.

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Enligt AKU har arbetslösheten för utornnordiska medborgare frånökat 5
till 27 mellan 1990 och 1994. Underprocent period harprocent ande-samma

len företagare bland de sysselsatta utornnordiska frånmedborgarna ökategna
Ökningen9 till 15 andelen egenföretagareprocent kan iprocent. stort settav
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invånare födelseland, 1991.efterföretag 1 000Figur 8.7 Antal per

7550250
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Storbritannien
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Ungern

Danmark
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Finland
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Iran
Chile

ÅFlSYS. Ali Najibcentralbyrån. Bearbetningar,StatistiskaKälla:

egenföre-andelendvs.nedgången sysselsättning inomiförklaras gruppen,av
ökaregenföretagareantalet närökasysselsatta kande attutantagare av

andelföretagarbetar iminskar. Deiandelen sysselsatta eget somsomgruppen
utonmordiskaförlåga förvärvsfrekvensenpå grund denbefolkningen är avav

15sysselsattaandel delägre 5 procentbetydligt änmedborgare avsom
procent.

år 1995, ibörjankonstaterade iAMSArbetsmarknadsstyrelsen enav
åtgärder och invand-för flyktingararbetsmarknadspolitiskaröranderapport

bland iutvecklassysselsättningsmönster är väg attatt ett nytt synner-rare,
befinner sigmycket hög andelFörutomvissa medborgargrupper.het att en

kraf-de sysselsattafinns det blandarbetslösautanför arbetskraften eller är en
vidareUtredarna hävdarföretagare.andel storttigt växande att ettav egna

utanför densysselsattainvandrare dessutomflyktingar och ärantal nyanlända
arbetsmark-traditionellaockså utanför dearbetsmarknaden,reguljära men

utomnordiska med-anställdainsatsområdena. tillfälligtAndelennadspolitiska
1990-kraftigt underökat mycketockså -jämfört med svenskarharborgare -

År utomnordiska medborgarnaanställdadehade 181990talet. procentca av
år motsvarandeFyrasvenskar 10 procent.tillfällig anställning senare var

medborgargruppervissa ärsvenskar 12 procent. Förandel 31 procent
iranska medbor-de anställda62markant. Helaökningen än procent avmer

år 1994.tillfälligt arbeteafrikanema hadeoch 41 procent avgarna
finns till"tendenservidareutredareArbetsmarknadsstyrelsens attnoterar
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Tabell 8.5 Arbetssökande vid arbetsförmedlingarna 1996-01 -31 efter medborgarskap och
sökandekategori.

Arbetssökande1996-01-31 Svenska Utomnordiska Andel °/o
och nordiska medborgare utomnordiska
medborgare medborgare

Utan arbete 481 800 60 900 11,2
Deltidsarbetslösa 143 200 3005 3,6
Tillfälligt arbete 31 300 1 200 3,8
Ombytessökande 30 200 700 2,4
Beredskapsarbete 10 200 1 800 15,0
Arbetslivsutveckling 50 200 3 800 7,0
Utbildningsvikariat 400 500 4,0
Arbetsplatsintroduktion 35 500 7 000 16,5
Ungdomspraktik 100 0 2,1
Datortek 12 000 400 3,3
Kommunala ungdomsavtalet/-programmet 11 500 200 1,4
AMI 6 100 500 7,1
A-utbildning 53 800 12 600 18,9

Summa 877 300 94 900 9,8

Källa:Arbetsmarknadsstyrelsen,V-enheten

utveckling liknande den sedan länge kunnat observeras mångai andraen som
västeuropeiska länder, dvs. de etniska minoriteter och invandrare hänvisasatt
till tillfälliga arbeten eller företagande lågamed inkomster,eget extremt
ibland i etnisk subekonomi inslagmed gråeller arbetskraft ochsvarten av
ekonomisk brottslighet. Arbetsmarknadspolitiken kan endast delvis parera
denna negativa utveckling för de utomnordiska medborgarna.

De utomnordiska medborgarnas andel de arbetsmarknadspolitiska åtgär-av
derna varierar kraftigt åtgärder.mellan olika slag årutgjordeDe 1994 ochav
1995 mycket andel dem deltog i arbetsmarknadsutbildningstor caen av som
20 procent och beredskapsarbete ca 17 ocksåprocent. Det har blivit allt
vanligare undervisning i svenska med beredskapsarbete.att Tabellvarvas
8.5

Arbetsmarknadsverket AMV hävdar vidare, den höga andelenatt utom-
nordiska medborgare i åtgärderjust dessa hänger med arbetsför-attsamman
medlingen AO/Arbetsmarknadsinstitutet harAMI kontroll överensam
besluten. När det emellertid gäller måsteungdomspraktik arbetsgi-t.ex. även

och facklig organisation ställa sig bakom beslutet. De utomnordiskavaren
medborgarnas andel ungdomspraktik, utbildningsvikariat och arbetslivsut-av
veckling, låg såvälALU, 1993 1994 och 1995. Endast de har rättvar som som
till KAS/A-kassa fåkan ALU, faktum således omedelbart diskvalifi-ett som
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medborgarskap.med utomnordisktarbetssökandehälften deavcerar
åtgärder för arbetshandikappademedborgarnas andelutorrrnordiskaDe av

bestodanställda till 11dock Samhalls6,2 där1994 endast procentprocent,var
generelltarbetshandikappEnligt AMVutomnordiska medborgare. är settav

6 procent blandutorrrnordiskaförekommande bland änvanligtmindre
sökande 9 procent.övriga

1994 erhöll rekry-andelutomnordiska medborgarnasDe somav personer
deras andelvadbetydligt lägre 4,3 procentteringsstöd än motsvararsomvar

för starta-eget-bidraggällde10 procent. Detsammaarbetssökande cadeav
6 procent.

år i arbets-övergick1994 ochInvandrarpraktiken infördes 1 juli ett senare
fått betydelse för derelativtsnabbtplatsintroduktionen, utom-storsom

arbetsplatsintroduktionmedmedborgarna. Ca 20nordiska procent av personer
arbetsplatsin-invandrarpraktiken ellersigutomnordiska medborgare. Vareär

skälen kanfått förväntades. Ettden volymtroduktionen har dock varaavsom
arbetssökande och arbetsgi-åtgärdsfonn hossvårigheter introduceraatt en ny

uppgå-utbildningsbidragockså ekonomiska ersättningendenattmenvare,
erbjödslåg långt dagpenningunder den1995till 338 kr i börjanende somav

ireguljära skolväsendetför detarbetsmarknadsutbildning inomför ramen
tidpunkt.motsvarandegenomsnitt 475 kr/dag vid

åtgärdemas effektivitet konstaterasgranskningArbetsmarknadsverketsI av
åtgärdstyp har 10utomnordiska medborgarnade procenten-oavsettatt ca--

åtgärd.genomgångenhalvår eftersvenskarhögre arbetslöshetheter än ett
åtgär-rundgång arbetslöshet ochmellanbetydandeSiffermaterialet antyder en

någor-ocksåförklaraspåpekar till viss del kandettader. AMV attatt enav
åtgärder väntetidmedflera olikainsatskedja oftaplaneradlunda rymmer
åtgärderna sällan lederkan dock konstateras,Sammanfattningsvisemellan. att

under 1991,fåtal kommunmottagnafast Endasttill arbete. ettett gruppav en
arbetsmark-linje medarbete iAMS, fickspecialstuderats ettsenareavsom

nadsutbildningen.
arbetsmarknadsdeltagandet inomerfarenheter visarHittillsvarande att -

varierar starktförvärvsintensitetenminskningför generell avramen en -
låga arbets-betydande del detEninvandrare.mellan skilda avavgrupper

årens invandraremånga dekan förklaraskraftsdeltagandet att senareavav
betydande andeltroligti utbildning. Detfortfarande beñnner sig är att aven

många dem,småningom arbetskraften ochså tillförsdessa att avpersoner
dettapåbörja arbetsmarknadskarriär. Trotshögutbildade, kansärskilt de en

på officiella arbetslöshetsta-materialet destatistiskatyder det föreliggande att
genomgått utbildningallt ñermånga kommer stigaför kategorierlen näratt

förfogande. Särskilt bekymmersamtarbetsmarknadenstilloch ställer sig
språksvagalågutbildade ochförlänsarbetsnärrmdema lägetbedömer grupper

från flera länsarbets-1995 bedömerinvandrare. Enligt AMV:s rapportav
bättrekategorier vidför dessaframtidsutsikterna dystra ävennämnder ettsom
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konjunkturläge. Personer saknar grundskolekompetens uppgick 1994 tillsom
15 de sökande medprocent utomnordiskt medborgarskap, jämföraav medatt
7 de svenska medborgarna.procent Länsarbetsnämndemasav rapporter anger
också gamla invandrare, dvs. invandrare och flyktingar mångai fallsom
varit i arbetslivet i sambandute med varsel och uppsägningar blivitmen
arbetslösa, mycket problematisk sökandegrupp.som en

mångaI pågårlän fömyelsearbete med syfte förbättraett metoder och
åtgärder för sökande med invandrarbakgrund. Det kan sig särskildaröra om
projekt riktade till lågutbildade, ofta i samarbete mellan länsarbets-gruppen
nämnd och kommuner och ibland inriktade framtida kooperativ verk-mot en
samhet. I andra fall det sig försökrör till nytänkande rörandeett svensk-om
undervisning och dess sammankoppling med yrkespraktik. Särskilda kvinno-
projekt och starta-eget-kurser någrabedrivs i län, och insatser riktade särskilt

högutbildade invandrare förekommer också.mot

Socialbidrag

Hälften alla utornnordiska medborgare Af årsaknade 1994 tillav rätt
kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, eller arbetslöshetskassa. Motsvarande
andel för svenska medborgare 12 Huvuddelen demprocent.var av som var

till ersättningrätt bestodutan nyinvandrade inte haft arbeteav personer som
tillräckligt länge. Den höga arbetslösheten i kombination bristande försäk-av
ringsskydd för särskilt invandrare har medfört många invandrare idagattnya

hänvisadeär till socialbidrag för sin försörjning.
I studie socialbidragens utveckling Socialstyrelsen 1995:4 konstate-en av

ökade utbetalningar till invandrare ståratt för deras ökademerparten av
socialbidragsutbetalningama 1985-1993. Under de allra åren finnssenaste
tendenser till socialbidragstagandet bland hushållatt svenska sjunker,rentav
medan det fortsätter öka snabbt hushållblandatt där registerledaren eller
make/maka till den utländskär medborgare. I samband medpersonen att
Statens Invandrarverk och kommunerna från år 1985 övertog föransvaret
mottagning asylsökande och flyktingar infördes Socialbidragetav mer gene-
rellt försörjningsstöd. Ungefär 70ett ökningen i socialbidrags-som procent av
kostnader sedan 1985 faller utländska hushåll och särskilt nytillkomna

Årflyktingar. 1993 kostnaderna totalt 3,5 mdkr kr högre 1985 ochsett änvar
2,2 mdkr faller utländska hushåll inkl. flyktingar.

Under 1994 minskade antalet svenska hushåll uppburit socialbidragsom
åretunder med 5 000 1 procent, medan ökningen hela 23 000 24var pro-

förcent de utländska hushållen. Då skall ihågkomma under 1994att togman
kommunerna 60 000över flyktingaremot till mycket delstornya som var
beroende socialbidrag för sin försörjning. Hälften kostnaderna för soci-av av
albidrag hänförde sig till utländska hushåll, hälften kostnaderna förvarav av
de utländska hushållen 1994 faller flyktingarna. Socialbidrag den vanli-är
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pension.invandrareför äldreförsörjningskällan utangaste
skillnadernaregionaladevidarekonstaterasutredningSocialstyrelsensI att

bidragskostna-bidragstagare,andelenSåväl antalet ochmycketär somstora.
variationenstorstadskommunernainvånare i ävendema är störst omper

samtligahälftenockså Knapptavsevärda.storstadskommunema ärmellan av
ihushåll socialbidrag arbetarmedochförvärvsarbeteharsocialbidragstagare

ökande arbets-samvarierar denår.månader Vidarefemgenomsnitt knappt per
gånger vanligarefyrasocialbidragstagandet. Det ärökandemed detlösheten

i övrigt.befolkningenarbetslösa änsocialbidragstagare äratt
och etniskaregionalasocialbidragensförklaringendel iväsentligEn av

betydelseförsörjningssystemsmellan olikasambandetsökas ifördelning kan
socialbi-försörjningskällaviktig ärhushållen. förvärvsarbeteDär utgörför en

förtidspension,lösningar,statligagenerellaovanliga. Där t.ex.drag som
försörjningen,irollspelarsjukersättningar störreocharbetslöshetskassa som

vanligt.mindresocialbidragmånga glesbygdskommuner,hushåll ärför it.ex.
generelladetäckning ibristfälligoch medhushåll förvärvsarbeteFör utan
domine-på socialbidragenåterstår förlita sigoftastvälfärdssystemen att som

hushåll erhållerutländskatillhuvudskäletförsörjningskälla. Detrande är att
åldersprofil.och medbeloppmed högretid,under längresocialbidrag annan

dockerbjuds socialbidrags-tagarna ärlevnadsstandardFigur 8.8 Den som
socialbidragshushållTvåhelhet.befolkningeniväsentligt lägre treän avsom

så i befolk-gånger vanligtfemkontantmarginal, vilket är nästansaknar som
ensamstående med bam,har samtsocialbidragstagarnaövrigt. Blandningen i

kontantmarginal.saknarhögst andelinvandrare som

Förtidspensionering

också transfererings-andrabelastningenökarsocialbidragenförPrecis som
också antaletdärförförvånande ökararbetslösheten stiger. Föganärsystem,
långmycket tidpågått undertrendSverige,förtidspensionerade i mensomen

småarbetslöshet ochhögår medförunderaccentuerats gruppersenaresom
granskninggenomfördnyligen8.6 ITabellmarginaler.ekonomiska aven

Riksrevisionsverketpåtalarvålfärdssystemenutnyttjandeteventuellt fusk i av
Farhågor finnsfolkbokföringskontroll.bristandemedproblemenbland annat

Sverigetransfereringar iolikamånga uppbär trotsinvandrare typer enatt av
ursprungslandet.återvandring tillvidareflyttning ellerföretagensedan länge

1984-92periodenunderförtidspensionärernytillskottethälftenMer än avav
från utländskadeellermedborgaresvenskafrån utlandsföddaantingenkom

från Jugoslavienf.d.förredovisasökningSärskiltmedborgarna. stor personer
ovanligrelativ tillväxtsnabbförtidspensionering ärmedanGrekland,och trots
Turkiet.ochIrak, LibanonAfrika,från Latinamerika, Iran,bland personer

heltidspensio-800 i förtidför totalt 1svarademedborgargrupperDessa senare
år 1992.nerade
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Figur Genomsnittligt8.8 utbetalade socialbidrag 1993 efter registerledarens ålder för
svenska och utländska hushåll, definierade efter medborgarskap.
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Källa:Socialstyrelsenföljer och utvärderar,1995:4upp

sammanhållenEn bild inkomstkällornaav

Det viktigt framhållaär det- antyds finnsatt betydandeatt inslagsom ovan -
kommunicerande kärl mellan de skilda transfereringssystemen. Medanav

pensionsuttagen deär i transfereringssystemetstora vi tillposterna om ser
befolkningen i sin helhet kan just pensionema till mycket ringa del utnyttjas av
nyinvandrade Det innebär capita de transfe-attpersoner. summan per av sex
reringsslagen till 1980-talets invandrare ligger under transferering-avsevärt

till den övriga befolkningen, arbetslöshetsersättning, bostadsbi-arna trots att
drag, socialbidrag och utgårbarnbidrag med högre genomsnittliga belopp till
dessa invandrare. Tabell 8.7

En har i allmänhet inkomster från flertal olika källor, såsomperson ett
förvärvsinkomster, arbetsmarknadsförsäkringar, socialbidrag Ensamstå-m.m.

Tabell 8.6 Antalet förtidspensionärer endast heltid 1984-92.

Födelseland/medborgarskap 1984 1986 1988 1990 1992

Svenskamedb. födda i Sverige 221 600 224 400 223 400 229 900 239 200
Svenskamedb. födda utomlands 24 800 28 800 32 400 35 500 38 800
Utländskamedborgare 10 200 12 400 15 300 18 100 21 400
Totalt i 256500 271100 5005004 "299400265600

Källa:Riksrevisionsverket,1995:32
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invand-transfereringsslag ocheftertransfereringar 1991,på offentligaExempelTabell 8.7
utbetalas till.transfereringenrespektiveringsár. capita inomKronor grupp somper

invandradeinvandradeinvandradeTotai-capitatransfereringOffentlig per
1988-19901984-19871980-1983befolkning

3 5006 20016-64år 4 4002 300Arbetsiöshetsersättning
6 00023 5001004886 900Pension,65-

4001 90060047 30016-64Pension,
2 2001 9006001500Bostadsbidrag
9 4004 2002 000600Socialbidrag
3 0003 0003 1009001Barnbidrag

17 30015 20014 20050024

SKBTbostadstilläggkommunaltoch särskiltKBTbostadstilläggkommunaltinklusive

Ds 1995:68effekter,och ekonomiskasysselsättningKälla: invandring,

fråninkomsti genomsnittexempelvisharutanför Europaföddaende personer
100 000totaltfinns8.9Figur I2,5 källor. varav capersoner,cagruppen

från förvärvsar-inkomster60 000 harinkomstskatt. Drygt eget000 betalar75
ungefärarbetsmarknadsförsäkringar ochfråninkomst000 har45bete, ca

frånnågon socialbidrag.många inkomstoch likabostadsbidrag000 har40
iförvärvsarbetarårsinkomsten förgenomsnittligaDen gruppensompersoner

fördisponibla inkomstenoch denföre skatt70 000 krdrygtär gruppen som
kr i snitt.90 000helhet knappt

förvärvsfrekvensenlägregrund denharUtrikes födda gene-avpersoner
inkomsteroch högrefödda i Sverigeförvärvsinkomsterrellt lägre än personer

mins-svenskföddaSkillnadernafrån former.bidrag i olika gentemot personer
med situationenexempliñeraskanSverige. Dettavistelsetid ilängrekar vid

8.10 För-länder. Figurfrån utomeuropeiskafamiljergifta/sambeskattadeför
bara 20nyinvandrade iför de helt procentvärvsinkomsterna är avcagruppen

år ha stigit10-19varit härför för desvenskfödda,för deinkomsterna att som
socialbidragen harskattefria bidragen, därDe storungefär 50till procent.

iåren, kompenserasdettaförsta tiounder dekraftigtbetydelse, sjunker men
arbetsmarknadsförsäkring-bidrag, därskattepliktigamån iökningenviss av

från skat-gånger inkomsterhögrehar 3,5ingår. helhetGruppen casomarna
disponibladenhälftenjämförelsefamiljerna ochtepliktiga bidrag än avca

familjemedlem.ungefär detsammakonsumtionsenhetinkomsten somper

Utbildning och inkomster

födda iochbefolkningeninvandrademellan hela denSkillnaderna personer
Andelenutbildningsnivån. 8.8Tabellsmå gällervadtotaltSverige är sett
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år ensamståendeFigur Inkomster och bidrag för födda utanför Europa8.9 1993 personer
åldern år.i De ofärgade antalet20-64 staplarna relaterar till den högra skalan visarsom

färgadehar viss inkomst. De staplarna relaterar till den vänstratyppersoner som en av
skalan årsinkomstenvisar den genomsnittliga l kronor, dels för de harsom personer som

sådan inkomst, dels för helaen gruppen.

Kr Antal personer2 Genomsnittför samtliga
100 000 100 000

Genomsnittför personer:I sådanmed inkomst80 000 80 000
sådanAntal medpersoner

inkomst högra skalan60 000 60 000

40 000 40 000

20 000 20 000

0 0

-20 000

-40 000
- i- cg 3: -.: o: c c -- .-ä êåsess s 2

å °°2 g 25 3c ;a 5 ;a 5 o2å ä 3.5.E w au .Q O- w"u: --8S5 å Q Ow euC Vg c,å wu L ov -:o noa, O
Källa: centralbyrånStatistiska

långmed eftergymnasial utbildning densamma, 12 Andelen medär procent.
förgymnasial någotutbildning högre bland de utrikes födda, och dessutomär
framgår uppgårSCB:s statistik mörkenalet för utrikes födda till 8attav ca

rådaförutom den osäkerhet i kan förövrigt tänkas utbildnings-procent, som
statistiken. Osäkerheten för invandrarebetydande anlänt till landetär som

årensefter 1991, SCB bedömningen de invandrare hargör attmen senare en
högre genomsnittlig utbildningsnivå den svenska befolkningen. inne-Detän

lågutbildadebär andelen lägre och andelen högutbildade högre vadär änatt
gäller för den svenskfödda befolkningen.som

utbildningsnivåSkillnaderna i dock betydande mellan olikaär grupper.
Särskilt frånhög andel högutbildade ñnner vi bland invandrare Kina, USA,
Sovjetunionen och länder inom forna östblocket Irak, Indien och Storbri-samt

fråntannien. Trots högutbildadeandelen Finland klart lägre i denär änatt
ändåsvenska befolkningen intar den högutbildade ñnska särställ-gruppen en

ning frånantalsmässigt bland högutbildade invandrare, följd invandrareav
Polen och Iran.
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Figur år båda8.10 Inkomster och bidrag för gifta/sambeskattade familjer där1993 vuxna
födda åtminstone påär i utlandet och i utomeuropeiskt land, uppdelat olikaettmannen

Åldersstandardiserad bådavistelsetid i Sverige. jämförelse familjermed där ärvuxna
födda i Sverige, index för dessa lika med påär 100. Exempel skattepliktiga bidrag är ar-
betslöshetskassa, kontant arbetsmarknadsstöd, sjuk- och föräldrapenning förtids-samt
pensioner. påExempel skattefria bidrag är socialbidrag, barnbidrag och bostadsbidrag.
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ålderSverige födda födda fördelade efter och utbildnings-Tabell 8.8 I respektive utrikes
nivå år 1995.

Ålder Gymna- UppgiftAntal Förgym- Efter- Efter-
saknasnasial sial gymna- gymna-

utb sial utb sial utbutb
lång% % kort % % %

Föddai Sverige
25-34 1 070 600 14 58 18 9
35-44 1 004 400 21 48 16 14
45-54 1 083 200 31 43 11 15
55-64 740 600 48 34 8 10

25-64 3 898 800 27 47 14 12 G

Utnkesfödda
25-34 177 900 23 41 12 11
35-44 179 200 27 39 12 15
45-54 149 500 34 39 10 13
55-64 110 900 45 35 6 8

25-64 10 12 ä617 500 31 39

Totalt
25-64 4 516 300 27 46 13 12

Statistiskacentralbyrån,Bakgrundsfakta Utbildningsstatistiken,1995:4Källa: till Arbetsmarknads-och

åldrarna år så få,20 000 25-64 födda i Turkiet, detNärmare i är ärmen pass
eftergymnasial Turkiet inte4 bland dem har utbildningprocent, attsom en

kommer bland i tabell 8.9.med de 20 rangordnade ursprungsländema
Utbildningsnivån visar tydligt samband med inkomsterna, ävenett om

når nivåinvandrare i genomsnitt mycket sällan den sammanräknadesamma
bruttoinkomsten jänmgammal svenskfödd med utbild-sammasom en person
ningsnivå, svårigheter många fåfaktum för invandraredels beror attett som

utbildningsnivån, antalarbete dels mindre arbetadeett motsvarar ettsom
invandringsårtimmar. Figur 8.11 Det ñnns tydlig koppling mellan ochen

jämnårigainkomstgapet till svenskar, bott i landetäven personer mermen som
år svårt nå inkomstnivå.20 har den svenskfödda befolkningens Detän att

lågutbildade åldrarna år,särskiltgäller i hög grad för i 25-35 därpersoner
någonvistelsetiden inte tycks spela roll för inkomstutvecklingen. En närmare

granskning sammansättningen dessa visar hälftennästanatt avav av personer
lågutbildade åldrar födda i Turkiet. tredjei dessa Merär ängruppen var yngre

såfödd i Turkiet har endast förgymnasial utbildning, dubbelt högperson en
åldrar.andel för hela tidigt invandrade utomeuropéer i dessasom gruppen

årkommit före 1970 sig betydligtBarn till Sverige i och klararsom unga
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Tabell Utrikes födda eftergymnasial födelseland8.9 med utbildning 1995.per

Födelseland Eftergymnasialutb Totalt Andel högutbildade
minst 3 25-64 tödelseland%per

Finland 630 170 010 7
Polen 110 26 280 195
Iran 4 230 32 130 13
Tyskland 1803 23 720 13
Irak 3160 14 860 21
Danmark 2 900 26 340 11
Jugoslavien 2 830 48 770 6
USA 2 800 980 357
Bosnien-Herzegovina 2 770 22 580 12
Norge 2 600 26 570 10
Storbritannien 2 210 239 550
Ungern 6201 10 670 15
Sovjetunionen 1 560 4 560 34
Rumänien 1 550 6 790 23
Kina, Folkrep. 1 530 3 900 39

TjeckoslovakienF.d. 1 320 5 660 23
Chile 1 170 16 230 7
Estland 1 050 4 560 23
Grekland 900 10 990 8
Indien 820 3 390 24

centralbyrån,Källa:Statistiska Bakgrundsfaktatill Arbetsmarknads-och Utbildningsstatistiken,1995:4

nått utbildningsnivå.bättre de hög Sett till hela utomeuropéerom gruppenen
åldern årinvandrade före 1970 och 1990 i 21-35 hade 11 procentvarsom ca

återigenlängre eftergymnasial utbildning. tycks födda iMenen personer
frånTurkiet avvika det samlade Endast 1,3 tillhörmönstret.mest procent

högutbildade, jämföra med 17 dem med afrikansktatt procentgruppen av
födelseland, 9 födda i Grekland och 6 jugosla-procent procent avav personer
vema.

avvikelsen medelinkomster svenskföddaDen relativa i dengentemot
befolkningen jämförbar för lågutbildade och högutbildade, med denär men

inkomstnivåemalågutbildade framstårlägre inkomst gäller för för sär-som
skilt invandrargrupper och speciellt för i ellerär närmarsenare personer som

pensionsåldem låga.sig extremtsom
yrkesprofillen specialstudie sambandet mellan utbildning, inkomst ochav

århar de polska, iranska de turkiska invandrargruppema undersökts församt
på åldern år20 i 16-641990 baseras procentigt urval 1985.ett av personer

Genomgående har i dessa klart högre utbildning kvinnor.män ängrupper en
Bland födda i Polen 24 och 17männenär procent procentpersoner av av

års eftergymnasial utbildning föddakvinnorna högutbildade minst blandtre
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Figur 8.11 Awikelse i medelinkomst 1990 utomeuropeiska invandrare ej OECD-länder i
förhållande till procentuellsvenskar awikelse efter utbildningstyp, ålder och vistelsetid.
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Källa:Socgeomob,Kulturgeografiskainstitutionen,Uppsala

i Iran 15 respektive 10 och Turkiet 5 respektive 2procent procent procent
Figur 8.12 bådeFör och kvinnor gäller inkomsterna stigerprocent. män att

väsentligt med vistelsetiden för de högt utbildade. Tekniskt arbete, reklamar-
bete, inköpsarbete, kemiskt och fysikaliskt, biologiskt och pedagogiskt arbete
dominerar bådebland och kvinnors yrken.mäns

farhågorDe ibland mångahörs, högutbildade invandrare skulleattsom
återfinnas lågti kvalificerade positioner någonbesannas inte i utsträck-större
ning denna återfinnsstudie. Visserligen enstaka högutbildade iav personer
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födda i Polen, Iran, Turkietför högutbildadeFigur Medellnkomst 1990 samt8.12 personer
Sverige.utomlands totalt efter vlstelsetid i

l::| 5-10år250 000 -
10-20

200 000 -I Mer än 20
150 000

100 000

50 000

Totalt, föddaIranTurkiet Polen
utomlands

UppsalaSocgeomob,Kulturgeografiskainstitutionen,Källa:

förhål-iserviceverksamhet,"husligt arbete och övrigstädning, settmen
frånoch kvinnor dessa länderantalet högutbildadelande till det totala ärmän

påpekas samtliga urvalspersoner varit i landet idockantalet litet. Det bör att
många högutbildade invandrare börjarår, sannoliktminst fem och det är attatt

långt formella kvalifika-i positioner under derasarbetskarriär i Sverigeen ny
småningom, svenska och ibland eftertionsnivå, så ofta efter utbildning iför att

år sig yrke ligger denkompletterande studier,ñera närmarenärma ett somav
kvaliñkationsnivån.formella

mån resultat det gälleri viss dessaSenare studier näremotsäger gruppen
från Arbetsmarknadsverket vilkaStatistikutomnordiska medborgare. om

diskrepanstyder relativtsöks olika medborgargrupperyrken storsom av
Utomnordiskaefter etniska dimensionen.utbildning och sökt yrke denmellan

gått gymnasiet söker relativt lite 27 procentteknisk linjemedborgare som
yrkesområde de svenska och nordiskaingenjörsyrkena ligger. Avtill det där

yrkesområde.till Betyd-från teknisk linje söker 52 dettamedborgarna procent
linjebakgrund söker tillmed tekniskfler de utomnordiska medborgarnaligt av

Situatio-arbetssökande 18 procent.31 procent andratillverkningsarbete än
eftergymnasial ekonom- och juristutbildning.beträffandelikartadärnen

ocksåmånga högre utbildningyrken kräverAMV bedömningengör att som
och skrift, vilket kanförmåga sig svenska i talgod utryckakräver att vara

svårt för relativt nyinvandradesärskilt personer.
överrepresenterade bland de1994 starktutomnordiska medborgarnaDe var

54 demånga akademiska yrken, läkarearbetssökande till t.ex. procent av
universitets-32 ochtandläkare 30 apotekare procent,sökande, procent,

Även20 procent.lärare i teoretiskahögskolelärare 21 procent, ämnen
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mångabland de sökande till arbetaryrken utonmordiska medborgareutgör en
andel, textilarbetare 26 sömmerskor 26procent, procent, kvarn/stor t.ex.

bryggeri/bageriarbete 30 22procent, städare procent och hygienlskönhets-
vård 26 procent.

8.2 Hälsa

Under 1980-talet började sjukfrånvarovissa invandrargruppers höga för-och
tidspensionering uppmärksammas i Sverige. undersökningarDe gjortssom
dessförinnan fåttbl.a. Stockholms läns landsting, och spridning viaav som
Storstadsutredningen SOU 1989:111, hade riktat uppmärksamheten att
särskilt grekiska sjukfrånvarooch jugoslaviska kvinnor hade hög frekvens och
förtidspensionering. Resultaten bekräftades Riksförsäkringsverkets stati-av

något årstikrapport senare.
Redogörelsen i detta avsnitt grundar sig framför allt specialredovis-

ningen hälsoförhållanden,invandrares Socialstyrelsen iutav som gav sam-
årsband med 1994 Folkhälsorapport och Sociala under titeln Invand-rapport

förhållanden.hälsa och sociala Här diskuteras den debatt förtsattrares som
detta inom yrkesgrupper knutna till socialförsäkringsorganisationen ochom

vården främst berört kulturella förklaringar till iakttagnade variationema, t.ex.
finnasdet kan kulturellt betingade olikheter i attityder till sjukdomsroll,att

såsomarbetsliv och trygghetssystem. Strukturella orsaker, exempelvis bety-
delsen invandrares placering den svenska arbetsmarknaden, intog längeav

undanskymd plats i analyser och diskussion. Vilken roll migrationen i sigen
harspelar, knappast alls berörts i diskussionerna.

Vad kan invandrarspeciñka problem flykt frånbl.a. krigsägas ärsom vara
och förtryck, uppehållsbeslut,utredning och de s.k. ensambamensväntan
situation Studier fysiskade asylsökandes och psykosociala hälsa,m.m. av
påvisar del de asylsökande hade inga hälsoproblem alls 25medanatt storen av

hade problem skiftande 10-15 de hadeprocent natur, procent attav uppgav
psykiska problem. genomgårNära 90 de asylsökande frivilligadenprocent av
hälsoundersökningen, bl.a. omfattar kontroll tuberkulos, HIV/Aids,som av
hepatit B, salmonella och syfilis. Hälsoundersökningarna visar frekvensenatt

lågsmittade hepatit knapptt.ex. B 3 HIV 0,4är procent.procent,
Flyktingspeciñka hälsoproblem kan iakttas för vissa Krigsskadorgrupper.

och skador efter våldtäkt dåmisshandel och ökar flyk-antaltortyr, ett stort
fråntingar områden.kommer krigsdrabbade ocksåEn del asylsökande kan ha

gamla, läkta krigsskador, Sådankan besvär i form värk. kronisksom ge av
värk kan liksom hälsotillståndet i övrigt förvärras under den ibland utdragna
asyltiden till följd passivitet och för framtiden.av oron

Också hälsotillståndbarnens har uppmärksammats, särskilt de kommersom
föräldrar vårdnadshavare.eller iranskaDe barn kom underutan annan som

1980-talet från frånkom Mångastorstäder. Pojkarna hade flytt militärtjänst.
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hälsotillståndet någraTabell 8.10 bedömning enligt definieradeEgen hos ULF "invand-av
rargrupper" jämförande jämförelsegruppen 1.index där den svenska

Dåligt allmäntillstånd Långvarig Regelbunden Nedsatt
arbetsförmåga1986-91 sjukdom medicinering

Nationalitet Andel °/o Index index Index Index

Finländare 10,0 1,722,08 1,20 1,20
Övriganordbor 6,5 1,30 0,94 0,86 1,15
Tyskar 7,7 1,45 1,03 1,02 1,47
Jugoslaver 17,0 6,07 1,33 1,72 3,30
Polacker 12,4 2,30 1,19 1,21 1,47
Ungrare 8,0 1,31 1,23 1,05 1,41
Övrigaösteuropéer 7,9 1,34 1,02 1,05 1,41
Turkar 13,6 3,58 1,33 1,24 2,30
Chilenare 11,1 1,54 1,845,29 1,35
lranier 6,3 3,00 1,26 1,46 1,33

Socialstyrelsen,Källa: SOS-rapport1995:5

från långfrånbarnen Mellanöstern hade vistats skilda föräldrarna under tidav
i förläggningar eller hos bekanta. De barn kommeravlägsna som ensamma
från från frånAfrika kom fattigare. Pojkarna flyttlandsbygden och var som
f.d. flytt för slippaJugoslavien hade ofta delta i kriget. Det konstateras iatt
Socialstyrelsens mårstudie inget ensamkommande barn bra och de harattatt

vågarmanipulerats vuxenvärlden och inte sin historia.av ge sanna
Uppgifter hälsoläget för den invandrade befolkningen generelltom mer

levnadsförhållanden årenñnns i SCB:s Undersökningar ULF för 1986-av
båda1991. Invandrare definieras i detta sammanhang för-som personer vars

äldrar eller har varit utländska medborgare nationalitet. Närär av samma
från årgångarresultat flera sammanförs kan 10 urskiljas,störreca grupper

bland dem finns med ULF:s terminologi finländare, tyskar, jugoslaver,- -
polacker, turkar, Chilenare och iranier. Tabell 8.10 och 8.1 l

årtjugonde i totalbefolkningen 16-84 enligt 1988-89Var har ULF
hälsotillstånd dåligt.bedömt sitt och de undersöktaVareget som en av grup-

hälsotillstånddåligtsig ha i utsträckning sin respektivestörre änperna anser
hälsotillståndsvenska kontrollgmpp. Jugoslaverna har bedömt sitt som

dåligt gånger så gångerungefär ofta "svenskama", "chilenama femsex som
så gånger såofta ofta.och turkarna än tremer

ålders-I tabellerna har hänsyn tagits till skillnader i köns-, och socioekono-
misk fördelning "invandrargrupperna" och svenska kontrollgrup-mellan den

Den överrepresentation flertalet invandrargruppema" visar förpen. som av
långtifrånolika ohälsoaspekter alltid signiñkativ i statistisk mening. Resul-är

pekar fler invandrarbakgrunddock entydigt i riktning med äntatet mot att
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Tabell 8.11 Psykiskt välbefinnande någrahos enligt ULF definierade "invandrargrupper"
jämförande index där den svenska jämförelsegruppen 1.

Ängslan,0r0Trött för jämnan Huvudvärk Sömnbesvär
1986-89 ångest,1988-89 1988-89 1988-89

Nationalitet Andel % Index Andel % Index Andel °/o Index Andel % Index

Finländare 7,5 1,17 13,4 0,98 20,8 1,35 14,4 1,15
Övriganordbor 6,1 0,97 11,3 1,23 21,1 1,04 13,4 1,00
Tyskar 9,5 1,70 12,9 1,33 20,0 1,17 14,3 0,84
Jugoslaver 17,2 3,13 17,7 1,16 24,2 1,92 33,9 4,99
Polacker 14,1 1,81 22,5 1,44 20,0 1,74 25,0 2,78
Ungrare 12,5 3,68 - -Övrigaösteuropéer 10,2 4,25 13,6 1,84 15,3 0,84 15,3 1,58
Turkar 18,2 2,19 - - - - -
Chiienare 13,5 1,48 - - - - -
Iranier 14,6 2,32 - - - - -

Källa:Socialstyrelsen,SOS-rapport1995:5

svenskar mår dåligt och de lider andra ohälsa den inhemskaatt äntyperav av
befolkningen.

I statistisk analys kan granskning i vilkengöras utsträckning dennaen en av
förhöjda ohälsa kan förklaras bl.a. arbetsrelaterade faktorer. Resultatenav

såvälvisar arbetsförhållanden individemas livssituationatt rökning,som
upplevd otrygghet påverkarm.m. utfallet skillnaderna inte kan för-attmen
klaras enbart med hänvisning till arbets- och livssituation. Påpekas bör att
viktig information relaterad till arbetssituationen saknas i underlaget, t.ex.
rörande arbetstider och tidigare yrkesliv och arbetsbelastning.

Sjukfrånvaro och förtidspensionering ocksåkan belysa ohälsa. Sjukfrånva-
redovisas då antalet sjukpenningdagar sjukpenningsför-ersattaron som per

säkrad år. Sjukfrånvaronoch 1990 har tagits fram för hela befolkningen som
grund och analyserats samkörning års1990 Folk- och bostads-genom en av
räkning och Riksförsäkringsverkets statistikregister. Tabell 8.12

År låg1990 sjuktalet totalt knappt 27 sjukpenningdagar försäkradper
Svenskfödda försäkrade hade sjuktal knappt 25 dagar ochettperson.

utlandsfödda drygt 41 dagar. Detta innebär försäkrade födda utanföratt
Sverige hade sjukfrånvaro låg 70 denästan svensk föddasöverprocenten som
nivå, också den samlade effekten de utlandsföddas högre sjuktalattmen av
ändå relativt litenär till hela befolkningens sjukfrånvaro. framgårSomsett av
tabellen varierar såvälsjuktalet mellan könen mellan de skilda nationali-som

Särskilt höga sjuktal redovisades förteterna. kvinnor födda i Grekland och
Jugoslavien. Om sjukfrånvaron år 1990 speglade hälsosituationen så framstår
hälsoläget för dessa kvinnor mycket dystert. fåFör bättre underlagatt ettsom
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frånsjukpenningförsäkrad inkl. ersättningsjukpenningdagar 1990AntaletTabell 8.12 per
Åldersstandardi-födelseland.försäkradesefter denarbetsskadeförsäkringen. Fördelning

serade värden.

TotaltKvinnorMänFödelseland

26,830,823,0Helabefolkningen
24,928,721,3Sverige
41,746,137,4Samtliga utlandsfödda

Vissa länder
77,196,958,3Grekland
75,391,460,1Jugoslavien
63,672,854,4Turkiet
60,465,155,9Irak
56,057,454,6Libanon
48,757,340,6Polen
47,958,841,2Chile
42,544,640,5Finland
41,747,236,4Ungern
35,039,630,7Etiopien
33,835,632,1Vietnam
32,934,031,8Iran

SOS-rapport1995:5Socialstyrelsen,Källa:

frånvaronivån måste resultatendocktill den högaorsakerför slutsatser om
yrkesstruktur.i framför allttill skillnaderhänsynbearbetas med tagen

yrkesstrukturhadeinvandrarevisarBeräkningar att somsammaom
tillfrån 70nämndaminskaså sjuktalsskillnademaskulle procentsvenskar ca

ungefär hälftensåledes genomsnittiförklararYrkesstrukturen30 avprocent.
utlandsfödda.sjukfrånvaro svenskar och helamellaniskillnaderna gruppen

frånför invandrarehälften,förklarasnationaliteterflertalet änFör menmer
sjukfrånvaron söka ihögastår huvudorsakema till denoch attsyd- Östeuropa

studieryrkessammansättningen. Innanomständigheterandra än noggrannare
exempel arbets-omständigheter tillhänförbaraarbetslivetandra tillgjorts av -

arbetsrelate-desvårt precistdetarbetslivshistoria avgöratid och är att mer-
betydelse.orsakemasrade

yrkesnivådetaljeradjämförelseremellertid görsKlart även närär att
Svensk-högre sjuktal.harinvandradevissatendensen ettatt grupperupprepas

år36 sjukdagari genomsnittstäderskor harverksammafödda kvinnor persom
år. köksbiträ-Förhar 59 sjukdagarkvinnliga städareutlandsföddamedan per

utlands-50 dagar försvenskfödda ochförmotsvarande tal 29 dagarden är
emel-både och likartatlägreläkare taletfödda kvinnor. För är gruppernamer

20 dagar.lan 17 resp.
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Familjestrukturen har effekt sjukfrånvaro och förtidspensionering, men
denna effekt varierar med kön och nationalitet.

Medan gifta/samboende bland svenska kvinnor bådeoch bland svenska
och utlandsfödda har klart sänkta risker för högamän sjukskrivningar föroch
förtidspensionering, har de gifta utlandsfödda kvinnorna, tillsammans med
frånskilda, utlandsfödda kvinnor de högsta riskernatvärtom överhuvudtaget.
Eftersom 60 invandrarkvinnoma gifta ellerär samboende, harprocent dettaav
förhållande markant effekt sjuktal och förtidspensionering. Kindlunden
1995, 144.s.

En bedömning varför familjemönstretnärmare olika utslag sjuk-av ger
frånvaron för skilda nationaliteter kräver forskning och analys tänk-mer av
bara förklaringar kvinnornas arbetslivshistoria, arbetsfördelningen mellan
könen hushållet,i m.m..

Slutsatsen viss ohälsa kanär förknippas med situationenatt gettsom
upphov till själva invandringen, något särskilt gällersom personer som
kommit flyktingar från krig och krigslika situationer. Dessa problem ochsom

åtgärderde särskilda bör vidtas i mottagningsarbetet uppmärksammassom
också särskilt Statens institut för psykosocial miljömedicin. I skrivelseav en
till kommittén bekräftas de problem beskrivs i Socialstyrelsens rapport,som
dvs. psykiska och fysiska krigsskador och andra traumatiskatortyr,men av
livshändelser. Förekomsten posttraumatisk stress-syndrom PT SD ärav
enligt skrivelsen problem flyktinggruppeni och praktisk erfarenhetett stort
pekar dessutom dessa svårt handikapp underatt utgör integra-symptom ett
tionsprocessen, de hinder för språkinlärning.utgört.ex. Kroniska fallett gravt

PT SD betydande problem och svårigheterär upphov till föräldra-ett iav ger
funktionen återverkningarmed i generation, bidragsberoendenästa och mar-
ginalisering.

Det inte heller osannolikt förhållandenär vissa med grund i självaatt
invandringen också påverkakan de sjuktalen.uppmätta Det gäller dent.ex.
frånvaro relationer tillnära släkt och kanvänner utmärka vissa invand-av som

för kortare eller längre tid. Maskor i de sociala nätverken kanrare göra att
sjukfrånvaron blir högre Möjligheternaän bygga god hälsaattannars. upp en
kan också ha varit i ursprungslandet, påsämre exempelvis grund sämreav
sjukvård och andra kostvanor. En radikalt tandhälsa hossämre nyanlända
ñyktingar har år uppmärksammats landstingen.senare av

Slutligen måste de relativt höga sjuktalen mångaför invandrargruppersett
tolkas ytterligare uttryck för den marginaliserade situation mångaettsom som
hari Sverige: hög arbetslöshet, överrepresentation i smutsiga och/ellertunga,
stressiga jobb med stängda karriärvägar, trångboddhetinslagstörre ochav
låga inkomster. En social situation erfarenhetsmässigtsämre utslag i högreger
sjuklighet.
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8.3 Boendet

hushållens utgifter, och möjlig-står betydande delförBostadskostnaden aven
hushållens betalningsför-medbostad hängerväljaheterna näraatt samman

framförbostadssegregeringen alltlång tid tillbakamåga. Därför har sedan
Annorlunda uttryckt harhushållens tillhörighet.socialatillstuderats i relation

också bostadsmarknaden,betydelsearbetsmarknadenpositionen stor
hushållarbetar medanindividerkompliceraskopplingen attäven avom

utrymmesbehov varierarbåde ochvanligen"bor". betyderDet att resurser
måstetvå-försörjarfamiljen inockså vägahushållens storlek,med att t.ex.men

ekonomiskatidsmässiga ochvardagligatvå i sinförarbetsresor personer
förkompliceratgeografiska lägeockså bostadensvaletDetbudget. gör merav

sådan familj.en
åtskillnadgeografisk idefinierasenklastBoendesegregationen kan som en

någotinbördes delarindividertvå fierellereller bygdort somgrupper avaven
inte delar dettasinsemellandärkänneteckensocialtbestämt gruppernamen

geografisksegregationsbegreppet:Två dimensioner byggerkännetecken. upp
analytisktdimensionernanärhet/distans. Bägge ärsocialnärhet/distans samt

ochbåde geografiska deteftersom detbesvärliga hantera,och metodiskt att
två,finns intekontinuerligt. Detutsträckningbetydandei ärsociala rummet

glidande skala,nivåer andrainkomster ochtiofem eller utan enresurser,av
socialt likavadsådana i det sociala ärvariationer systemet att somsom ger

begrepp.blir gummiartatett
geografiskadenvill analyserainfinner sigproblemMotsvarande om man

måttstockar segregering och/ellerskallgeografiskavilkadimensionen. Med
Kvartersnivå Fastig-BostadsområdesnivåStadsdelsnivåmätasintegrering

nivåer,alla dessaförekommerTrappuppgångsnivå Segregeringhetsnivå
direkt felaktigtochorsakerna desammagivet attdet inte är att antaär attmen

likartade.konsekvenserna är
förkla-läggalöper risksociala fördelningarGeografiska analyser utattav

Teoretiskt kanproblematiseras.dimridåer inteskalanringsmässiga t.ex.om
lågin-proportionerlig andelhela stadenhastadsdelar i stadalla motenen

sådan stads-inominvandraresocialbidragstagare,komsttagare, enm.m., men
både iSkalfrågan diskuteraspåtaglig. kansegregationen ettdel kan vara

ochberorvad segregationenförsöka förklaraförorsaksperspektiv, dvs. att av,
identifiera tilldet viktigtfalletkonsekvensperspektiv. detI äri attett senare

viktigastesamhällspolitisktskalnivå socialt ochdegeografiskvilken som
skall knytas.segregationenmedproblemen

efterdimensioner,socialaeftertraditionellt studeratsSegregationen har tre
hushållssammansättning, efterålder ochbefolkningensdemografi främst

erhållitnivågeografiskaetnicitet. Denefter ellersocial klass samt somras
bostadsområdesnivån. Skäletoch ärstadsdels-uppmärksamhet ärstörst san-

konsekvensbedöm-segregeringen främstförnolikt intresset styrtsatt av en
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Tabell 8.13 Relativ hushållrepresentation med minst utlandsfödd efter byggnads-av en
period och hustyp. 100 ingen obalans hushållgentemot utlandsfödd.utan

ÖvrigaByggnadsår Småhus hus Totalt

Före1966 67 94 81
1966-1970 94 188 154
1971-1975 99 201 147
1976-1 980 97 120 103
1981-1985 102 107 104
1986-1990 100 99 100

i i i i 1207 100Totalt

Källa: ochbostadsräkningen IFolk- 1990

ning, åtskillnadendär inte minst bam i de städernas skolorstörre varit ettav
underliggande motiv för intresset.

Ett med segregation besläktat begrepp segmentering har flitigt ianvänts- -
analyser svensk bostadsmarknad. Ofta används begreppen parallellt efter-av

bostadsmarknadens påuppdelning hustyper upplåtelsefonneroch kansom
viktig förutgöra grund segregeringsprocessema. I svenska städeranses en

återfinns ofta områden präglade antingen flerfamiljshus småhus.eller Iav stor
utsträckning finner vi de förstnämnda till dominerande upplåtsdelatt med
hyresrätt medan de upplåts med äganderätt. Eftersom upplåtel-valsenare av

bådeseform har varit och resursfråga ocksåär knutet till traditionerären men
inom olika sociala kommer denna segmentering följasattgrupper av geogra-
fisk segregation.

De svenska städerna snabbt i befolkningväxte och geografisk utbredning
under 1960- och 70-talen. Urbaniseringsprocessen, starkt tillväxt antaletav
ensamboende hushåll, och önskemål modernare bostäder formade bak-om
grunden till den satsning på bostadsbyggandestörsta skådat:Sverige harsom
miljonprogrammet, genomfört från mitten 1960-talet år framåt.och tioav

Milj bestårbostäder enligt schablonbilden hyreslägenhe-onprogrammets av
i tätbebyggda höghusområden i ytterområden.städernaster Inslagen bostä-av

der faller inom denna karaktäristik påfallande särskiltär under denstort,som
första halvan miljonprogrammet, årtotalt bodde 1990 42av procentmen ca av

hushållde bosatta i hus byggda 1966-75 småhus.i Tabell 8.13som var
Ungefär småhusfarniljfemte bor i rruljonprogramårgångarna, jämföravar att
med drygt 26 hushållde bor flerfamiljshus.i Invandrarhushållprocent av som

här definierade hushåll med minst född utomlands starktärsom en vuxen- -
överrepresenterade i miljonprogrammens hyreslägenheter. Nästan fjärdevar
invandrarhushåll bodde 1990 sådani lägenhet, jämföra med 12att procenten

Ävende hushållen.svenska lägenheterna såhög kvalitet denav om var av var
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mångañerfamiljshusområdena ofta torftig och enligtyttenniljön ifysiska
originalitet.arkitektoniskavsaknadbedömare i total av

invandringensamtidigt medinträffadebostadsbyggandetUppsvinget inom
tilldeladesfamiljeroch derasutländska arbetaremiljonkvarts somca enav

ägdes kommu-husen därförorter eftersomlägenheter i dessa merparten avav
skapade dessalåginkomsttagaremedTillsammansbostadsföretag.nala

bostadsområden utveck-segregeradeekonomisktsocialt ochinvandrare en-
statliga bostadspoli-denförsökt undvika sedanriksdagregering ochling som

infördes.tiken
pågåendeparallelltförstärktes denuppdelningBostadsmarknadens steg-av

inflationhögmöjliggjordesi sinegnahemsbyggandet,ringen tur avsomav
möjligheterunikafrämst medelklassenvilketavdragsregleroch generösa gav

försubventionerbetalalåg Staten komkostnad köpa egnahem.till storaattatt
fall svarslöseller istod maktlös närbilligt boende vartgarantera ettatt men --

på bostadsmarknaden.utvecklingennegativakontrollera dendet gällde att
medansvariga tillmånga fall i högsta gradå iandra sidan, ärKommunerna,
aktivt understöttbostadsföretagsinaoch de harboendesegregeringen genom

hushåll tillproblembelastadesocialtflyktingar ochkoncentrationen av nya
miljonprogramområdena.

förklaringama till denarbetsmarknadsfrågan jämförbart harPå med sättett
huvudspår. förklaringartvå Kulturellaföljtbostadssegregationenetniska ser

vill bo medinvandrarvilja, denresultat frisegregeringen attett somavsom
förank-konsumtion, de inteprioriterarlandsmän, de att satsaratt enannan
önskantillfällighetieftersom de leverring i Sverige permanent genom enen

de institutio-antingenförklaringar betonaråtervända, Strukturellaatt m.m.
eller hävdarbostadsföretag,kommun,betydelse stat,nella aktörernas att

lågstatusområden ekonomiska skälinvandrarhushåll s.k.tillkoncentreras av
förrnögenhetsbildning.anställningsvillkor,låga inkomster, otrygga svag

Även komplexa tillminst likabostadssegregationentillskälen är somom
orsaker förnämndasamtligaarbetsmarknaden ochsituationen att ovan -

med hjälpsig, det möjligtha fog försituationer kanskilda och är attgrupper -
förhål-istyrkatänkbara förklaringamasdel deempiriska data belysa avenav

lande till varandra.
inkomstnivånssådana pekardatakan drasslutsatserDe mot attavsom

upplåtel-hushålls fördelningutlandsföddarespektivebetydelse för svenska
fördelningen iSett tillbostadsmarknader.skildaseformer kan variera mellan

hushållupplåtelseforrnen för svenskavanligasteäganderätt denhela riket är -
domi-hushållen Hyresrätthar lägst inkomster.också för den fjärdedel somav

andeleninkomster ökarhushåll med växandeför utlandsfödda mennerar
Figur 8.13markant.med äganderättutlandsfödda borsom

låg-svenskai kategorinskillnader dettill dessaviktig förklaring ärEn att
boende i mindreglesbygdsboende ochinkomsthushåll andelfinns orterstoren

självägd bostad. Ilåga förkostnaderäganderätt och medalternativ tillutan en

110



Levnadsförhållanden

Figur 8.13 Fördelningen svensktödda "svenskar" och utlandsfödda i olika inkomst-av
påskikt bostäder upplátelseformefter 1990.

utlandsfödda och svenskar i hela landet

SvenskarKvartil1
SvenskarKvartil2
SvenskarKvartil3
SvenskarKvartil4
UtlföddaKvartil1
UtLföddaKvartil2
UtlföddaKvartil3
Utlfödda Kvartil4

SvenskarAlla
Utl.föddaAlla

slumpmässigturval,n120 hushåll. åldern418svenska 32611utlandsföddai 21â9
ÄganderättInkomstkvartil jMindreän141.600 I: -Bostadsrätt Hyresrätt

Inkomstkvartil 141700-230500
Inkomstkvartil 230600-310000
Inkomstkvartil Merän310000

institutionen,Källa:Socgeomob,Kulturgeografiska Uppsala

städerna och särskilt i städer, där flertaletstörre med invandrarbakgrund bor,
bilden helt I dessa fall,är här exemplifierad med lokala frånexempelen annan.

Botkyrka, Stockholm, Malmö och Norrköping, gäller inkomsten haratt en
avgörande betydelse för hushållensde svenska upplåtelsefonner, medan över-
gången till äganderätt bland hushållär utlandsfödda vid varje givensvagare
inkomstnivå. hållasDet bör i minnet majoriteten utlandsfödda har eko-att en
nomisk situation inte tillåter småhusboende med äganderätt i de städerettsom
där huvuddelen idag bor, syftet här belysa inkomstnivånäratt attmen om

kan förklara skillnaderna. Så förefaller inte fallet.ensam vara
kan inteDet uteslutas del de resursstarkare invandrarhushållen kanatt en av

anslå såväl del inkomsten till sitt boende jämförbarastor svenskaen av som
hushåll, del dessa investeringar i boende iatt ursprungslan-görs ettmen en av
det. Kanske investerar i bostad efter pensioneringen tänkerman en som man

återvändasig till. Flera studier remitteringar till hemlandetatt flertaletav
sådana studier arbetskraftsmigranter visar i betydandeattavser pengarna
utsträckning går till investeringar i husbyggnation. sådantMot ett resonemang
kan mångaanföras svenska medel- och höginkomsttagare besitter fritids-att
hus i utsträckning kraftigt överstiger de utlandsfödda hushållens,en som

fråganvarför den totala bostadskonsumtionens andel inkomsterna förom av
svenskar och invandrare tills vidare får lämnas obesvarad.

Oavsett framstårskälen andelen höginkomsttagare bosatta i hyresrätter som
mycket hög hushållsärskilt bland med turkiskt, chilenskt och grekiskt
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individerfödelseland. Dataeftermed hyresrättAndel höginkomsttagareFigur 8.14 avser
inkomstkvanilen, respektiveövreårsinkomst överstigande 160 900år hade1990som en

kr.hushåll familjeinkomst över 310 100med

XGJCOC:CCE:EECE::DDDCCECX®§DE-âggggseovgestzssgggweäsgsgääås -:: - h-o::-c :- ååwtcaeäzgo. Stmcømcgg-QE- 924902 mä°u.i§"°mes-a-:memz- wo D8wLtlEwåmq en: 3og mD a: .oa: 3 -s 3o c3 a0 I-
UppsalaKulturgeografiskainstitutionen,Socgeomob,Källa:

omständig-ekonomiskaunderstrykas, andra8.14 börFigur Det attursprung.
Utlandsföddai sammanhanget.kan spela rollinkomstenheter än personeren

i och för sig borde ökaomständighetflergenomsnittligt bam,har somen
försörj-tillsmåhusen, bidrarefterfrågan de rymligare även attsommen

ökar.ningsbördan
förmögen-ibland varierarförsörjningsbördan ärSannolikt viktigare än att

individernanätverkenekonomiskaväl känt dehetsbildningen. Det runtär att
Svenska ungdomargenerationerna.riktning, dvs. mellanstarka i vertikalär

föräldrarna i formfå ekonomisk hjälpoftanybildade familjer kanoch avav
borgensåtaganden lån, förmögenhetvidvid handpenning,kontantstöd arv av

hinder förstrukturellaresursskjllnad ñnns andraUtöver denna typetc. av
boendemiljö-invandrartätaflytta demånga invandrarbakgrundmed att ut ur

medelklassområden. förekomstenStudier visarin i svenskaoch avema
"svenska"bostadsföretag, boende imäklare,behandlingdiskriminerande av
hinder vidspeciellasöker arbete inträderområden Precis när manm.m. som

bostadsbyten.
också i benägenhetenkan göravariationerlokalaDe attnoteras ensom

Dels varierar bostads-flera olika faktorer.bostadskarriär berorsvensk"
upplåtel-på ochlägenhetstypermed avseendesammansättningmarknademas

varierar dendelmarknaderna. Delsfördelninggeografisksefonner och av
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såväletniska sammansättningen och med den skälen till vistelsen i Sverige,
år hushållssammansättningantalet sedan invandringen, förekomstensom av

etniska nätverk.
förtjänar höginkomsttagareDet understrykas i denärvaronatt att av av

låginkomsttagare bostadsområdenadominerade invandrartäta inte till nack-är
områden, ornrådensför dessa eftersom detta kan höja dessadel Dettastatus.

besitter egenska-gäller särskilt dessahöginkomsttagareom som grupp samma
ofta förknippas med andra höginkomsttagare, t.ex.som grupper av enga-per
i barnens skola eller i den lokala boendemiljön. Om denna närvaro ärgemang

för invandrarbakgrund diskriminerasuttryck med bostads-ett att pesoner
förmarknaden, eller för de inte känner sig tillräckligt bosätta sigtrygga attatt

framstår frågani svenskdominerad miljö, dock i ljus.ett annaten

Segregerat segregerade skolorboende -

långsiktigtbostadssegregeringens effekterEn negativa separationenärav mer
också sådana frågorbarn i skolorna. Det kring de lokala politiska diskus-ärav

stårsionerna hetast. Oavsett tillträdesregler till skolorna kommertyp av sam-
mansättningen i flertalet skolor den omgivande socialaelever präglasattav av

följtmiljön. I de stadsplanerade svenska städerna har lokalisering skolorav
bostadsområ-befolkningsunderlagsprinciper och stadsdelarna eller de större

avgränsningsområdendena har utgjort naturliga för etableringen.
varje stadium i grundskolan ökande antal eleverFörutsatt präglasatt av per

klass klasser skola, stadiema i formoch ökande antal och attper separeras av
för förvänta segregeringseffekterskola varje stadium, kan vi avtagandeen oss

ålder Om låtermed stigande barnen. vi det teoretiska dess-resonemanget
bostadsområdenförutsätta staden har eller flera invandrartätautom att ett -

fårlågstadieskoloroch följaktligen flera invandrarglesa blir effekten vissaatt-
får låghög andel barn med invandrarbakgrund medan andra andel.en en

också påEffekterna bostadssegregeringen tydligtskulle mellansta-av synas
vårtoch i mindre markant. Omdiet högstadiet, staden i exempel intemen var

alla barn gick i stadens enda gymnasieskola, skulle skolsegre-större än att
års åldergeringen upphöra vid 16 förutsatt fördelningen mellan klassernaatt

inte beaktas.
tydligt framträderEtt i analysen Malmö kommun,mönster mönsterettav
bortsett från små skillnader låg- mellanstadieskolomamellan ochsom - -

ganska väl med det teoretiska Figur 8.15 Medanstämmer resonemanget.
lågstadieskoloma går60 de svenska barnen i 61 idenära procent av

återfinnssvenska skolor invandrarbak-bara drygt 10 barn medprocent av
grund i dessa skolor. Omvänt finns 60 bam med till hem-rättprocentca av
språksundervisning här kallade barn med invandrarbakgrund i antingen
invandrardorninerade 50-80 invandrarbarn eller i invandrarsko-procent

gårIoma 80 barn med invandrarbakgrund. I dessa skoloröver procent
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Figur 8.15 Etnisk skolsegregering i Malmö kommun 1994-95.
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endast knappt 15 svenskade eleverna.procent av
Situationen i de 49 mellanstadieskoloma likartad och i vissa avseendenär

etniskt segregerad. I högstadiet däremot vissa tendenser tillän mer syns
åtskillnadenmindre separation fortfarande bam med skildaärmen av

mellan de 19 skolorna mycket Först i gymnasiet framträderstor.ursprung en
balanserad situation. Ingen de 8 gymnasieskolorna i Malmö kommunmer av

hemspråksberättigadedomineras barn och fyra barn mednära treav av
gårinvandrarbakgrund i svensk gymnasieskola och det fjärde ien en

svenskdominerad.

Etnisk boendesegregering dynamisk forklaringsmodellen-

åskådliggörSkolsegregeringen i Malmö den geograñska uppdelning som
råder hushåll invandrarhushållmellan svenska och i kommunen. I detta avse-
ende Malmö inte unikt, stadens storlek möjliggör längre drivenär även om en
och storskalig segregering vad möjligt i mindre Detän är ort.mer som en

beskrivs inte bara resultat boendesegregeringen. Detmönster är ettsom av
också pågåendekan faktor fördjupningviktig i boendesegre-vara en en av

påverkargeringen. Geografisk variation i det sociala människorssystemet
handlande, ñyttningsbeslut. Flyttningar den grundläggandeärt.ex. process
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påverkarpå segregationens dynamik.Figur Exempel faktorer och samband8.16 som

Arbetsmarknadspolitik
Ekonomisk politik

Generell välfärdspolitik

InvandrarpolitikBostadspolitik

Hushållens
isenres3Institutions- "ochstrategiermeenee

behovflyttningar

-m,

Svenskar Invandrare
flyttarflyttar

2Seuregatinns- 4Nätverks-

w,tgenererade genereradegenererade
llyltninnar Ilylininuarnynmngar

Ökad andel
invandrare

Sociala
konsekvenser

Källa:Anderssonoch Molina,1995

återskapandet bostadssegregeringen.ligger bakom uppkomsten och avsom
fästa uppmärksamheten justModellen figur 8.16 försöki utgör ett att

tiden förändrar bostads-ñyttningarna den dynamiska överprocess somsom
områdenas sammansättning.etniska

invandrarhushåll i lägenhet tidigare beboddesNär flyttar inett aven som
bostadsområdet.hushåll kallas isvenskt ökar invandrarandelen i Dettaett

Flertalet dessa Hytt-för segregationsgenererande flyttningar.modellen av
år i ökadbostadsmarknader underningar sker inom lokala senaremen

ifrånsekundärflyttande invandrare andra kom-utsträckning attgenom nya
konsekvenssvenskar. Invandrartätheten kan öka snabbtersätter sommuner

geografiska rörlighet högre, för vissade utlandsföddas äratt grupperav
såvälfödda i Sverigeväsentligt högre, genomsnittet förän personer -

kommuner.rörligheten inom mellansom
från lågaMånga områden början haft andelardagens invandrartäta harav
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invandrare. Rinkeby ökade frånI andelen 12 1970 till 69t.ex. procent
år 1990. När invandrartätheten märks konsekvenserna tidigtväxerprocent

bl.a. Långt ifråni daghem och skolor. hushållalla svenska väljer attsom
ifrånflytta området påi dessa skeden det grund inflyttningengör av av

också sådanainvandrare, Påflyttningsskäl förekommer. grundäven om av
otillräcklig resursförstärkning har institutioner och myndigheter oftast inte
kunnat ökadede behov inflyttningen nyinvandrademotsvara upp som av

Såfamiljer fört med sig. missnöjet kvaliténmed i de offentligaväxer
verksamheterna. ocksåDet sker under denna rumslig stigmati-process en

form områden får dåligtsering i mångarykte, i fall bero-attav snarare
ende inflyttningen problemhushållsvenska invandrare. Villänav

hushåll och individ undvika förknippas med detta stigmatise-attman som
område framstårrade för hushålletvalet det enskilda enkelt- flytta.attsom

Hela denna frånsvenskars utflyttning invandrartätt bostads-ettprocess av
område benämns i modellen segregationsgenererade flyttningar, dvs. det

flyttningar uppkommer till följd området fått lågär iatt status ettsom av en
tidigare skede.

flyttarNär svenskar har bostadsföretag ibland mycket aktivt välkomnatut.
invandrare och andra med litet handlingsutrymme bostads-nya grupper

marknaden, troligen främst för kort sikt undvika kostnader föratt out-
områdenhyrda lägenheter låg efterfrågan påi med bostäder. Dessa flytt-

Ävenningar benämns institutionsgenererade. bostadsföretagen kanom
sista viktig instans i den institutionella försägas bostads-vara en ramen

marknaden spelar så påverkanoch kommuner väl viktig roll i sinstat en
hushållens flyttningar. Institutionsgenererade flyttningar sker i bägge rikt-
ningarna och berör hushåll.alla inte möjligtDet i detaljärtyper attav

vilken effekt den statliga och kommunala politikenavgöra haft för utform-
ningen segregeringsprocessema. Riksdagen i det sammanhanget denärav
viktigaste aktören i kraft dess lagstiftande roll hela det politiskaöverav
fältet. Snart fåvarje inrikespolitiskt beslut kan tänkas effekter försagt
bostadsmarknademas funktionssätt, antingen följd resursfördelningsom av
skatter, bidrag, subventioner, restriktioner t.ex. plan- och bygglag
arbetsmarknadspolitik, invandrings- och invandrarpolitik eller följdsom av
lokaliseringsbeslut verksamheter inom den statliga och kommunala sek-av

Precis den "lilla regionalpolitiken har mindre regional bety-tom. som
delse den stora regionalpolitiken som kan innefatta alla politiskaän

fårbeslut regionalt omfördelande effekter, kan bostadspolitiken sägassom
ha mindre betydelse för bostadsmarknaden den generella välfärdspoliti-än
ken, skatte- någraoch finanspolitiken för de viktigare politik-nämnaatt av
områdena. Till småhus-exempel kan 1980-talets starkt subventionerade
byggande och -boende, vilket i och för sig krävde visst kapital ellerett eget
tillräckliga få lånainkomster för till bostad, betraktas justatt att statensom

institution bidrog till flyttningsmönster. Miljonpro-attsom generera nya
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målviktigt exempel hur lösningenutgörgrammet ett annat ettav
svårlöstabostadsbristen siktupphov till och längregav nya mer pro-

framstårblem. I segregeringsperspektiv själva skalan bostads-ett nya
områden upplåtelsefonneri kombination med val och hustyperav som
särskilt problematiska. behov kontinuitet och överblickMed det av som

påmänniskor har konstateras och hastighetenkan det idag skalan iatt en
stadsutbyggnad faktorer institutionella aktörer inte beaktat tillräck-är som

måste påpekasligt. Det dock den organiska stadstillväxt äratt attmer som
svår få ståndföredra till i samhällsförändringsamband med denär att en av

karaktär urbaniseringsprocessen representerade.som
mångaOavsett bostadsföretagens policy har invandrare flyttat in i invand-

bostadsområden sociala skäl, för släkthar ellerrartäta vänner,attav man
området.landsmän i Dessa inflyttningar kan nätverksgenere-sägas vara

rade.

strategi för denna problemfyllda självförstärkandeEn vända komplexa, ochatt
måste påverkainbegripa politik för flera dessa selektivaattprocess en av

påverkbarañyttningsrörelser. Men vissa dem politiska beslutär änav mer av
påverkas långsiktigtandra. Flyttningar sker fri vilja kan framför alltsom av

och utbudssidan. för flyttningar.Detsamma gäller nätverksgenererade
Människor fattar i inforrnationsfält,bostadsbeslut eller mindre ochsnävamer

påverkasfältdet i hög grad befintliga sociala nätverk,är vänner,som av som
framstårarbetskamrater och släktingar. I praktiken flyttningar 2 och 3typenav

både påverkaoönskade och lättast politisk sökavägmest attovan som om
målet minska eller vända riktningen segregationsgenererandedeär att
flyttningama l.

Geografisk rörlighet

Generellt gäller hela utlandsfödda i Sverige i genomsnittsett att gruppen
såflyttar mellan kommuner dubbelt ofta födda i Sverige.nästan som personer

Skillnaderna olikamellan invandrargrupper dock Den allmännaär stora. ten-
någotdensen flyttningsfrekvensen totalt sjunker under 1980-taletär att sett

och vissa har mycket hög mellankommunal ñyttningsfrek-att av grupperna en
Tabell 8.14vens.

En analys invandringstidpunktens förbetydelse rörligheten visar attav
omñyttningen ändåvisserligen sjunker med vistelsetid i Sverige, detattmen

långefter kvarstårvistelsetid betydande skillnad i geografisk mobiliteten en
mellan födda i respektive specialstudielandet. Figur 8.17 Enutompersoner

rörligheten inom Uppsala visar bild. Medan 6,5tätort procentav samma av
invånare årsamtliga i Uppsala flyttade inom 1992, skillna-tätort tätorten var

derna mellan olika etniska betydande. Medan 5 procentgrupper av personer
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flyttare årenTabell 8.14 Andel över kommungräns och efter födelseland.1980 1992en

Födelseland Befolkn. Andel Befolkn. Andel
1980 flyttare 1992 flyttare

1000-tal 1980 °/o 1000-tal 1992 %

Somalia 0,1 11,0 5,2 36,6
Irak 0,6 11,6 15,8 16,8
Etiopien 1,8 13,5 12,7 15,3
Libanon 2,2 10,1 20,6 14,1
Iran 3,3 12,3 46,9 13,3
Syrien 1,6 8,1 8,1 12,3
Turkiet 14,4 6,8 27,8 5,8
Storbritannien 8,2 7,8 12,2 5,6
Chile 8,3 11,0 28,0 5,6
Jugoslavienex 38,0 4,8 46,2 4,7
Norge 42,9 4,0 49,0 4,3
Danmark 43,5 5,5 42,0 4,3
Polen 20,0 6,5 38,0 4,0
Finland 251,3 7,1 211,9 3,8
Grekland 15,2 6,8 13,1 3,6
Ungern 12,9 5,8 15,1 3,5
Sverige 7 690,3 3,7 7 857,5 3,3
Tyskland 38,7 3,4 36,1 2,6

Specialbeställning frånKälla: flyttningsdata SCB SOSFolkmängdsamtav

svensk bakgrund flyttademed andelen för samtliga med utländsk bak-var
gånger sågrund hög.tre

ålderssammansättningenEn viktig förklaring till den höga rörligheten är
åldersgrup-bland invandrare. invandrare iNya starkt överrepresenterade deär

år.flyttningar förklaringdär vanligast, 20-35 En viktigär är attper annan en
gång flyttat från sin uppväxtplats brukar benä-sägasperson som en vara mer

återigen flytta aldrig brutit Det med dennaän ärattgen person somen upp.
utgånspunkt något missvisande jämföra invandrares flyttningsmönster medatt

mångahela den svenska befolkningens, dendär aldrigsenare rymmer som
sin förklaringlämnat hembygd. En tredje till invandrares högre genomsnitt-

mångaliga rörlighet den s.k. hela-Sverige-strategin, där flyktingars förstaär
Mångaflyttning inom landet inte val. sekundärflyttningarett egetvar genom-

förs därför vistelsen i Sverige inleddes med kommunplacering, inteatt en som
förklaring,alltid speglade för flyktingen optimalt val. En fjärde slutligen,ett

kan sökas i den bristande arbetsmarknadsförankringen, vilken bl.a. betyder att
återhållande förarbetet inte fungerar eller styrande faktor valsom en av

bosättningskommun.
åstadkommit någothela-Sverige-strateginTrots utjämnadatt en mer geo-
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frånFigur flyttare invandrade8.17 Andel över kommungräns 1992 bland länderen sex
inflyttningsárefter för utlandsfödda svenskfödda.motsvarande andelar samtliga ochsamt

De nalionaliteternaomfattarsex personer
föddai Etiopien,Somalia,Irak,Iran,Libanon
ochSyrien.

framgårSom diagrammetflyttadedrygtavFöre1968 15% dessa 1992.Fördemav personer
åretS:a6 nationaliteter invandrat innan migrations-som var

frekvensen30%.Samtligautlandsf.
SverigeFöddai

100 5 15 20 2 30 35
Andel i % respektiveav grupp

Källa:Anderssonoch Molina,1995

grafisk fördelning för ñyktinggruppema kvarstårlandet de bety-över nya en
geografiskdande koncentration de flesta utlandsfödda nationalitetema iav

återfinnsSverige. Hälften födda i Iran i blott fyra kommuner,personerav
likasåhälften turkarna i fyra, hälften chilenama i kommuner. Halvaav av sex

utlandsfödda bor i svenska kommuner: i fallande ordning Stock-llgruppen
holm, Göteborg, Botkyrka,Malmö, Uppsala, Helsingborg, Huddinge, Söder-

Västerås,tälje, långt-Lund och Solna. Den svenska befolkningen givetvisär
ifrån jämnt fördelad samtliga Sveriges kommuner, behöveröver men man

fångade 40 kommunerna för in halva befolkningen.största attsummera
Invandrares geografiska koncentration till vissa storstadskommuner och

såledesregionala fortsatt stark, och samtliga Sveriges drygtärcentra trots att
280 kommuner ñck nettotillskott utlandsfödda 1984-1991, harett av personer
fördelningen mellan storstad och övriga Sverige, mellan landsdelarna isamt

ändrats bara marginellt sedan hela-Sverige-strategin infördes 1984.stort,
pågående geografiska omflyttningenDen särskilt invandrare,av nya grupper
majoritet saknar fast anknytning till svensk arbetsmarknad, har undervars en

åter både1990-talet bidragit till förstärka snedfördelningenden regionalaatt
invandrarhushålloch koncentrationen i vissa sedan tidigare uppmärksam-av

miljonprogramområden.made
Även årefterresultatet 10 det mottagningsprogrammet tycksom ca av nya

119



SOU 1996:55

årFigur Olika andelar totalbefolkningen,8.18 kommuners 1992 den utomeuropeiskaav
inflyttningen inflyttningen födda Sverige, efteroch i kommunstorlek.av personer

Kommungruppensandel .av:35
j Svensk inflyttning 1992
:30 Utomeuropeiskinflyttning 1992 l
- Landetsbefolkning

25
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7 31 58 52 72 613 st

SmåStorakommuner kommuner
Parentesetantalkommuneri gruppen

Statistiskacentralbyrån.BefolkningsstatistikKälla:

blivit skulle motverka, dvs. stark koncentrationha vad programmet en av nya
måsteinvandrare till antal städer, slutsatsen bli hela-Sverige-störreett att

haft omfördelande effektstrategin allt har regionalt invandrarestrots en
förutan skullebosättningsmönster. Hela-Sverige-strategin koncentrationen till

framför siktstorstäderna varit starkare och allt skulle utsikterna brytaän att
storstadskoncentration varit Hela Sverige hartrenden multi-sämre.mot nu

finnsetnisk erfarenhet och del Sverige i den mentala karta destörreen av som
årenstio ñyktinginvandrare byggt under vistelsen i landet.senaste upp

invånarantalStuderas ñyttningsrörelsema kommungrupper baserade
tvåför 1992 kommungrupper överrepresentationkan vi harnotera att av

såledesomflyttning, exklusiveutomeuropeisk inflyttning vad inrikesavser
nyinvandring. Figur 8.l8 Det gäller dels de storstadskommunema,tre som
tillsammans har 16 befolkningen, 17 all inflyttningprocent procentca av av av
sverigefödda utomeuropeiska inñytt-hela 26 denprocentpersoner men av
ningen. Det gäller dessutom kommuner i storleksklassen 50 000-100 000,

25 rikets befolkning, lika andel inrikeshar storprocent en avsom ca av

frånförekommerdock flyttningar förläggningtill kommunplacering gällandeDet att trots
regler registrerats inrikesñyttning.har som
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Tabell 8.15 Andel utländska medborgare 1994 i befolkningen och bland inflyttarna till tio
kommuner.

Kommun Andel utländska Utländskamedb. andel
medborgare% all inflyttning %av

Botkyrka 19,4 31
Stockholm 10,4 17
Södertälje 11,5 19
Uppsala 7,6 12
Malmö 11,2 32
Landskrona 10,9 57
Helsingborg 6,8 24
Göteborg 10,7 25
Uddevalla 4,8 22
Västerås 7,0 28

Källa:Statistiskacentralbyrån.Specialbeställning befolkningsstatistikav

inñyttningar svenskar, 32 inflyttningen utomeuropeiskaprocentav men av av
invandrare. Större regionala 100 000-200 000 inv.centra uppvisar i detta
avseende balans, medan de mindre kommunerna har inflyttningstal förmer
utomeuropeiska invandrare nårendast hälften inflyttningstal försom ca av
svenskar och andelen landets befolkning. Enskilda kommuner kan givetvisav
ha avvikande mönster.ett

årFör 1994 har flyttningsströmmarna kartlagts endast för mindre antalett
kommuner, i Stockholmsområdet Botkyrka, Stockholm och Södertälje, i syd-
sverige Malmö, Landskrona, Helsingborg och i Västsverige Göteborg och
Uddevalla. Dessutom ingår Västerås och Uppsala. De utländska medborgar-

andel inflyttningen till dessa kommuner genomgåendenas översteg deav
utländska medborgarnas andel respektive kommunbefolkning, med Lands-av
krona i för sig. Tabell 8.15 Landskrona hade vid utgången 1994en grupp av

ll utländska medborgare, helaprocent 57 inflyttningenca procentmen av
bestod utländska medborgare. Landskrona skiljer sig också från flertaletav av
de övriga kommunerna i det relativt andel inflyttningenatt 20storen av

kom frånprocent två norrlandslänen, Västernorrlands och Norrbottens län.av
I vissa kommunerna den inñyttningenmotsvaras utländskaav stora av

medborgare lika flöden från kommunen, förhållandestora utav ett präg-som
lar Botkyrka och någon måni också Södertälje. Särskilt nettoinflyttningstor

utländska medborgare hade Göteborg och Malmö förhållandeiav tillsamt -
folkmängden Landskrona.-
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utlandetifödda med minstSverigeför i1993Sysselsättningsfrekvenser en8.19Figur
befolkningen.helaförföddagenerationen", utrikes samt"andraförälderfödd

100%

Samtliga"andra
generationen"
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befolkningenHela

föddaUtrikesv60%
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0% |lllI||
45-49 50-40-4430-34 35-3925-2920-2416-19

centralbyrånStatistiskaKälla:

generationenföddaSverigei8.4 Den

generatio-andras.k.beskrivning dendemograñsk5.3 haravsnittI getts aven
två utlandsföddaellermedSverige föddaiinvandrare, dvs. enpersonernen

identi-möjligtdetbeskrivningenframgår attden ärSomföräldrar. numeraav
Påstatistiska register.olikaiellerfödda 1940sådanafiera senarepersoner

omfattandecentralbyrån tagit framStatistiskakommittén har ettuppdrag av
föräldrar-efterbaragenerationen inteandrabelyser dentabellmaterial som

syssel-utbildning,tillmed hänsynålderochfödelseland, kön ävenutannas
ochtidsschemamycketkommitténsPå grundinkomst.ochsättning, yrke av

arbete, harkommitténsistadiumvidfrån erhöllsSCBdå materialet ett sent
kortfattadeföljandeskett. Denmaterialet inteanalysnågon utförligare av

bearbetningar.preliminäraöversikten bygger
föddaSverigeimaterialetvisarsysselsättninggäller attdetNär personer

hög gradi likaförvärvsarbete1993förälder hadeföddi utlandetminstmed en
något mellanvarierarsysselsattaAndelen8.19Figurbefolkningen.helasom

specielltinteskillnaderdessa är stora.ursprungsländer,olika men
helautbildningbättreandragenerationsinvandrare änharGenerellt sett en

utbildning högreeftergymnasial ärgymnasial ochandelen medbefolkningen,
för helaförälderföddi utlandet änmed minstföddaSverigeför i enpersoner
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Tabell 8.16 SverigeI födda med minst i utlandet född förälder,personer hela befolk-en
ningen i utlandet födda åldersamt i år16-54 efter utbildningsnivå 1993.

Hela Föddai Föddai Sverigemed minst Indexen
befolk- utlandet utlandsfödd förälder hela bet.
ningen 16-54 100

Åldersvâgt
värde

% Antal

Högst grundskoleutb. 33 35 95 700 25 30 81
Gymnasialutb. 2 29 23 134 500 35 32 107
Gymnasial utb. 2 13 132 61 300 16 13 119
Eftergymnasialutb. 3 11 8 49 700 13 121
Eftergymnasialutb. 3 9 8 412 600 8 137
Uppgift saknas 5 12 5 400 1 5 26

Summa i 100 10.0 1001388 200 100se g

Källa:Statistiskacentralbyrån

befolkningen eller för andra i Sverige födda I tabell återges8.16personer.
andelen med viss utbildning i hela befolkningen, bland utrikes födda församt
i Sverige födda med minst i utlandet född förälder åldrarnaipersoner en

Äldreår.16-54 inte medtagnaär eftersom den andra generationenpersoner
inte kan särredovisas för högre åldrar. Eftersom åldersfördelningen olika förär
de olika kategorierna i tabellen har åldersvägtäven värde beräknats förett den
"andra generationen. De beräknade värdena skall jämföras med fördelningen
för den andra generationen och visar således vilken fördelning hela befolk-
ningen hade haft med köns- ålderssammansättningoch densamma som
andra generationen. Slutligen har i tabellen beräknats index jämförett som

födda i Sverige med minst i utlandet föddpersoner förälder med helaen
befolkningen. Om värde ligger hundraett över innebär det den utbild-att
ningen vanligareär i den "andra generationen i hela befolkningenän i

ålder.samma
De beräknade värdena i tabell 8.16 någotär diskutabla eftersom de järn-

förda kategorierna har mycket åldersfördelningar.olika Slutsatsen iatt
Sverige födda med minst invandrad förälder har något högrepersoner en en
utbildningsnivå hela befolkningenän rubbas inte detta. I ñgur 8.20 visasav
andelen ålderni 20-24 år med års2än gymnasialpersoner utbildning förmer
de kategorier i den "andra generationen" där antalet tillräckligtärpersoner

för redovisas. åldernstort I denatt utbildningenär inteännu avslutad för
många individer, högre åldrar går dock inte redovisa eftersom antaletatt
länder där det överhuvudtaget förekommer antal individerstörre blirett
mycket litet. Av de redovisade kategorierna det endastär med turkiskpersoner
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änhadeår 1994åldern 20-24isvenskfödda merAndelen8.20 somFigur
sorteradeförälder,utlandet föddioch minstutbildninggymnasial2-årig en

födelseland.föräldersefter denna

Män
Tjeckoslovakien Kvinnor5,:

Estland

Norge

TÃTÃ.USA ...

Polen

Storbritannien:i:

Tyskland

Jugoslavien

"andra-Samtligai
generationen"

Grekland ,

Finland

Danmark

befolkningenHela

:Turkiet

utomlandsFödda .,

centralbyrånStatistiskaKälla:

med änandellägreharbakgrunddanskmedkvinnor meroch personerensom
beräkningenförUnderlagetbefolkningen.helautbildningårs gymnasial än2

antallitetgrundnågot osäkerövrigt ettförturkiska ärför den avgruppen
betyd-dvs.intervallen,åldersfördelning inomsnedmycketindivider samt en

figuren liggerländerkategorier imånga24-åringar. FörZO-åringarñer änligt
hela befolk-förbetydligt högre änutbildningteoretiskmedandelen personer
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ningen. Eftersom de mycket kategoriernastora med i Finland ochursprung
Danmark har låga värden dockär skillnaden mellan hela kategorin andra-
generationsinvandrare och hela befolkningen inte särskilt Figuren ochstor.
den tidigare tabellen visar samtliga individer med minst i utlandet födden
förälder. I de flesta finns det skillnader mellangrupper tvåmed ipersoner
utlandet födda föräldrar sådanaoch har i utlandet och i Sverige föddsom en en
förälder. Det tycks finnas tendens i de fallatt visaren hög andelen grupp en
med högre utbildning så förstärks den tendensen bägge föräldrarnaom
kommer från landet fråga.i För lågmed andel med högre utbildninggrupper
gäller de individermotsatsen, har i Sverigeäven född föräldersom har ien en
genomsnitt något högre utbildning.

De andra variabler det finns uppgift dvs. inkomstsom och yrke, visarom, en
likartad bild utbildning. I Sverige föddasom med minst i utlandetpersoner en
född förälder någothar högre inkomster och högre andel högre tjänstemänen

hela befolkningen.än
Jämförbara uppgifter för föräldragenerationen saknas en del föräldra-av

generationen måste pensionerad eller har avlidit.numera De jämförelservara
kan tydergöra social rörlighet uppåtman i flertalet kategorieren i andra-

generationen .
Det dockär viktigt hålla i minnetatt de andragenerations-individeratt

kan studeras i dag barn tillärsom invandrade till Sverigepersoner undersom
1960-talet eller tidigare. Jfr tabell 5.1 Barnen till invandrare,senare som
delvis har kommit från andra och avlägsna länder, har inteännu kommitmera

sådani ålder de har fullbordatupp att sinen utbildning eller kommit in i
yrkeslivet.

8.5 Sammanfattning och slutsatser

Av den analys gjorts så långt i kapitel 8 kan flera slutsatsersom dras denom
invandrade befolkningens situation i materiellt avseende. För det första före-
ligger betydande social underordning/ekonomisken marginalisering där över-
representationen särskilt utomeuropeiska invandrargrupperav sådanainya
underordnade Ävenpositioner påtaglig.är många invandrare såvälom nya-

äldre lyckas väl i Sverige finnssom systematiskt tendens deen att- oavsett
utbildning och verksamhetsområde kollektiv inte når den svenskföddasom
befolkningens genomsnittliga förvärvsfrekvenser och inkomstnivå.

Situationen har dramatiskt försämrats under 1990-talets ekonomiska kris,
brytpunkten kom redan på 1980-talet.men Redan från mitten 1970-talet,av

dvs. ungefär denär gällande invandrarpolitiska målen formulerades,nu kan
början på successiv försämring skönjas. Att företeelseren uppträder parallellt
i tiden dockutgör inget belägg för samband råderatt ett dem emellan. Att
tillskriva den förda invandrarpolitiken rollen huvudansvarig för den tyd-som
liga försämringen alltär döma tillskrivaatt att sektorpolitikav alltfören stor
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struktuell integra-jämlikhetsmål syftade tillInvandrarpolitikensbetydelse. en
realiseran-samhället,svenskai detbefolkningeninvandradedention menav

ochoffentligsåväl beslutsfattare imångamål åvilade aktörer,det dettaav
specifik sektor-Framgången förallmänhet.imedborgaresektorprivat ensom

rambe-och socialaekonomiskapolitiska,radalltid beroendepolitik är enav
tiden.förändringoch deras övertingelser

avstånd mellanÄven två decenniemas allt störredeanalysen senasteavom
befolkningensinvandradedenkomplicerasmål verklighetoch att samman-av

invand-förändringar iberoendebl.a.perioden,underförändratssättning
för-strukturellaförmycketomfattning, talarsammansättning och attringens

rambetingel-de viktigastearbetsmarknadensvenska utgördenändringar
beting-positionerna. Dessaekonomiskarelativadeförsämringenför avserna

internationellt perspektiv.måste idelvisi sinelser etttur ses
arbetslös-högakännetecknadarbetsmarknaden, extremtSituationen av

proportionermycketantagitbidragsberoende, harväxande storaochhetstal
påmånga invandradesvenskar ochmellanseparationkan talaoch om enman

och dehar arbetesvenskföddamellan denivåer. och främstfiera Först som
andradetarbetsmarknaden. Föranknytning tillsaknarutlandsfödda som

och därarbetesaknarutlandsföddarespektivesvenskföddademellan som
ochförsäkringsskyddsaknarmedborgaresvenskautländskafierbetydligt än

arbetsmarknadspolitiskaför vissakvalificeradehellerdärmed inte typerär av
arbetande, därdemellanskillnaderbetydandefogasåtgärder. detta kanTill

åt.sighierarkiskt skiljervertikalthorisontellt ochyrkesfördelningen
separation läggerarbetsmarknadsmässigbildtill dennaOm mar-enavman

ochutlandsföddamajoriteten dedärstäderbostadssegregering i dekant av
socialuttryckenanvändaframstår internationelltdeidag borderas barn som
kundedevadopassandemindre änmarginaliseringochexkludering som

årtionde sedan.någotförbarasammanhangsvenskttyckas i ett
integrationsnivån iavläserbåde ettbarometerBoendet kan somensomses

dagensreproduktionenframtidai denfaktorcentralochsamhälle avsom en
skolornabostadsområdena, daghemmen,idvs. ilokala miljön,densituation. I

framtidsför-världsbilder,formasföreningslivet,ochlokala fritids-och det
regeringsbe-medåttade kommunerhumankapital. Ioch etthoppningar som

åtgärder i invandrartätaför särskildaaktuella1995 utpekadesi junislut som
Stock-Solna,Malmö,Huddinge,Haninge,områden Botkyrka, Göteborg,

bostadsområden medinvånare i än000400Södertälje borochholm merca
och000 invandrareområden återfinns 170invandrare. I30 procent casamma

uppskattningsvis 120förbostadsområdena uppväxtmiljöutgörsammantaget
bostadsområdenÄven bedömsmånga dessaisituationen000 bam. nuavom

problembilderbostadsområden ochliknandeåtgärder ñnnsspeciellakräva
utvecklingspotentialutveckla denAttockså många andra kommuner.i stora

viktfrågaområden inte barai dessa storutvecklas, äroch kan avenryms,som
social ochmåttalla rimligamed mättDetkommunerna.aktuella ärför de en
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ekonomisk angelägenhet för hela landet.
Om invandrades påtagliga överrepresentation i hyresboende i miljonpro-

gramonrrådena skall förklaras ligger på arbetsmarknadsområdet detsom
strukturella synsättet till hands.närmast Analysen har lågavisat inkomsteratt
är grundläggande skälett till invandradeatt stora bor igrupper av personer
hyreslägenheter, det knappastär det enda skälet till den starkamen geogra-
fiska koncentrationen till vissa förorter. Också strukturell förklaring måsteen
fokusera bara årliän den hushållsinkomsten, förrnögenhetsbild-mer t.ex.ga
ningen och bostadsmarknadens institutioner och aktörer.

Sannolikt finns "struktur-kulturell " mekanism, förstärkeren densom
etniska bostadssegregeringen. Denna verkar den bristandeatt närvarongenom
på arbetsmarknaden, i svenska institutioner och informella svenska sociala
nätverk vilken troligen i betydande svârmätbar ocksågrad måste förståsmen-
i diskrimineringsperspektivett ställer invandrare söker karriär isom en-
majoritetssamhället inför svårigheter. Mångastora upplever sig befinna sig i

växande korstryck,ett där antingen blir anklagad för "ta jobben frånman att
svenskama ocksåeller arbete inte stårnär finna leva bidrag.att att- -

I och miljöer där denna diskriminering inte föreligger,grupper och där man
i denna sociala mening bland likar",är väljer bo, deävenattman om
ekonomiska i sig ibland kunde möjliggöra andra alternativ.resurserna Diskri-
mineringsbenägenheten förstärks sannolikt växande otrygghet ocksåav en
inom betydande den svenskfödda befolkningen, där utanförskapetgrupper av

i denväxer höga arbetslöshetens spår.
Det ñeraär skäl troligt den etniska bostadssegregeringenattav skulle mild-

arbetsmarknadsssituationen för de invandraderas förbättrades.om Dels skulle
de ökade ekonomiska förbättra valmöjlighetema på bostadsmark-resurserna
naden, dels skulle arbetsplatsens läge kunna inverka på valet bostadsom-av
råde, och slutligen skulle kontaktnäten för den enskilda breddas denmot
svenskafödda befolkningen, vilket i sin förändrar inforrnationsfaltentur och i
förlängningen möjligen det framtida bostadsvalet. Att i avsaknaden deav
ekonomiska tala fritt bostadsval framstår knappastettresurserna om som
relevant.

Det svårtär någonhur strategi föratt minska bostadssegregeringense att
skulle lyckas inte arbetsmarknadssituationen förbättras. Förom inomatt
rimlig fåtid effekt kan dock bostadsfrågan inte bara i det barometer-ses
perspektiv nämns Särskilda åtgärder bör riktassom stödjaovan. mot att ett
lokalt arbete där frågor arbete, utbildning, bostadsförvaltning och boende-om
karriärer kan hanteras i sammanhang.ett
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Det invandrarpolitiska jämlikhetsmålet syftar till och förutsätter invandrares
deltagande i samhällslivet. årsRedan i samband med 1968 riksdagsbeslut om
den reglerade invandringen förutsattes invandrare bli likvärdiga samhällsmed-

dåborgare, förstai hand förutsättningar för goda levnadsvill-attmen genom
kor så småningomskapades och fåkunde formell denröstatt man en
politiska välja bli svensk årsmedborgare. Med 1976att attarenan genom
rösträttsreform frångjordes medborgarskapsprincipen vad gällerett avsteg

och valbarhet tillrösträtt politiska församlingar och kommunala val öppnades
för utländska medborgare. Hur denna utnyttjats diskuteras längre framrösträtt
i detta kapitel.

Vad gäller invandrares organisationsverksamhet, har visas nedan,egen som
till början betraktat denna i huvudsak kulturell verksamhetstaten en som en

för också betona länken till samhällets institutioner.att senare
Ur Invandrarpolitiska kommitténs perspektiv aktualiserar dagens allmänna

samhällsdebatt medborgarnas deltagande och aktivitet i samhällslivetom
också frågan hur återspeglardemokratin dagens svenska befolkning medom

mångfaldetnisk och kulturell delvis skär traditionella socialaöveren som
förmågaDemokratins mångfaldengränser. tillvarata behöver utvecklas,att

kvotering och eller åtgärderandra politiska kan leda till fram-utanmen som
etniska enklaver.växten av

Ett frågansig deltagandesätt och delaktighetnärma ärannat att attom
begrunda dess baksida, utanförskapet och marginaliseringen. Något som -
förutom hänsynstagande till materiella och förhållandenstrukturella inte kan-
diskuteras också opinioner, attityder och diskriminering belyses.utan att

9.1 Profana och religiösa organisationer

I det offentliga bådesamtalet i mediadebatten och utredningar har under- -
1990-talet fokuserats påalltmer medborgares delaktighet och aktiva delta-
gande i samhällsprocessen, liksom ansvarsfördelningen mellan individer,

organisationer, lokala och regionala myndigheter och Denstaten.grupper,
svenska maktutredningen utgjorde startpunkt och bakgrund ledde tillen som
både konkret forskning åtskilliga frågeställningaroch kring delaktighetens,
deltagandets och medborgerlighetens begrepp. förDen svensk demokratiut-
veckling typiska folkrörelsetraditionen och dess ideologiska och politiska bak-
grund och framtida ocksåutveckling har bådeuppmärksammats forsk-av
ningen och i den allmänna debatten.

Till de debattämnen blommat också fråganunder 1990-talet hörsom upp
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pågränsdragningen mellan ideell verksamhet frivillighetens grund ochom
offentlig strikt reglerad verksamhet myndighetsstatus.med Röster har höjts
för försvagadideella verksamheter komplement till alltmer och otill-som en
räcklig offentlig sektor, och det frivilliga arbetets har granskats. stridIsärart

vanliga uppfattningen visar det sig emellertid vid internationellmed den en
jämförelse inriktad frivillighet omfattandesocialt i Sverige, dessäratt men

svårfångadkaraktär enligt lera forskare och varierad.är
aspekterna medborgerliga delaktigheten,De den det ideella arbetet ochtre -

folkrörelsetemat vidalla relevanta diskussionen invandraresär tre om orga--
nisering och delaktighet i generellt deltagandeperspektiv. Samtidigt detärett

utgångspunktviktigt med i medlemmarnas speciella situation, närmareatt, se
föreningaroch ställning till invandrares specifika organisationerta som -

mångabland andra organisationer inom det allmänna föreningsväsendet.-
följande historisk tillbakablick församlings- förenings-I det ochges en

bildandet följt statistisk överblick nuvarande föreningsverksamhetöverav en
beträffande antal försarnlingar/föreningar, medlemsanslutning och ekonomi.

utifrånbeskrivs invandrares organisering finns.Vidare de kunskaper som
Efter denna bakgrund diskuteras slutligen det vägskäl fortsatt utvecklingsom

står utgångspunktförenings- och församlingsbildande inför. förEn denav
diskussionen bland de förändringar organisationsväsendet, denär annat som

genomgåttfolkrörelsema framväxtenideella sektorn och under det post-av
Frågeställningamaindustriella samhället. kretsar kring invandrarföreningar-

mångkulturella/transetniska kontra etniska inriktning och deras positionnas
gränsområdetoch tänkbara funktion inom den tredje sektorn, dvs. mellan det

offentliga/professionella ideella/frivilligaoch arbetet.

Religionen tidig grund för organisering-

Röda beskriver Strindberg i rikt tecknatI Rummet August ettromanen pano-
från någraStockholm blandklangen de kända kyrkorna iöver mestrama av

huvudstaden. Tyskan stadens kyrkor vilkas sjuklockor mäktigtär en av
då påklingar och avklingar samtidigt klockan sju kvällen.är

våraTyska kyrkan Riddarholmen tidigaste etablerade invand-är en av
År hållafick tyskar i Stockholm officielltrarkyrkor. 1558 invandrade rätten att

gudstjänst. Som kyrkolokal uppläts till börja med SztaGertruds gille-attegen
påbyggdes till den kyrka Strindbergs tid kalladesstuga utsom senare som

i staden Gamla Stan. fick S:t GertrudsTyskan belägen mellan broarna 1571-
församling privilegier. Kyrkan delades de invandrade tyskarnaegna av som
hade evangelisk trosbekännelse med invandrade finnar 1607. ñnskaDet.o.m.

då långförsamling fick framöverinvandrarna bildade under tiden egen men
såsom lågstatusgrupp jämfört med de i den etniska hierarkin aktadeen -

långtyskarna under tid dela gudstj med olika svenska församlingar.-
årFörst 1725 fick den ñnska församlingen kyrkolokal Bollhuset iegen -
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Slottsbacken där Finska kyrka i dag belägen.ännu är
etniskaDen eller nationella organiseringen religionens grund erhöll

Åbegränsat stöd statsmakterna under storrnaktstiden. sidan ville dessaav ena
Åstödja invandring kunde bidra till landets utveckling. andra sidansom

utgjorde målsättninganpassningen till luthersk svenskhet viktig möj-en som
lighet för statlig kontroll. De tyska försarnlingsmedlemmarna uppmanades
därför endast kortvarigt tillhöra den församlingen ochatt att snarastegna
övergå till såsvenska och svensktalande församlingar de tyska nationenatt av
måge med tiden och efter handen bliva till svenske naturaliserade

Konflikten målsättningarmellan assirnilatoriska och valfrihetens ideolo-
giska incitament mångaavspeglas i det multireligiösa Sverigesätt som

fram under 1600- och 1700-talen. Särskilt konñiktfyllt naturligtvisväxer var
ställningstagandet till mycket främmande religioner och såsomdessasutövare
judar, katoliker kyrkomålningoch muslimer. I i Gothems kyrka Gotlanden
från 1673 med det centrala motivet Szt Kristoffer skyddshelgonVägarnas- -

återges påvenoch Jesusbamet profeten tvåoch Mohammed hotñgurersom
vilka bör sjunka utplånas. motståndi havet och Det idag framkommersom

byggande moskéer och inrättande skolor och begravningsplat-mot av av egna
således påreaktioner islamisk etablering och institutionalisering,ärser, som

följas långtkan tillbaka i den svenska historien.
Organisering kring religionen har utgjort viktig kulturell kamp för själv-en

mångaständighet för de allra äldsta religiösa invandrade minoriteterav -
judar, ortodoxa och reformerta har med tiden bildat stabila trossamfund, trots

mångai skeden kompakt motstånd.svenskt lutherskt Först i slutetett
1700-talet fick judar formellt lov sin religion ochutöva rättt.ex. att attegen
bilda församling. Paragrafen "den gudstjänsten i tidigare lagstift-rättaom
ning bort först årsi och med 1809 regeringsforrn. Senare och uttalattogs mer
i Gustav kan gårIII utveckling skönjas friheten organisera sigmot atten som
kring trosuppfattning behållaoch officiellt ochrätten utövaatten gemensam
sin religion. Konkret innebar denna utveckling viss religionsfrihet ökatmot ett
församlingsbildande inom olika trosinrikmingar och organisering kring reli-
gionen kärna.som

upprätthållaFörsarnlingsbildande möjlighet det och säregnaattsom en egna
främja social gemenskap och politisk delaktighet i exilsituationensamt
alltsåtycks vid historisk tillbakablick viktig grundläggande identi-en vara en

tetsbevarande angelägenhet för människor sig de tvingas utvandra ellervare
pådet eller mindre frivilliggör grund. I den svenska emigrationen tillmer

Amerika exemplifieras idetta Mobergs Nybyggarna där tolv emigranter sam-

Svanberg/Tyden, årTusen invandring,Stockholm1992av
Exil ochexilsituationanvändshäri bredbemärkelseochbegränsasinte till ñykting-en

Ocksåsituation. invandrar arbetsskälbefinnersig i vissmeningi exil-t.ex.ensom av en
situation.
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lades i till börja med, ñck duga kyrka:stugan attsom, som
Matbordet mitt folketstod i och hade Karl Oskar lagt plankorstugan, ut
bockar längs alla fyra När alla hade sig blev det ingen platsväggarna. satt

honom själv, och han gick i vedskjulet efter vedkubben hanöver ut togsom
kåda fråntill stol. luktade starkt och furuträ färska PåDet de sittplankoma.av

hadebordet Kristina brett sin enda duk heldräll, nystruken och skinandeut av
vit. Där stod flaskan med nattvardsvinet jämte Karls Oskars bränn-ett storaav

På lågvinsglas fot kalk. småmed skulle brukas tallrik oblatema,som som en
flata bröd, liknade pepparkakor.torra, som

påDet först 1900-talet och under efterkrigstiden behoven ochär öns-som
kemålen organisera sig ideologiskt och frånekonomiskt stödmötsatt av
statsmakternas sida.

profanaDe organisationernas bildande

lång såOm organisation kring religion har tradition invandrares profanaären
föreningsbildande Sverigei betydligt datum. Pionjärer de finskaav senare var
invandrarna 1830 bildade förening. 1909 bildade italienska musikersom en

skråbildningoch hantverkare förening i Nacka innefattadesortsen som-
grundandet sjukkassa. Polska hjälpkomrnittén bildades 1918av en gemensam

hjälporganisation för flyktingar, hitkomna efter första världskriget. Dessasom
fråga målsättningartidiga exempel visar variationer i behov, och inne-om

håll.
Föreningsbildandet hör dock i huvudsak till det 1900-talet och efter-senare

mångfaldkrigstiden och har ökat i takt invandringenmed och avspeglar den
olika nationella och etniskade Nya polska ochrepresenterar.som grupperna

då ocksåitalienska föreningar 1940-talenbildades under 1930- och de baltiska
organisationerna kom till följd ñyktinginvandringen efter andrasom en av
världskriget. Organisationer i form landsomfattande riksförbund däre-ärav

företeelse folkrörelsehistoria. första förbundeni svensk De bilda-mot en sen
efter tinnar litauer.des andra världskriget ochester,av

Redan under den tidiga invandrarpolitiska diskussionen slutet 1960-mot av
på frågantalet och början 1970-talet, väcktes invandrarnas organisering iom

på nivåform föreningar lokal och funktion SOU 1974:69dessas ochav egna
låg då hemlandsfunktionen70. Betoningen vad skulle kunna kallassom

syftet upprätthållaoch den kulturen och identiteten och föraattvar egna
sågstraditioner vidare till den generationen. Invandrarföreningenyngre som

ocksåkulturförening och, skulle kunna identitetsrörelse.säga,en man en
årsSenare, i 1984 invandrarpolitiska skrivning SOU 1984:58, betonas för-

den kulturella identitetsaspekten föreningarnas sociala och integrativautom
utifrån sarnverkansmålet.funktion framförallt invandrarpolitiskadet Rollen

länk mellan det svenska samhällets institutioner och invandrargruppemasom
framhävdes invandrarföreningamauttryckligen och benämndes intresse-som
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likställdaorganisationer med inhemska folkrörelser. Kommittén och repre-
för invandrarnas riksförbund i dess referensgrupp framhöll docksentanterna

organisationemas intressen föränderliga påpekadetiden och detär överatt att
naturlig dessa beroende utgångspunkterolika behov ochär varieraratt - -

organisationerna ocksåemellan. I utredningen framhölls fannsdet skil-att en
jelinje invandrarorganisationermellan och traditionella, svenska folkrörelser

många frågorutgjordes de och varierande och uppgifter hela detöversom av
sociala kulturella fältetoch de hade sigatt tasenare an.

Staten, organisationerna trossamfundenoch

invandrarpolitiskaDet riksdagsbeslutet 1975 fåoch de möjligheter statligtatt
för dåstöd invandrargruppers riksförbund öppnades, blev betydelsesom av

för etableringen utgårorganisationer. Stödet infördes 1976 och till riksor-av
ganisationer. Statens invandrarverk, SIV, kontaktlänk mellan riksför-utgör

årligen föreslåbunden och regeringen och skall vilka organisationer börsom
få bidrag. Enligt de kriterier fastslogs7 1986 skall organisationema:som

till invandrares intressen det invandrar- och minoritetspolitiskata- vara
området och bedriva verksamhet med allmän kulturell och social inriktning.

huvudparten frånhämta sina medlemmar invandrar- och minoritetsgrup-- av
i Sverige.per

sådemokratiskt uppbyggd varje medlem har stadgeenlig möjlig-att0 vara en
påverkahet organisationens beslut.att

ha tillfredsställande geografisk områdenspridning i de där den invandrar-- en
och minoritetsgrupp bosatt organisationens medlemsunderlag.är utgörsom

sin verksamhetha förlagd huvudsakligen till Sverige-
själv bekosta del sin verksamhet.en av
kunna dokumentera sin verksamhet och sitt medlemsantal styrkta° genom

såsomhandlingar verksamhets- och revisionsberättelser.

erhållaEtt ytterligare krav för statligt stöd det finns minst 0001äratt att
betalande medlemmar vid ansökningstillfället.

Antalet bidragsberättigade årsskiftetorganisationer 32 stycken vidvar
1994/95. Antalet bidragsgrundande medlemmar varierar i organisationerna
från 036l Slovenska riksförbundet till 29 128 Sverigeñnska riksförbundet.

budgetåretI anslagsframställningen för 1997 Invandrarverket att treuppger
förbundAfrosvenskarnas riksförbund, Iranska riksförbundet och Sverige-

riksförbund beräknas komma uppfylla förordningens samtligaesternas att
krav erhållaoch blir därmed föreslagna budgetåretorganisationsstöd 1998.att
Ett ñertal organisationer länder Iran, Etiopien, Alba-representerarsom som
nien, såArmenien mil. länge inte förkraven organisa-ännu motsvaraanses

erhållittionsstöd, har etableringsstöd SIV.men av
också,Invandrarverket stödjer via särskilda bidrag, olika specifika projekt
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Tabell Bidragsberättigade för årsskiftet9.1 riksorganisationer invandrare vid 1994-95.

Bidragsberättigadeorganisationer Antalet bidragsgr. medlemmar 1993-12-31

Allserbisk-jugoslaviskariksförbundet 13 153
Assyriska riksförbundet 8 368
Bosnien-Hercegovinariksförbund i Sverige 6 418
Chilenskariksförbundet 1 800
Eritreanskariksförbundet 1 490

kommittéen/EsternasEstniska riksförbund 2 328
Finlandssvenskarnasriksförbund 4 569
Grekiskariksförbundet 10 687
ImmigranternasCentralförbund 1125
Immigranternas riksförbund 1 392
InternationellaKvinnoförbundet 1 815
Isländskariksförbundet 5 800
Italienskariksförbundet 4 518
Japanskariksförbundet 1 601
Kroatiskariksförbundet 5 833
Kurdiskariksförbundet 8 276
LettiskaHjälpkommittén 1 068

SverigeMakedonskariksförbundet i 1 873
Polskakongressen 1 817
Portugiskiskariksförbundet 2 200
Riksförbudnet internationellaföreningar
för invandrarkvinnorRIFFI 2 049
Riksförbundetpolskaföreningar 1 592
RiksföreningenHuelenChile 5 365
Serbiskariksförbundet 4 016
Slovenskariksförbundet 1 122
Spanskariksförbundet 3 619
Sverigefinskariksförbundet 31 301
Sverigesingermanländskariksförbund 1 525
Syrianskariksförbundet 11 968
Syriska riksförbundet 1 191
Turkiska riksförbundet 704
Ungerskariksförbundet 3 862

StatensKälla: invandrarverk

förbunden och lokalföreningarna initierar liksom förenings-som nya gruppers
bildande och kvaliñcering till förbundsstatus för bli berättigade till statligtatt

budgetåretbidrag. För 1995/96 omfattar anslaget omräknat till belopp per
kalenderår 16,3 förmiljoner organisationernas centrala verksamhet och 7
miljoner för avgränsade invandrarpolitiska projekt. Av projektstödet 0,7avser
miljon stöd till etablering organisationer.av nya

budgetåret tvåUnder 1994/95 gick tredjedelar projektpengama tillav pro-
attitydpåverkan,jekt opinions- och ungefär femtedel till projektrörsom en

kring utveckling invandrarnas organisationsliv och ökad delaktighet samtav
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publikationsstöd. gåttResterande del har till projekt för åter-underlättaatt
vandring. För verksamheten föreningari lokala kommunerna stöd ochger

påbidrag i flesta fallde villkor för andra föreningar. I flertaletsamma som
kommuner innebär detta stöd endast till ungdomsverksamhet. vissalatt ges

utgårkommuner dock bidrag till invandrarföreningar med med-även vuxna
lemmar. kommunala omfattarDe bidragen ungefär hälften de 30 miljo-av ca

lokalföreningarna årligen utgiftenden lokal-omsätter största ärner som varav
kostnaden.

fåtalfinns endastDet samarbetsorgan för invandrarorganisationerett
riksplanet. SIOS samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverigeär en
samverkande med i Stockholm bildades då fåtal1972 medsäte ettgrupp som -

tvålokala föreningar och riksförbund. Gruppen ombildades 1989 och omfattar
10 förbund. SIOS, 1992. Invandrarverket stödjer denna organisation,nu

Östeuropagruppen,liksom har medlemsförbund, lämnaattsom sex genom
bidrag till kanslikostnader. En sedan länge etablerad samverkansorganisation

RiksförbundetRIFFI internationella föreningar för invandrarkvinnor.är
mångreligiöstUtvecklingen Sverige tvåhar under de decen-mot ett senaste

nierna accelererat. De världsreligionema alla representerade i detärstorasex
svenska församlingsväsendet. Kyrkor och samfund etableratssom som en
följd invandringen till Sverige har ökat i befinnerantal och sig i olikaav
skeden, organisatoriskt och trosmässigt, i skapandet religiöst liv ochettav
religiös identitet.

En summering antalet medlemmar i dessa kyrkor och samfundgrov av ger
åtminstonevid handen vad gäller fysisk kan talanärvaroatt permanentman

multireligiös representation i landet. De 14 olika ortodoxa kyrkorom en som
ingår i samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund betjänar närmare
100 000 Den katolska kyrkan har 150 000 medlemmar i Sverige.personer. ca
Frikyrkosamfunden innefattar 400 000 medlemmar. Vidare de försam-ärca
lingsanslutna judiska bekännama 10 000 och invandrare med skilda slagca av
muslimsk förankring uppskattningsvis mellan 200 000 och 250 000. Antalet

betjänas de islamiska församlingar statsbidragsberät-ärpersoner som av som
tigade uppgick 1993 till 62 000. Slutligen kan till detta lägga den buddis-man
tiska ca 15 000, hinduer ca 5 000 och sikher 500.cagruppen

Den snabba och betydande ökningen från årmuslimer 10 000 1970av ca-
till dagens 250 000 speglar utvecklingen i övrigt i västeuropeiska länderca -
och inget specifikt för Sverige. Utvecklingen bör framförär allt bak-motses
grund 1990-talets krigshändelser och -politiska motsättningar och dessasav
påverkan den internationella migrationen. Det ökande inslaget muslimer
bland invandrarna åtskilligahar lett till reaktioner, vilket bland harannat
kommit till uttryck i attitydundersökningarna gjorda bland svenskar. Attity-
dema till islam negativa hos del befolkningen olika studierär storen av -
mellan 1990 sådanaoch 1995 finner attityder bland 50 till 75 deprocent av
tillfrågade.

135



SOU 1996:55

Organisationsmässigt islam olika riksorganisationerrepresenteras treav
Förenade Islamiska Församlingarna i Sverige FIFS den äldsta ochärvarav

bildades 1974. Sveriges Muslimska Förbund SMF bildades 1982 två åroch
bildades Islamiska Kulturcenterunionen ICUS. 1993 de tresenare uppgav

organisationerna de hade sammanlagt 72 lokala församlingar ibland medatt
fler lokaler inom och kommun för tillgodose religiösa ochatten samma
sociala behov, förrätta fredagsbön, koranundervisning, information ochge
hemspråksundervisning m.m.

De bidragsberättigade trossamfunden inte tillhör Svenska kyrkan ärsom
sedan 1989 samlade i Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunden,

frikyrkorådsSST tidigare Sveriges samarbetsnämnd. Företrädare för 16
OÖKERrådsamfund, Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska med

samarbetsrådet ingårsamfund och islamska samfund14 med i SST. SSTtre
fördelar grundbidrag och rörligt bidrag till samfund med minst 3 000 med-ett
lemmar.

också påSST fördelar inte bara bidrag arbetar medsättutan annat sam-
fundsfrågorna. Bland arbetar SST med förslag till Multi Faithannat ett ett

föreslåsCenter. Centret ha sin bas i Stockholm skall riksinriktatävenmen vara
och sikt kunna utveckla lokala centra.

utgår frånFörslaget 1970-taletmodell under etablerades i Birming-en som
fungerat påham i England och har väl där. Det brittiska byggercentret pan-

nerskap mellan hinduer, buddhister, sikher, muslimer och kristna. Det är ett
bådeutbildningscenter riktar sig till till allmänheten och till olika yrkes-som

frånoch har lärare och de olika religionsriktningama. Igrupper resurspersoner
målsättningarna förståelsenvill föröka varandraspoängteras att tro,man
teologi och traditioner tilloch beredskap lyssna tillstörreuppmuntras att

ochvarandra och annorlunda tankar. Kunskapsspridning,överväga nya
någradialog, opinionsbildning, skapande mötesplatser de uppgifterärav av

ocksådet brittiska tagit sig. medverkarMan i utbildningsverksam-centret
familjerådgivning,het, materialproduktion m.m.

Kvinnors organisering

rad faktorer, organisationen bildades,En medlemsantal, med-närt.ex.som
intressen påver-lemmarnas behov och och hur länge varit i Sverige,gruppen

faktiskakar den verksamheten och aktiviteten i invandrarorganisationema.
således frånInvandrarorganisationerna skiljer sig i flera avseenden varandra

ocksåvarierar frånoch därmed de invandrade kvinnornas deltagande och roll
föreningorganisation eller tillen en annan.

Det ñnns fyrtiotal kvinnoorganisationer inom de etablerade riksförbun-ett
vissa har särskilda kommittéerden utvecklat och sektioner. Statensvarav

invandrarverk understryker de centrala kvinnokommittéer finns inomatt som
invandrarorganisationer bör betraktas och likställas med andra kvinno-som
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organisationer sådvs. de deñnieras Riksdagen organisationersom av som-
har till främsta uppgift arbeta för kvinnanssom att ställning i samhället och

jämställdhet mellan kvinnor och Invandrarverketmän. betonar också att man
idag inte tidigaresätt förordar given organisationsmodellsamma som en
och vikten lokal nätverksbildning.spontan,av

Man betonar vidare kvinnornas arbete inom föreningenatt kan tjänstgöra
språngbräda in i samhällslivet understryker ocksåsom kvinnornas svårig-men

heter utveckla utåtriktadeatt verksamheter. Detta bekräftas ocksåmer vissav
forskning.

Svenska studier invandrarorganisationer visar varierande kvinnligav
underrepresentation i föreningarnas styrelser vilket inte speciellt förär invand-
rarorganisationer återfinnsmönstret också i svenska fackföreningart.ex. och-
inom svenska politiska organisationer och ideella föreningar. I studieen
1983 visade sig den genomsnittliga andelen kvinnor i riksförbundens styrel-

21 andel uppskattadesprocent, liggaser vara det kvinnliganäraen delta-som
gandet i svenska organisationer i allmänhet. Kvinnorepresentationen varierar
emellertid i dag mellan olika invandrarorganisationer. Från markant under-en
representation i början 1980-talet tycks den kvinnliga representationen
generellt med tidens gång i invandrarföreningama både upp" och ner -
aktiva skeden avlöses stagnation. I SlV- Kvinna och invandrareav rapporten
uttrycker såsig här:man

Kvinnosammanslutningarna kan uppfattas instabila och lite vacklande.som
Om tillbaka på de svenska folkrörelsemas framväxt,man kanser läggaman
märke till föreningar ofta bildadesatt och hölls vid liv någragenom perso-

entusiasm under genombrottsåren. Detta gäller i högners grad de nyare sam-
manslutningarna bland invandrade kvinnor. Både inom invandrade kvin-. .och svenska kvinnors sammanslutningar kan detnors medföra påfrest-stora
ningar driva kvinnofrågor.att Det innebär i många fall stå barrika-att
derna, särskilt kvinnorna vill frågor känsligata förom ärupp som gruppen.

I exempel hämtat frånett studie de syrianska kvinnornas organise-en av
ring, påvisas eldsjälarnas svårigheter i driva just kvinnofrågoratt och

frågor.sociala Förutom de nämnda byråkratiska hindren framträdde traditio-
nella hinder relaterade till den kulturgivna kvinnorollen. En de drivandeav
kvinnorna inom förbundet formulerar kvinnornas svårigheter i kritisk ochen

kvinnorna själva riktad kommentarmot i föreningstidskiiften Bahro Suryoyo
1990/7:

Men få in kvinnorna våratillatt Syrianska föreningar inte hellerär det
lättaste. Kvinnorna de andra i föreningentror att männen låterinte dem göra

de vill. fårDe för sig deras arbete intesom att respekteras och det inte finnsatt

H.Bäck,Invandramasriksorganisationer,CEIFO 1983.
M. FreyneLindhagen,Identitetochkulturrnöte Syrianskakvinnorsexempel,opubl.-avh.
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de behöverfår stödinte detkvinnornadelEni lokalerna.för demplats somav
sinmotarbetadeblirföreningen,arbeta ihemifrån kunnaför utan egenavatt

något kan inomdefinns göradet intekvinnoråter andraOchfamilj. atttror
vårablandoch abortAIDS ökarvåld, narkotika,skilsmässor,föreningen. .. vårt samhällemed göraharmycketoch attökar. Härñickorogifta annat som

i föreningen.för kvinnornaarbetenviktigaär
kvinnofrågor viktigfrågor ochbåde socialabetonasinläggetI ensomrena

i inläggetrelaterasuppleverkvinnornahinderföreningsarbetet. Dedel somav
konstruktionen kön.kulturellasociala ochdendvs.genderaspektentill av-

emeller-organisationeri sinakvinnorna ärinvandradeför desvårigheterna
i före-flertalet kvinnormedproblemenfråga. delarDeetnisktid än enmer

organisationermansdomineradeierfarenhetallmänDetningslivet. attär en -
kvinnor tillfå tvingasmed undantagorganisationer ärinvandrarnasvilket -

själva,andra demriktadhjälparroll änintalåter tvingas motsigeller att en
prioriterassjälvakvinnornaprioriterarFrågorsjuka.gamla,barn,t.ex. som

organisationemasisällan program.
verksamheten meduppgifter ioftahade kvinnornaexemplet,SyrianskaI det

andrahushållsgöromål, matlagning ochtillelleräldreanknytning till barn,
från Akti-1991.studiejugoslaviskibild visasSammafestförberedelser. en

ochsåsom de i citatetkaraktärsamhällsfrågor socialrördeviteter ovanavsom
medoch kontaktermobiliseringkollektivsamarbete, stor-skulle krävasom

sällsynta.sarnhället var

inflytanderoll ochUngdomars

invandrarung-kringoch projektutredningarfleradeltagitKommittén har av
ändå likaOlikabetänkandeUngdomskommitténsSverige. Iroll idomars men

invandrarbakgrund harmedungdomarproblem1991:60 visasSOU att som
generellfritidssysselsättningoch ärbostäderarbete,utbildning,gällervad av

speciñkaharinvandrarungdomarsvårt utläsaDetkaraktär. är attatt gruppsom
kommitténfinns det,åtgärder. Däremotspecifikakräverproblem somsom

invandrarbakgrundmånga medungdomarkapitel,i tidigaretagit somupp
vittnarochungdomarandrasituationstrukturellt äni sämrelever omsomen

utanförskap.marginalisering och
ungdomarvidare ärändå lika, konstaterasOlika attbetänkandetI men

intresse-mindrefrågorna, depolitiska ärdeintresserademycket stora menav
för denpolitikenarbeta i attbehövs sättpartipolitik. Det attrade ett nytt nyaav

också familjensMankanaliseras.skall attgenerationens menarengagemang
uppväxtvill-ungdomarnasavgörande försituationekonomiska ärsociala och

förbetydelsekönsperspektivet harochKlass-livschanser. storochkor om
ofta spelar detellerinvandrarbakgrund missgynnasmedungdomar meren

Ålund, Stockholm1991.Lilla Juga,A.
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avgörande roll det etniskaän Det förenarärursprunget. skiljeränmer som
dessa frånungdomar andra ungdomar i samhället.

De ungdomar med invandrarbakgrund levt i Sverige hela eller störresom
delen sitt liv, Sverige sitt hemland, derasav perspektiv påser tillva-som men

kan annorlunda. De lever påtagligtron i mångkulturelladetvar ett sätt
samhället. Genom sina möjligheterstörre också få influenser frånatt andra
kulturer skapar de sin identitet blanda värderingar ochatt kulturellagenom

bådesärdrag, från sin etniska från majoritetssamhället frånoch andragrupp,
kulturer. Tillsammans skapas detta något helt vad del forskareav nytt, en
kallar synkretisk kultur, består blandade kulturellaen uttrycksformersom av

skär etniskaöver gränser.som
Om invandrar- och flyktingungdomar har annorlunda sin situationen syn
vuxenvärldenän detär angeläget fårde tillgångextra tillatt inflytande.större

De vittnar mångkulturelltreellt samhälle,ett mångaom inte harsom vuxna
några egentliga erfarenheter Det för vuxenvärlden problem,ärav. som ett
något främmande eller kanske knappt existerar, för dem förutsättning,är en en
vardag och ofta möjlighet.en

Eftersom ungdomar individerär och inte homogen finns ingaen grupp
generella lösningar för hur politik åtgärderoch skall utformas. Ungdomar ur
alla tänkbara etniska svenska ungdomar med eller invandrarbak-grupper, utan
grund, måste fådärför möjlighet definiera sina problematt och utformaegna
sina förslag till lösningar. fåFör möjlighet kanaliseraegna att sin identitetatt
och framtidsvision måste det finnas för ungdomars inflytandeutrymme på
olika nivåer i samhället. Hur ungdomars inflytande möjligheterna församt
ungdomar skapa sig identitetatt och vårtroll i samhälle viktigen egen är en
fråga följa.att

mångaI undersökningar ungdomars visar det sigom engagemang att ung-
domar i allt mindre grad sig inom det traditionella organisations-engagerar
och föreningslivet. Slarvigt brukar vuxenvärlden avfärda detta med ungdo-att

inte vill sig hellre titta MTV.mar utan Snarare såengagera detär att
ungdomars inte avtagit ändrat karaktär och form.engagemang utan Desnarare
rörelser inte har svårt rekrytera ungdomaratt miljöorganisationerna,som är
organisationer arbetar rasism och främlingsñentlighetmotsom freds-samt
och konñiktfrågor. Karakteristiskt allt flerär även ungdomar väljeratt att
med i nätverk in iän den klassiska organisationsstrukturen.snarare Att

sig i tillfälliga lokala projekt och i sakfrågorengagera betydligtär vanligare.
De traditionella ungdomsorganisationerna har precis många andrasom

organisationer haft svårt rekrytera ungdomaratt med invandrarbakgrund.
Detta bl.a. itas Vit makt Ungdomrapporten rasism 1995.upp Menmot
också mångai invandrarorganisationer har ungdomar med invandrarbakgrund
stått utanför. Ett resultat detta har varit försöka fåutav invandrarorganisa-att
tionema ungdomsförbund.att starta Idag ñnns handfull invandrarungdoms-en
förbund. I ungdomsorganisationerna har olika projekt försöktman genom att
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framgång.invandrarbakgrund, störremedñer medlemmar utanrekrytera men
infiy-lokaltsig förmöjligheterhar öppnatplanetPå kommunaladet nya

handlingsplanerfram lokalamedarbetemed kommunernasoch att tatande. I
organi-ochföreningarnalokala21, har deAgendamiljökonvention,för FN :s

vuxitsamarbetelokaltexempel hurfinns fierafått roll. Härsationerna en ny
från företag, skolor,alltkommuner,inomolikamellanfram ung-grupper

i dettaså många lockatsorganisationer. Attoch attdomsgrupper engageras
tillsam-mål utformningochkonventionensmeddelhar till göraarbete attstor

socialfrån undervisning,boende,alltinnehållet,med omspännersommans
många ochmiljö har nät-lokalnärmiljö. Ett engageratfysiskoch ämne som

denexempel näraSverige. Ett äri helaexpanderatverksbyggandet har annat
ochkommunerna,ungdomar inätverk förungdomsråd,mellan ärdialog som

för utforrnandetblivit forumochi flera kommuneretableratskommunpolitiker
skolplaner.av

delatRasismUngdomkommittén uthar motCivildepartementet genom
Kommittén harfrämlingsfientlighet.ochrasismprojekttill lokalamedel mot

sökaprojekt ochi olikalokala pengarattuppmuntrat sammangrupper
organisationernatraditionellalångt fier deResultatet blev änattgemensamt.

ungdomarbedrivitsprojekt ärdel debidrag. Ioch ficksökte stor somaven
representerade.invandrarbakgrundmed

vadexilförening ellerFolkrörelse,

dendelinvandrarföreningarbetecknasforskningsrapporterfleraI avsom en
mångaframhålla invandrareviktigtdockDet attfolkrörelsen.svenska är att

annorlundaspeciellmycketbakgrundensigorganiserar gemensammot av en
svenskifolkrörelser medsvenska rötter-jämfört medutgångspunkt- exilens

vidförstås i mycketskall härhistoria. Exilsocialochkulturellpolitisk, en
mobiliseringetniskasverigefinskadenstudiebemärkelse. I gruppensaven

särskilda karaktärinvandrarorganisationemasoch betonasdettaunderstryks
organisationer. Densvenska nät-inhemska,medjämförelsefunktioner ioch

socialisa-ochfunktionenidentitetsbildandedenfunktionen,verksbildande
samhälletsprångbräda i detin samtfunktionendvs.tionsfunktionen nyaav-

etniska intressenutifrån specifika ärfunktionenmobiliserande exem-den egna
alltså,går tyckskaraktäristika. Detsärskildainvandrarorganisationerspel

ochbofasthetensskiljelinje mellanexistentiellviktigvisa,erfarenheterna en
och förenings-organisations-också iavspeglaslivssituationboñyendets som

svensktefterochlikartatdäremotutvecklasInvandrarorganisationemalivet.
ledningsstrukturorganisation,formell etc.gällerdetnärmönster

innebärinvandrare,flykting ellersigi exil,levaAtt som annansomvare
känslomässigaockså inre,krisartadekanskeproblempraktiskaåtskilliga men

från självahärledastillstånd kantraumatiskaoch medibland tilloch som
flyktinggrupperna,dedet gäller trauma-specielltoch,exilsituationen när nya
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tiska upplevelser i hemlandet. Till detta kommer med denmötet och förnya
många invandrare fråni mycket det samhället avvikande kulturen ochegna
mentaliteten.

Flertalet invandrare hanterar dock sin situation och finner strategier för
överlevnad det såotvetydigtär i mottagarsamhället ochatt detmen resurser
stöd detta på kort långoch sikt erbjuder har betydelse för individers ochstor

integration och utveckling. Mottagarsarnhällets stödgruppers naturligtvisär
viktigt inte minst för de strukturella hindermötaatt invandrade alltmersom
har hantera för för uppnå likvärdigaatt villkoratt med andraatt svenskar vad
gäller boende och arbetsmarknaden.

Invandrarorganisationer kan alltså intresseorganisationerses som som
ursprungligen hade, eller fortfarande har, "exil i främmande landett som en

faktor. Förutom bevarandet kulturell identitet och exilskapetsgemensam av
problem, har under 1990-talet den ökande segregationen och marginalise-
ringen, framförallt arbetsmarknaden och i boendet, fungerat ettsom sam-
lande intresse för organiseringen. Detta kan styrka och fungera mobilise-ge
rande för ocksåkan inga förändringar i den segregerandegruppen, men om,
situationen sker, leda till förstärkning utanförskap och marginalisering.en av

Mot bakgrunden detta de ekonomiskaär möjligheterna till föreningsbil-av
dande och kommun erbjuder, flerastat viktiga stöd- och överlev-som en av
nadsresurser. En tillgång förstås organisationemasstor är indivi-annan egna
duella och kollektiva i form kompetenser, erfarenheter, kunskaperresurser av
och och -inte minst- drivande eldsjälar. Avgörande för vadengagemang av

kan uppnås konstruktivär samverkanatt mellan de värdsamhälletsom en av
tilldelade och minoritetsgruppernas kommer tillresurserna egna resurser
stånd. I utredningen bidrag till ideella organisationer påpekas betydelsenom

tydlig rollfördelning mellan och organisationer viktenav stat samt attav
organisationemas självständighet stärks. Invandrarverket ansluter sig i ett
remissyttrande 1993 till dessa synpunkter, och understryker samtidigt nöd-
vändigheten och oetablerade får stöd iatt uppbyggnadsskedet.av nya

SIV också invandrarorganisationer i ökadatt utsträckning kan utföramenar
vissa uppgifter ligger myndigheterna. Exempel projektet Bosnierärsom nu
Hjälper Bosnier omfattar fem olika verksamhetsområden skola/under-som -
visning, sjukvård, kultur, information återvandring.och Konkret har iman
olika kommuner arbetat med rådgivningpsykosocial och stödjande verksam-

vårdprojektet,het barn- och ungdomars situation skolprojektet, stödjande
bosnisk kultur och kultunnötesfrågor kulturprojektet, ömsesidig infonna-av

tion mellan bosnier och svenskar informationsprojektet. I den utvärdering
Invandrarverket gjorde 1995 dennapoängteras självhjälpsprojektatt typ av
bör utvecklas och stödjas.

Vad gäller ungdomars organisering visats bådeär, situationensom ovan,
och behoven delvis en annan.
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vid valen tiIImedborgarskapefter kön ochröstberättigaderöstandeAndelenFigur 9.1 av
åren 1976-1994.kommunfullmäktige
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livetpolitiskaDeltagande i det9.2

folkbokförda i Sverige den 1varitmedborgareutländska1976 harSedan som
ikommunala valenvalåret i deår föreunder rätt röstanovember atttre

demokratinkommunalafördjupa denSyftet med reformenSverige. attvar
kommunens angelä-inflytandefickkommunmedlemmar överflerattgenom

harnydanande i Europa,genomfördes denreformengenheter. När senarevar
liknande regler.införtñera länder

års1980 folkom-delta ifickutländska medborgare ävenSverige bosattaI
årsframförts 1983 Rösträtts-Förslag harkärnkraften.röstning även avom

få iskulleutländska medborgare röstai Sverige bosattakommitté vissaatt
uppnå politisk enighetdå varit möjligtinte hardetriksdagsval, att ommen

frågannågon åtgärd. blirOmresulterat iintesådant förslag har detnågot
fånivån förinternationellalyftas till dendenbehöver attaktuell igen en

i landså endast haroch rösträttolika ländermellan ettsamordning att envar
tidsperiod.givenunder en

deltog 60hademedborgareutländska rösträttförsta valet där procentdetI
åruppgick 1994sjunkit ochröstandehar andelenröstberättigade. Senaredeav

svenska medborgare,blandhar sjunkitValdeltagandet äventill 40 procent.
årsVid 1994Figur 9.1från 90 till 84 procent.gradbetydligt lägrei camen
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Figur 9.2 Andelen röstande "invandrare" vid riksdags- och kommunfullmäktigevalen 1994.
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allmänna val röstade 87 alla röstberättigade endast 77procent procentav men
de erhållitväljare svenskt årenmedborgarskap 1976-1994, dvs deav som

invandrare naturaliserats under perioden. I kommunvalet röstade 40som pro-
alla röstberättigade utländska medborgare 84cent helaav mot procent av

valmanskåren, dvs. Valdeltagandet bland utländska medborgare mindre änvar
såhälften i hela befolkningen. Figur 9.2stor som

Enligt de undersökningar SCB har genomfört efter Varje allmänt val är
Valdeltagandet lägre bland ensamstående och med lägreyngre, personer
inkomst. Figur 9.3 och 9.4 Samma skillnader finns bland utländskaäven
medborgare. Relativt ñer kvinnor än medan skillnadenmän röstar, baraärmen

procentenheter helai befolkningen denett betydligtär bland utländ-störrepar
ska väljare, årsvid 1994 val 7 procentenheter för samtliga.

I riksdagsvalet har endast svenska medborgare SCB harrätt i sinarösta.att
undersökningar särredovisat de svenska medborgare erhållithar svensktsom
medborgarskap sedan 1967. De naturaliserade svenska medborgarna Visar ett
väsentligt högre Valdeltagande de utländska medborgarnasän deltagande i
kommunala val, det ligger lägre infödda svenska medborgare.änmen

Att utländska medborgare deltar i Valet i betydligt lägre grad svenskaän
medborgare, Valdeltagandet bland dessa har sjunkitsamt att i helaänmer
valmanskåren har förklarats med mängd faktorer:en
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utomnordiskade10-15SCB tyderUppskattningar bl.a. procentatt avav°
i själva verket hari Sverigeregistrerade bosattamedborgarna är somsom

på officielltdettadeflertalet sätt ärlandet. Detlämnat stora personer somav
deltarkommunalval,vidfinnas här hari Sverige rösträttbosatta utan att men

underskattas medValdeltagandetinnebäranaturligt inte. Detta kanhelt att
folkbokfö-svenskasådan felaktighet i denTroligen har4-5 procent. en

nedgången kani andelen röstandedel1976, mindreökat sedanringen aven
folkbokföringen.med brister isåledes möjligen förklaras

överrepresenteradevaldeltagandeväljare har lägst ärkategorierDe som-
förstagångsväljare,gällermedborgarna, dettade utländskabland personer

ensamstående.låga inkomster ochmed
riksdagsvalet. Dethelt kringkoncentrerassvenska valenkring deIntresset0

massmediasvalkampanjema ochfrågor dominerarrikspolitiskaär som
framstår betydelsefulla, vilketmindreKommunala valenbevakning. som

motiverat ochfinner detröstberättigade inteutländskamedföra attkan att
42 de röstberät-påpekas endastkansammanhangetI procentrösta. att av

de röstberät-10-151995 och endasti EU-valettigade deltog procentatt av
hafthittills harkyrkofullmäktigevaletitigade brukar deltaga sammasom

kommunfullmäktigevalet.allmänt valstatus somav
förändraskategoriheterogenröstberättigadeutländskaDe utgör somen-
fjärdedelbetydligttvå Förmodligen änmellan val.kraftigt omsätts mer en

liksompåföljande utvandringtvå valväljarna mellan genomgenomav
medborgareutländskamedborgarskapsvensktförvärv samt attgenomav

alltsåFörstagångsväljarnafårnågra år sedan ärinvandrade för rösträtt.som
uppnår åldersmässiga villkoret. Det finnsdetfler bara debetydligt än som

ochSverige inom kort,lämnaväljständigt kategoriäven attsom avserareen
lågt. Kommitténnaturligti valet kan heltmotivation för deltaderas att vara

valmanskârenden utländskastudera hurhaft möjlighetintehar närmareatt
haftvad detta kan haperioden ochval under helaförändrats mellan olikahar

för Valdeltagandet.för betydelse

medborgare harnaturaliserade svenskaredovisningSCB:sEnligt röstar som
varitomfattning demindrenyligen i änfått svenskt medborgarskap som

medborgarskapfick svenskt9.5 Delängre. Figursvenska medborgare som
gårföre 1967 intenaturaliserades särre-åren 1967-1970 de attsompersoner

dei högre gradomfattning elleri äni statistikendovisa röstar t.o.m.samma
ålderssarnmansättningvilket kan beromedborgarna,infödda svenska t.ex.

också påpeka medancivilstånd. kanpå Manfördelningenolikheter ieller att
frånperioden komi börjannågra naturaliseradedeendast procent avav

perioden. Atthälften i slutetländer dessautomeuropeiska närmareutgör av
riksdagsvaletålderskriteriet deltar iförstagångsvälj enligtnaturaliserade arna

procentenheterförstagångsväljare med 10grad inföddai mindre trots attän ca
svårt förklara.dockSverigefödda och ide flesta är attär uppvuxna
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Figur 9.3 Andelen röstande röstberättigade utländska medborgare vid kommunfullmäk-av
tigevalen efter ålder.1994 kön och
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Figur 9.4 Andelen röstande röstberättigade utländska medborgare vid kommunfullmäk-av
tigevalen efter1994 kön och inkomst.
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naturaliserade svenska med borgare vidAndelen röstande röstberättigadeFigur 9.5 av
årriksdagsvalet efter för naturalisation.1994
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medborgare varit i Sverige längre tidTroligt de utländskaär ävenatt ensom
någon sådan finns dock inte i SCB:s löpandehögre grad, redovisningiröstar

På utländska medborgarestatistik. det troligt de ärsätt är att t.ex. somsamma
desambor med svenska medborgare i högre gradgifta med eller änröstar som

hushåll utländska medborgare.bor i med enbart
olika hög grad, och utveck-medborgarskapskategorier deltar i valetOlika

9.6 Grekiska med-1976 skiljer sig mellan olika Figurlingen sedan grupper.
lägstahade högsta Valdeltagandet 1976 hade 1994 den ande-borgare detsom

varit liknande för Chilenska medborgare sedanlen röstande. Utvecklingen har
gången.då i USA har i1985 de särredovisades för första Medborgare röstat

iranska medborgare visarungefär omfattning hela tiden, medan ensamma
perioden,uppgång mycket hög invandring underi andelen röstande trots en

förstagångsväljare. framgåralltså Som det dock inteandel ärstor ovanen
åren.ingår olika Exempelvismänniskor i populationen de varsamma som

åråriranska medborgare 1985 2 739 ochantalet röstberättigande ca personer
årsMånga återfinnsdem i 1985 statistik har1994 18 700 personer. av somca

sitt deltagandeblivit svenska medborgare och kan ha ökatexempelvis utan att
vikandeframgår statistiken. kan bakom de starkt delta-det Man attantagaav

Chilenska ligger bl.a. det tidigaregarsiffrorna för grekiska och medborgare att
står kvar skrivna i Sverige deomtalade felet med trots attatt sompersoner
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Figur 9.6 Andelen röstande röstberättigade utländska medborgare vid kommunfullmäk-av
tigevalen efter medborgarskap.1976-1994
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egentligen omfattandehar lämnat landet i dessa Det dock inteär ärgrupper.
möjligt kunskaper förklara nivånmed nuvarande de förändringar elleratt av,
på, för valmanskårenValdeltagandet hela den utländska eller för olika medbor-
garskapskategorier.

utländska medborgare kommunalaDe har i val valbararösträtt är ävensom
Årtill kommunala förtroendeuppdrag. 1994 valdes 78 utrikes födda personer

till ledamot i landsting medan 625 valdes in i kommunfullmäktige. Antalet
utländska medborgare valdes till uppdrag 8 respektive 119.sammasom var
Av riksdagens 349 ledamöter valdes 1994 födda7 utomlands. Isom var
samtliga fall nomineradeandelen respektive valda utrikes födda ellerär av

valmanskåren,utländska medborgare lägre motsvarande andel i vilketän är
ganska naturligt med tanke nomineringsförfarandet i de svenska politiska
partierna. Figur 9.7

de 625 föddaAv valda utrikes 40 födda i Finland ochär procentpersonerna
20 i Norge eller Danmark. En tiondel föddaalla valda i Tysk-ärprocent av
land. Senare invandrare representerade i lägre grad, födda i Chile och f.d.är
Jugoslavien 3 vardera. Förmodligen det bara liten del deutgör ärprocent en av
utrikes födda nominerade och förvalda "invand-att representerapersonerna

nrare .
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Figur Andel utrikes födda respektive utländska medborgare bland valbara, nomine-9.7
årrade och valda vid riksdags- och kommunfullmäktigevalen 1994.
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Vissa uppgifter invandrares deltagande i det politiska livet finns i SCBom :s
levnadsförhållandeundersökningar. Deltagandet i föreningslivet i all-var
mänhet mindre bland invandrare i hela befolkningen. Detta gällerän även
politiska partier, medan ll alla intervjuade sade sig tillhöraprocent ettav

partipolitiskt motsvarande andel bland naturaliserade invandrare 6var pro-
och utländska medborgare 4 Andelen aktiva i politiskt partiprocent. ettcent

i befolkningen.1 bland invandrare 3 hela Av samtligaprocent mot procentvar
utländska svenskar undersökningenmedborgare och naturaliserade i sade sig

någon8 tillhöra invandrarförening. Andelen aktiva dock lägre,ärprocent
bland invandrare sig 3 aktiva medlemmar i invandrar-procentuppgav vara en

sådanförening och drygt hade förtroendeuppdrag i förening.1 procent en
Sammanfattningsvis kan förhävdas naturaliserade, de valtatt gruppen som

förhål-bli svenska medborgare, deltagandet i det riksdagsvaletäratt senaste
landevis högt, 77 Siffran för samtliga svenska medborgare endastärprocent.
tio procentenheter högre.

valmanskåren årDe naturaliserade, tillhörde 1994, borde öka sitt val-som
deltagande relativt andra vid framtida val bakgrund andelen rös-mot attav

ålderbmkar öka stigande flertande med och inkomst. Allt kommer dock enligt
få årennuvarande trender svenskt medborgarskap de och kom-närmasteatt

Föreningslivet Sverige. Levnadsförhållanden,i Rapport86 1994.
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röstdeltagandet i riksdags-mittén därför det vikti bevakaär att attattmenar
nivåhåller relativtfortsättningsvis sig ligger denvalet näraäven en som

genomsnittliga.
för utländska medbor-När det gäller deltagandet i kommunalval gruppen

mångalåg. relativtfrekvensen Delvis förklaras den nyanländaärär attavgare
härifråntänker flytta och därmed mindre intresserade svenskeller snart av

frågorför kommunala alltidkommunalpolitik. Delvis beror det intressetatt
frågormindre för rikspolitiska i samband med val. Inte destobrukar änvara

eftersträvansvärt.mindre ökat deltagande i kommunala valär ett

Utanförskap och kriminalitet9.3

fråga bådetycks väcka intresse och käns-Invandrares kriminalitet är en som
frågan 1980-taletTill början tabubelagd, under änd-lor. närmast menen var

småkriminalitetdebattklimatet. Media började bland zigenare ochrades ta upp
drogproblematik, decenniet hamnade värstingproblemati-och slutetmot av

för förstärkts.ken i intresset. Under 1990-talet har tendensen Rap-centrum
någragatuvåld, våldtäkter, asylsökandekriminalitet bland ärporter exem-om

utveckling näring föreställningar kriminalitet ochpel. Denna attger om
till och med vissa former kriminalitetetnicitet hänger eller att avsamman,

etniska, religiösa nationella drag.hänger med vissa ellersamman
Några kriminaliteten kom intekunskaper hur det faktiskt ställt medom var

1980 kom antalförrän under 1980-talet. Vid början ett rapporterav om
några år forskningsprojektinvandrares brottslighet och kom delsenare en

igång. fråganmarkering behövde studeras kom med 1990En närmareattav
års rådetforskningspolitiska proposition Brottsförebyggande anmodadesdär

områdetprioritera brottslighet bland invandrare.att
någrainte finns band mellanForskamas analyser visar, detväntat, attsom

kriminalitet förklarar bak-kriminalitet och etnicitet. Precis vid allsom annan
åldergrundsfaktorer kön, och social tillhörighet del överrepre-storen avsom

sentationen.
svårareförklaring, betydligt empiriskt belägga,En rörär attsortsannan som

går frånbortse de riskerutanförskap och marginalisering. Det inte äratt som
förknippade med visas i betänkandet, människorstörre ute-att, gruppersom

från välfärdssamhället samhällsgemenskapen. När solidaritetenochstängs
förutsättningarna kon-med det samhälle lever i minskar och de attman egna

kurrera krympande inte längre räcker till, kan andra handlingsal-om resurser
framståsamhället accepterade bli attraktiva eller de endaternativ deän av som

sådan fungeramöjliga. Mot bakgrund bör varje överrepresentationen som en
mångkulturellanågot stårvamingssignal kanske inte till i deträttattom

samhället.
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Kriminalitet hos med utländsk bakgrund enligt statistikenpersoner

årligen mångaI Sverige redovisas statistik hur blivit miss-över personer som
mångatänkta och hur fördömts brott. I denna statistik kan utländskasom

medborgare urskiljas, utrikes födda eller andra generationens invand-men
bådeInom utländska medborgare finns harrare. gruppen personer som perma-

uppehållstillstånd här, vistas tillfälligt i landet, turister,nent t.ex.personer som
asylsökande, och vistas här illegalt.personer som

År fälldes1994 153 000 domar i Sverige, 82 gällde svenskaprocentvarav
medborgare och 18 Tvåutländska medborgare. tredjedelar deprocent av

utländska uppehållstillstånddömda medborgarna hade i Sverige. innebärDet
denna begick 13 brotten, jämföra med deras befolk-att procent attgrupp ca av

ningsandel 6 slutet 1993. Ungefär 40 dessaprocent procentsom var ca av av
utländska från någotmedborgare kom näraliggandede länderna; Danmark,av
Norge, Finland, Ryssland, Polen eller Tyskland. Omkring tredjedel komen
från länder i övriga frånEuropa och drygt fjärdedel, 28 olikaprocent,en
utomeuropeiska länder.

Vilken brott svenska respektive utländska medborgare döms förtyp av som
varierar. svenskaFör medborgare och trañkbrott mycket vanliga, 46väg-var

totala antal brott, sifframotsvarande för utländska med-procent av gruppens
31borgare Förmögenhetsbrotten den andra brottskatego-ärprocent. storavar

rin, med 30 för svenska och 35 för utländska medborgare.procent procent
varusmugglingslagen förhållandevisBrott del de utländ-utgörmot storen av

ska medborgarnas brott, 14 bara 3 de svenskaprocent, procentmen ca av
medborgarnas. Tabell 9.2

framgår fördelningenAv tabellen förmisstänkta olika typerav personer av
folkbokfördabrott mellan medborgarskapsgrupper och icke folkbokförda per-

soner.
Brott varusmugglingslagen den brottstyp totala antalet brottärmot ca

Över3 000, där utländska medborgare kraftigast överrepresenterade. hälf-är
58 de misstänktes för detta brott utländska medbor-procent,ten, av som var

Överrepresentationendessa bosatta i landet. ärmerpartenmen avgare, var
också kraftig inom våldsbrott såsom dråp våldtäktallvarliga mord, totaltsamt

dråp424, med 32 respektive 33 mord ochInom har de folkbokfördaprocent.
nordboma sin kraftigaste överrepresentation 14 procent, medan de utom-
nordiska medborgarna kraftigt överrepresenterade bland de misstänkta förvar
våldtäkt med 21 totalt 314.av Dessa brott emellertidutgörprocent en
mycket liten andel det totala antalet brott endast 0,1 respektive 0,2 procent,av
vilket innebär påverkardenna överrepresentation endast brottsstatistikenatt

förtotalt utländska medborgare mycket marginellt. Bland brotten stöld och
snatteri 32 000nära utländska medborgare starkt överrepresenterade, 31är

stårde misstänkta, de icke folkbokförda för 16 procentenhe-procent av varav
En del kriminaliteten alltsåbland utländska medborgare kan hänföraster. av
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påför brott fördelade folkbokfördaTabell 9.2 Personer misstänkta olika 1993typer av
folkbokfördamedborgarskapsgrupper och icke det totala antaletsamtpersoner, personer

förmisstänkts brottstypen.som

Typ Folkbokfördaoch icke folkbokförda Totalt antalbrottav personer
misstänktaför brott efter brott och misstänktatyp av
medborgarskapi procent personer

Svenskt Nordiskt Utom- Ejfolk-
bokfördanordiskt

% % %

Samtliga 10 110brott 78 4 8 800
dråpMord, dödsmisshandel 68 14 8 10 100

Misshandel även 80 12 3 12 400grov 5
Våldtäkt även grov 67 5 21 7 300
Inbrottsstöld 87 5 5 3 7 200
Övrig och snatteri 4 12 16 31 800stöld 69
Bedrägeribrott 80 6 9 7005 6
Skadegörelsebrott 88 5 2 9 2005
Olovlig körning 76 6 13 5 19 400
Rattfylleri 4 1686 5 5 600
Brott varusmugglingslagen 44 3 42 3 000mot
Brott skattebrottslagen 93 4 2 1 600mot
Brott narkotikastratflagen 83 5 9 3 6 700mot

Andel befolkningen 94 2 4av -

BRÅ-rapportKälla:Kriminalstatistik1993, 1994:4

till "kringresande" internationell brottslighet. Tillsammans meden varu-
smugglingsbrotten bofasta lindrigare egendomsbrottendet bland de deär som
starkast bidrar till den totala Överrepresentationen utländska medborgare.av

Att bara utländska medborgare redovisas i den officiella statistiken är natur-
ligtvis brist, situationen för hela den invandrade befolkningen skallnären

låtitDärför har vi bearbetning den offentliga kriminal-beskrivas. göra en av
statistiken för för få fram siffror för olika definitioner invandrare.1993 att av

9.3Tabell
Tabellen visar för alla bofasta invandrarkategorier högre representationen

jämfört med den helsvenska Indexet i tabellen visar hur mycketgruppen.
förvanligare det bli dömd brott i respektive index 2 innebärär att ettgrupp,

så fördet dubbelt vanligt i blir dömd brott.äratt attt.ex. person gruppenen
Utländska medborgare har den högsta frekvensen, skillnaden demotmen

så framhävs oftanaturaliserade inte I den allmänna debatten proble-är stor.
med kriminaliteten hos andra generationens invandrare. Statistiken visarmen

emellertid betydligt mindre representerade de andra invandrar-dessa är änatt
Överrepresentationen förkategorierna. starkare högre index 3 de all-är än
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Tabell 9.3 lndex för antal dömda Sverigei med hänsyn1993 till olika invandrarkategorier,
på åldersgrupperuppdelat och brott. Basindex hartyp till 1 för svenska medbor-sattsav
bådamed föräldrarna födda Sverige.i Inom i promille hurparentes andelstorgare anges

respektive dömts för brott 1993.av grupp som

Ålder Svenskamedborgare Naturaliserade Utländskamedborg.
Typ brott Första Andra Första Andra Första Andraav

15-20
Brottsbalken 1 1,5 2,0 1,9 2,2 2,1
Andra brott 1 1,3 1,5 1,4 1,4 1,2

Totalt 1 3,5 1,4 5,0 1,8 6,4 1,7 5,9 1,9 6,7 1,7 6,1

21-29
Brottsbalken 1 1,4 2,2 2,1 2,6 2,1
Andra brott 1 1,3 2,0 1,6 1,8 1,7

Totalt 1 2,5 1,3 3,3 2,1 5,3 1,8 4,5 2,1 5,3 1,8 4,6

30-49
Brottsbalken 1 1,3 2,3 2,1 3,1 3,2
Andra brott 1 1,3 1,9 1,5 2,0 2,0

Totalt 1 1,7 1,3 2,2 2,0 3,5 1,7 2,9 2,4 4,1 2,4 4,1

50-69
Brottsbalken 1 1,1 2,0 2,5- -
Andra brott 1 1,1 1,5 1,4- -
Totalt 1 1,0 1,1 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8- -

Förklaringartill tabellen:
BådaSvenskamedborgare,Första: föräldrarna födda i Sverige
ÅtminstoneSvenskamedborgare,Andra: förälder född utomlandsen

Naturaliseradsvensk, Första: Utrikesfödd svensk medborgare
Naturaliseradsvensk,Andra: Svenskföddsvensk medborgare tidigare varit utländsksom

åtminstonemedborgareoch har förälder född utomlandssom en
Utländsk medborgare,Första: Utrikesfödd utländsk medborgarebosatt i Sverige
Utländsk medborgare,Andra: Svenskföddutländsk medborgarebosatt i Sverigemed

åtminstone förälder född utomlandsen

Källa: Hofer,SarneckiochTham,EthnicMinorities Crime:and lnternationaPerspective.von an
Sweden1995.

varligaste våldtäkt rån.brotten; mord, Ungefäroch hälften alla gämings-av
någontill dessa brott hade form utländsk bakgrund.män av

Utländska medborgare bosatta i ochlandet svenska medborgare döms i
ungefär påföljdstypema.utsträckning till de olika Vissa skillnadersamma
finns, de någotutländska medborgarna oftare döms till fängelse 12attsom

domarna jämfört med för10 svenska medborgare ochprocent procentav mer
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sällan till villkorlig dom 4 respektive 5 domarna. Medeltidenprocent förav
fängelsedomarna också längreär för de i Sverige bosatta utländska medbor-

Dessa skillnader kan förklarasgarna. utländska medborgareatt oftare dömsav
för allvarliga brott, rån, våldtäkt och mord, och sällan försom rattonyk-mer
terhet, ofta leder till korta fängelsedomar.som

Förklaringar till överrepresentationen med utländskav personer
bakgrund i kriminalstatistiken

Det finns inga generellt accepterade teorier varför människor begår brottom
och därför det svårtär entydiga förklaringaratt till varförge medpersoner
utländsk bakgrund är överrepresenterade i kriminalstatistiken. Sannolikt
måste olika faktorer beaktas och vägas samman.

Till börja med det viktigtatt är framhållaatt den delvis högreatt trots
representationen utländskär bakgrund enskild faktor dålig förklaringsom en
till kriminalitet. Ytterst få inom befolkningsgruppen blir fälldapersoner för
brott. Faktorer kön ålderoch har betydligt betydelse,som större det gällernär

förklara kriminalitet.att Den högre representationen inom invandrargruppema
för övrigt iär storleksordning överrepresentationensamma kriminali-som av
i städer jämförttet med landsbygden.

Att diskutera överrepresentation lätt intryck skillnaderettger storaav
mellan olika befolkningsgrupper, eftersom hela tiden utgår från det antalman
brott begås och hur andel brottsförövama,som stor tillhör vissav som en

Ett alternativt sätt visaär hurgrupp. andelatt stor inte begårav en grupp, som
brott. figurI 9.8 visas påexempel hur exakt siffror kan olika intrycksamma ge
beroende hur de presenteras.

Personer med utländsk bakgrund visserligenär överrepresenterade i statis-
tiken, särskilt dennanär redovisas i skillnaderna iprocent, själva verket ärmen
så små de inte märkbaraatt är i figur eftersom det totala ochen som ovan,
faktiska antalet brott så litet.är

Anledningen till den i vissa avseende högre representationen skulle kunna
med utländskatt bakgrund löpervara personer riskstörre bli anmälda föratt

brott andraän och diskriminering förekommeratt i rättssystemet. Mot det
talar emellertid det faktum utländskasenare medborgare fällsatt för brott i lika

utsträckningstor andra misstänkta. En undersökningsom visar också att
sociala myndigheter behandlat utländska och svenska ungdomar placeratssom

särskilda ungdomshem lika.
Däremot har experiment utförda i Sverige visat vittnen kan ha förut-att en

fattad mening brottsutövare haratt utländsktom utseende. I experimenten
ansåg många försökspersonerna de en mörkav att utländsksett bådeman

de uppspeladenär brottssituationema hade blonda nordiska förövare och förö-
med sydeuropeiskt utseende.vare

Enkäter och intervjuundersökningar inom området visar inte samma
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år, meddels21-29befolkningsgrupprespektiveinom1993brottslingarAndel9.8Figur
fördömdablivitmånga intei hurdelsför brott,dömtsmånga somi hurutgångspunkt som

procent.åretunderbrott

100

80

60

199340 för brottdömdaAndel personer
20-29befolkningeninom

20

I0 medborgaresvenskaSvenskfödda
1993brottdömda förickeAndel personer i medborgareutländskaföddaUtrikes20-29befolkningeninom

BRÅ-rapport1994:41993,KriminalstatistikKälla:

åtmins-stödjaskulle kunna attDetta tesenstatistiken.överrepresentation som
bak-utländskmedberoröverrepresentationen attdel personertone aven
lillaför brott. Denmisstänktaochupptäcktabliriskgrund löper större att

oftaförsvinnerkvar närfinnsundersökningarnai manöverrepresentation som
bakgrundsfaktorer.kontrollerar

kriminalstatistikenirepresentationenhögredentänkaskunnaskulleDet att
bak-olikakontrolleradeförsvinna,skulleinvandrargrupperolikaför manom

dekontrollera,ålder enklaochKön är att mengrundsfaktorer noggrant.mera
soci-Bostadsförhållanden ochöverrepresentationen.förklaraintekan ensamt

kriminologinanvänds inomoftafaktorer,andraalgruppstillhörighet är som
kontrolle-heltförsvinneröverrepresentationenmöjligt mandet omoch är att

rade dessa.
ochkonflikterkulturellatillupphovbådeskillnader, somKulturella som

i debattensamhällets ärkunskapbristande annanuttryck för ennormer,om
utländskmedbrottslighet hostill högreförklaringförekommande personer

heladen överrepre-förklaraknappastkankonflikterkulturellabakgrund. Men
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sentationen, eftersom alla brott begåsmerparten utländska medbor-av som av
saknar anknytning till kulturella olikhetergare och är ganska vardagligav en

karaktär, såsom trañkbrott och egendomsbrott. De brott kulturella kon-som
flikter kan förväntas upphov till allvarligareär slag.ge av

En möjlig förklaring selektiv immigration,ärannan dvs. människoratt som
benägna begåär brott har invandratatt hit i utsträckningstörre andra.än Här

finns endast studier rörande ñnska invandrare. Dessa visar den finskaatt grup-
bestått ller med socialapen problemav vadän kanpersoner förväntassom

utifrån hur den finska befolkningen Sannolikheten den förklaringenut.ser att
har betydelse här kan tänkas beträffandestörre överrepresentationenvara för
de allvarligaste brotten mord och våldtäkt,t.ex. eftersom det här sigrör om
något hundratal brott år. Förklaringen skulle då helt enkelt kunnaper attvara

antal kriminelltett belastadegrovt tagit sig till Sverige.personer
Överrepresentationen kan också förklaras utifrån teorier marginalise-om

ring och den frustration, uppstår hos människorav lever under dåligasom som
villkor. Inom kriminologin det välkäntär faktumett medatt sämrepersoner
levnadsvillkor är benägna begå brott andra.att än Personermer med utländsk
bakgrund har i allmänhet betydligt situationsämre denän övrigaen befolk-
ningen, det gällernär arbete, ekonomi, boende, hälsa Möjligheternam.m. att
nå framgång i samhället därmedär begränsade förän andra, kanske ocksåmer
beroende på faktisk eller upplevd diskriminering.

För nyanlända kan risken för nedbrytande utanförskapett särskilt stor,vara
eftersom det viss tid vänja sigtar vid livet iatt det landet och de kulturellanya
och sociala skillnader finns. Om dessutom kommit flyktingsom ochman som
har traumatiska upplevelser från den situation flydde från, riskenär förman
frustration och utanförskap Riskenän större. kan också för barn ochstorvara
ungdomar anländer till Sverige i skolåldem. Densom socialiseringsprocess

de genomgår avbryts vid llyttningen och fårsom karaktär,en annan attgenom
förhållandena i den svenska skolan och i övriga samhället skiljer frånsig de i
ursprungslandet. För flyktingar kan dessutom migrationen innebära långa
avbrott i socialiseringsprocessen och upplevelser, särskiltär besvärligasom
för barn och ungdomar. För skolbarn kan skillnader mellan det svenska sam-
hället, skolan och kompisar,representerat och ursprungslandetsav kultur,

föräldrarna,representerat leda till spänningar ochav problem, ökar riskensom
för asocialt och kriminellt beteende.

Personer med utländsk bakgrund brottsoffersom

Mindre uppmärksamhet i debatten har invandrare brottsoffer väckt. Detsom
finns vissa skillnader mellan med utländsk bakgrund och övrigapersoner
svenskar, det gällernär risken bli för brott.att Enutsatt del skillnadernastor av
förklaras emellertid olikheter vad gällerav sammansättninggruppernas avse-

ålder,ende kön, bostadstyp och bosättningsort. Om kontrollerar dessaman
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det gällersvenskar försumbar,jämfört med övrigaskillnaden närfaktorer är
skadegörelse.stöld ochegendomsbrott som

invandrargruppervåldsbrott utsattheten för olikadäremotdet gällerNär är
bakgrundsfaktorer. För andranämndakontrollerarnärstörre, även ovanman

heltgånger för med1,3 högreinvandrare riskengenerationens änär personer
gångerrisken 1,5svenska medborgarenaturaliseradesvensk bakgrund. För är

försumbar. Närutländska medborgarei risken förmedan skillnaden ärhögre,
bakgrundvåld med utländsk äni hemmet kvinnordet gäller är utsattamer

våld.förgånger riskl,5-1,8andra, de löper utsättasstörre att

Diskriminering och rasism9.4

diskrimine-analyserafinns direkt uppdragtill kommittén ingetdirektivenI att
åtgärder Dock konstaterasföreslå diskriminering.ellerringsbegreppet motatt

detta bl.a.målen förverkligas ochinte har kunnatinvandrarpolitiskade attatt
Kommittén haroch rasism.främlingsfientlighetdiskriminering,kan bero

ellernågon diskrimineringdjupare analysmöjlighetheller haftinte göraatt av
invandrarpolitikenså många i debattenPå inslaggrundrasism. att omav

nödvändigt meddockfinner kommittén detdessa begreppkretsar kring vara
i övrigtförslaganknytning till depositionsbestämningar ochvissa somen

betänkande.fram i dettaläggs

Diskriminering

Begreppet

och innebärindivider ellersärbehandlingDiskriminering attär grupperav
lika.fall skall behandlasföljer principen likainte attman

diskrimine-värdeneutralskilja mellanbegreppet brukarI analyser manav
sammanhangi dettadiskriminering, ärrespektive negativring och positiv men

Diskrimineringenformen behandlas. ärden negativahuvudsakligendet som
svenskadetbaksida. I samhälledessjämlikhetens absoluta ettmotsats- som

och politisktdiskriminering socialtetniskolika formerutgör ett stort pro-av
uppnåmänniskors möjligheterinskränkerNegativ särbehandlingblem. att

och rättvisa.frihet, jämlikhet
och insti-individuellden mellandistinktion brukarEn göras ärannan som
föreskrif-regler,formen innebärtutionaliserad diskriminering. Den attsenare

få diskrimine-utformats föravsiktligt hari socialtoch praxis attsystemettter
diskrimi-institutionaliseradformenkonsekvenser. Denrande mest extrema av

Sydafrika. Däremotiapartheidsystemettid utgjordesnering i modern av
varje insti-undvikas, eftersomdiskrimineringinstitutionellbrukar begreppet

avsiktligtindivider och det dessainte kan handla ärtution änannat somgenom
handlingarna.diskriminerandeutför de
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För kunna diskriminering föreliggeravgöra i konkretatt situationom en
måste kunna vad faktisktavgöra lika fall sådanaoch iärman som samman-
hang utgå från de i samhället accepterade uppfattningarna härom. Det finns
universella internationella konventioner, lagar, umgängesreglernormer, som

ingåbör i bedömningen. En måsteanalys hela det socialagörasnoggrann av
sammanhang där handling kan diskriminering har ägten som vara rum.

Detta innebär svårtdet i relationernaär mellan olikaatt inomatt ettgrupper
samhälle fastställa diskriminering föreligger. Att diskrimineringen gällerom
relationer mellan viktigt inslag i analysen. Eftersomär diskrimine-ettgrupper
ring i de flesta fall drabbar individer kan det någotdet ärut rörse som om som
relationer mellan individer. självaI verket handlar individerna utifrån sin
tillhörighet till en grupp.

Som diskriminering betecknas behandling eller bemötande i konkreta situa-
tioner. Diskriminering alltsåhar karaktären händelse eller handling. Justav
detta faktum har gjort det svårt för forskareär och andra empirisktatt att
studera diskriminering. Man söker i stället den effektenmäta sammantagna av
den diskriminering i de enskilda fallen,äger i form ojämn fördel-som rum av
ning samhällets Detta kan ibland leda till felaktiga eller förhastadeav resurser.
slutsatser. skillnaderDe mellan olika kan kanuppmätagrupper som man
tyckas orsakad diskriminering i de enskilda fallen, i självaärvara av men
verket följden orättvisor slag. All negativ diskrimineringett annat ärav av
orättvis alla orättvisor inte följden diskriminering.är Stor noggrannhetmen av
i metodval, genomförande, analys och tolkning måste därför anbefallas den

vill studera diskriminering.som
Syftet med den negativa särbehandlingen, den handling utförs, är attsom

utesluta fråga fråni något eftersträvas, arbete, bostadt.ex.personen ettsom en
eller utbildning. Diskrimineringen alltså orättvisär eller illegitimen en
behandling utesluter eller utförsDen individutestänger.som gentemotav en

fleraeller andra. Den eller de diskrimineras tillhör urskiljbaren som en grupp
eller kategori, etnisk, och det sker just på grund derast.ex. medlemskap iav
denna En diskriminerande handling brukar därför betecknasgrupp. som
avsiktlig.

I diskussionen ingårdiskriminering också uppfattningar orsaker ochom om
motiv. Medan syftet normalt utesluta såellerär kanutestänga motivenatt
bakom handlingen många olika slag. För kunna motverka diskri-attvara av
minering detär viktstörsta undersöka vilka förhållanden,närmareattav

och mekanismer i samhället bidrar till vissa etniskaprocesser attsom grupper
och kategorier systematiskt eller frånuteslutsutestängs kunna delatt ta av

borde stå till förfogande för alla. För komma diskrimineringresurser som att
åtgärder måstemed dessa utifrånutformas vad ligger bakom diskrimine-som

ringen. Viss diskriminering motverkas antagligen bäst med lagstiftning,
åtgärdernamedan i andra fall hellre bör slag.annatvara av

Inom ekonomisk någotteori diskuteras kallas statistisk diskriminering.som
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uppstår arbets-grunddiskrimineringsyftarMed det attav ensomman
arbetssökande. Närdeinformationeller otillräckliggivare har felaktig om

arbetsgivaren försöker fast-tänkbartofullständig detinformationen ärär att
arbetssökandehosproduktiva kapacitetensannolikaställa den attgenomen
målsättningen anställ-förenligt medutgå från gruppegenskaper, vilket är att

utgå frånrekryteringskostnad. Attmöjligafattas till lägstaningsbeslut skall
individuell produktivitet,fastställakostsamtgruppegenskaper detnär är att

högrei kan hadel individerdiskriminering eftersomtillleder gruppenen
informationen alltidanställs. Eftersomslutligen ärproduktivitet deän som

tycker sig ha,har, ellertillhör ekonomsjälvdenstörst enmanom grupp -
norrlän-norrlänningarsnickare,ekonomer, snickareinformation omomom

arbetsgivares osäkerhetsvenskförvänta sig ärkanningar attetc. enman-,
hur den kanochbåde genomsnittliga kompetensenvad gäller denstörre

jämfört medbakgrundutländskarbetssökande harvariera hos somensom en
således diskrimineringtillHandlingen leder ävensvensk bakgrund.har omen

diskriminering berormotverkagällersyftet. När detdetta inte att somvar
eller för-praktikmöjligheterbättreosäkerhetskalkyler kanarbetsgivares t.ex.

framgångsrikaanställningförfarande vid vägar.ändrat vara
för diskrimineringuttryckhandlingarkomplicerat ärDet utrönaär att om

vanskligtdetVidare kaninnebörd.eller de har attytterstvaraannanom en
har lett tillvisst slagsamhälleligafastställa det är ett somavprocesserom
innehålleroch dessaför vissakonsekvensernegativa processeromgrupper

någotfrån individuella aktörer. Men ärnågot diskrimineringinslag attav
kommitténs meninginnebär enligtanalyseraellerkomplicerat utröna attatt

diskrimine-åtgärder i syfte minskaavstå från vidtaskallinte attattatt man
analysen ochmåste kravställainnebär detringen. Snarare storaatt man

åtgärdsförslagen.
etniskdiskrimineradvederbörande har blivituppleverNär attpersonen

oftamåste allvar. Detdettaanställningsärende ärgrund it.ex. tasett en
praxisstår med myndighetsnågot till,inteviktig indikation rätt t.ex.att en

påpekaviktigtanställningspolitik. dockDeti företags äreller att attett en
tillräckligt- och intediskriminerad intesubjektiv upplevelse är ettatt varaav
handling hardiskriminerandeför ägtnödvändigt- villkorheller attett rum.en

drab-denskall kunna konstaterasdiskriminerande handling även närEn som
diskriminerad.siginte uppleverdess konsekvenserbas varaav

Internationella konventioner

kriterieralla objektivarättstillämpningen krävsochlagstiftningenInom att
slutsatsenkunna draför skallför handenuppställs attär att enmansom
området har tagitlagstiftningdiskriminering. Svensketniskhandling utgör

föl-främstkonventioner. Det handlarutgångspunkt internationellaisin om
jande.
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Enligt artikel 2 i FN allmänna förklaring de mänskliga rättigheterna är:s om
berättigad åtnjuta alla de fri- och rättigheteratt omfattas förkla-envar som av

ringen åtskillnad något såsom frågaslag iutan hudfärg, språk,könav om ras,
religion, politisk eller uppfattning, nationellt eller socialtannan ursprung,
egendom, börd eller ställning i övrigt. FN-konventionema medborgerligaom
och politiska rättigheter respektive ekonomiska, sociala och kulturellaom
rättigheter innehåller flera artiklar vari de uppräknade kategoriernanyss

Dennämns. europeiska konventionen de mänskliga rättigheterna innehål-om
ocksåler artikel diskriminering på de nämnda grunderna.mot Det finnsen

ILO-konventionäven förbjuder etnisk diskriminering i arbetslivet.en som
internationellaDen konvention uttryckligast etnisk diskrimine-tarsom upp

ring års1965 FN-konventionär avskaffande alla former rasdiskrimi-om av av
nering, enligt första artikel med rasdiskriminering varje skill-vars avses
nad, uteslutning, inskränkning eller företräde grund hudfärg, här-av ras,
stamning eller nationellt eller etniskt har till syfte eller verkanursprung som

omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandetatt eller utövandet
lika villkor mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det poli-av
tiska, ekonomiska, sociala, kulturella och områdenandra det offentligaav
livet.

Svensk lag

I svensk lag finns olika bestämmelser till skydd etnisk diskriminering. Detmot
främst regeringsformensär bestämmelse lag eller föreskrift fårinteatt annan

innebära någon missgynnas därför "han medatt hänsyn till hudfärgatt ras,
eller etniskt tillhör minoritet. Vidare finns i brottsbalkenursprung en ett
förbud olaga diskriminering" och i brottsbalkenmot och tryckfrihetsförord-
ningen förbud hets folkgrupp". Lagenett mot etnisk diskrimineringmot mot

med diskriminering en elleratt missgyn-avser person en grupp av personer
förhållandei till andra eller för orättvissätt utsätts eller kränkandenas annat

handling på grund hudfärg, nationellt eller etniskt ellerav ras, tros-ursprung
bekännelse.

åklagarePolis, och domstolar har central roll bekämpa och beivraatten
olaga etnisk diskriminering. Regeringen ocksåhar inrättat särskild myndig-en
het, Diskrimineringsombudsmannen DO, skall verka för etnisk dis-attsom
kriminering inte förekommer i arbetslivet eller i samhället. DOsättannat
skall bland medverka till den förannat etnisk diskrimineringutsättsatt som
kan till sina rättigheter, överläggata med myndigheter, organisationervara
och företag påoch olika informationsätt, och opinionsbildning,Lex. genom ta
initiativ åtgärdertill diskriminering. Ett särskilt har DOmot vad gälleransvar

motverka arbetssökande föratt etnisk diskriminering.att utsätts DO skall
vidare enligt sin instruktion föreslå regeringen författningsändringar och andra
åtgärder ägnade motverka etnisk diskriminering.att
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viktigt följa.praktikenfungerar isvenska lagstiftningen ärden attHur
anställ-idiskrimineringSvårigheten fastställaobjektivt ägt t.ex. ettattatt rum

åsidosätts.lagstiftningensyftet medfår innebärainteningsförfarande, att
så har skett,förinte underlagKommittén har säga motatt ansermenom

arbetsmark-diskrimineringförts etniskharden debattbakgrund omsomav
hittillsva-såväl utvärderingochfrågeställningen börnaden prövas attatt aven

för fastställalagstiftningen,behövserfarenheter översyn attrande avsom en
till tillräcklig.denna ärom

Studier diskrimineringav
under deomfattandediskriminering har varitetniski SverigeForskningen om

orsaker. Deinriktad dessåren. hand varithar i första15 Den ovansenaste
diskriminerande hand-studera själva desvårigheterna empirisktantydda att

effektendenförsöktmedförtlingarna har mäta sammantagnaattatt avman
fördel-form ojämnfallen ii de enskildadiskrimineringden äger avrumsom

bl.a. utbild-vad gällerbetyder skillnaderDetsamhälletsning attresurser.av
ochorganisation hälsapolitiskt inñytande,ekonomi,yrkesfördelning,ning,
Forskarnadiskriminering.utgångspunkt för diskussionerhar använts omsom

attityder ochundersöka opinioner,också mycket arbetelagt nedhar att
föreställningar.

upple-diskriminering främstfinnsstudierhandlar deI övrigt omsom om
låtit ochenkät-Sålunda 1995har DO underdiskriminering. göravelser enav

utsträckning invand-få i vilkenförsöka bildintervjuundersökning för att en av
gäller arbets-När detgrund sittdiskriminerasdeatt av ursprung.rare anser
fått arbetede inteintervjuade invandrarnadel delivet ettattstoren avuppger

kvalifikationer för. Itillräckligahaftde sig hasökt ochde ansersomsom
Diskrimine-genomfördes 1981undersökningmed liknandelikhet avsomen

i arbetslivetdiskrimineringundersökning ärvisar dennaringsutredningen, att
uppmärksammainte barafinns anledningpåtagligt och detproblem attattett

också motverka den.den attutan
har studiermed flera länderStorbritannien, USANederlåndema,I even-om

på ILOinitiativgjorts bl.a.diskriminering i arbetslivettuell förekomst avav -
arbetsgivaresforskarna harOrganization- därLabourInternational testat

ansökningshand-identiskaskickaarbetssökandebedörrmingar attgenomav
slag harStudier dettafödelselandvarierattill demlingar etc. avnamn,men

såväl forskningsfinansie-grundSverigegenomföras iinte kunnat attav
oetisk.ansåg tillämpade metodendenregeringenrande att varorgan som

kunde utformas,oetisk variantmindreKommittén t.ex.att genomanser om en
mekanis-intresseradesjälvaarbetsgivareöverenskommelser med är avsom

diskrimineringvärdefull informationskulleanställningsbeslut,bakom ommer
erhållas.kunna
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Rasism

Begreppet har dels biologisk, dels sociologisk betydelse. kommit-Förras en
téns del det främst den sociologiska betydelsen viktig,är är ävensom om
mycket den begreppsförvirring skapats kring denna betydelse har sittav som

i båda.sammanblandning mellan de Verkligheten bakom begrep-ursprung en
långoch rasism har historia. omfattar självfalletDen inte enbartpen ras en

västerlandet det den europeiska och amerikanska politikenäven ärom som
historiskt haft de förödande och förnedrande konsekvenserna.sett mest

Den regeringen tillsatta Kommissionen rasism främlingsfient-ochmotav
formulerade frånlighet i sitt betänkande 1989 följande definition begreppetav

föreställningrasism. Den "en den folkgruppens överlägsenhet ochär om egna
uppfattning det finns biologiska skillnader folkgruppermellanatten om som
det motiverat dela in idessa eller mindre värda. Vidare innebär detgör att mer

folkgrupp betraktar sig mervärdig ras sig ha rättatt atten som som en anser
förtrycka, åtskildautnyttja eller kontrollera de andra eller tvinga dem levaatt
från andra folkgrupper.

rasistiskaDen ideologin grundas enligt denna och liknande definitioner
förutsättningar följande slag:av

rimligt utifrånDet indela människosläktet i antal distinktaär att ett- raser
synliga biologiska kännetecken; grundval dessa urskiljs människorav

sådanVarje uppfattas naturlig och oföränderlig och fortplantar sig° ras som
inom sina den har nedärvda drag för allagränser; äregna som gemensamma
medlemmar

låter klassificerasRaserna sig i hierarki, beroende kvaliteten i de- en
nedärvda finns ådragen; det samband mellan sidan biologiska kän-ett ena

ånetecken och andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, bete-
endemönster lynne moralisk karaktär,ochsamt
Denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar förment över-- av
lägsna dominera, exploatera och förinta medlemmarnaatt t.o.m.raser av
underlägsna vilka tillskrivs andra, biologiska och/eller kulturellaraser,
egenskaper värderas negativt uppfattas hot.samt ettsom som

förutsättningar ifrågasattaDessa vetenskapligt och förkastade. Deär är även
etiskt och politiskt fördömda och utdömda.

Även majoritet svenska folket inte hyser uppfattningarrasistiskaom en av
enligt kommitténs mening, de allt uttrycken för det ñnnsär, tätare att en

högljudd sådanaminoritet har uppfattningar mycket oroväckande.som
Åsikter och handlingar inte i definitionernaalla avseenden motsvararsom

ändå så.rasism kan givetvis benämnas I Sverige har uttrycket främlings-
fientlighet vanligen sådanai fall. del främlingsfientlighetEnanvänts attmenar

avstånd från.för för uttrycka det avskyvärda vill I vissaär svagt att taman
länder, påUSA och Storbritannien används rasism regelmässigtt.ex. ettsom
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fårsådant inte falla för moraliserande förenklingar.brett Samtidigtsätt. man
låter gå inflation tillOm det alltför mycket i ordet blir det slut oanvänd-man

för syfte peka den äkta rasismen. Det kanbart det det är avsett, att utsom
också för människor sin rädsla och fientlighetmöjligen lättare attvara se egen
främlingar inte kallar dem rasister.gentemot om man

Frågan förbud rasistiska organisationer har och blötts istöttsett motom
åtskilliga omgångar diskussionen. Sverige har ratificerat deni den svenska

formernämnda FN-konventionen avskaffande alla rasdiskrimi-om av avovan
inte lagstiftat förbud.nering, har ettmen om

sådant komma med förslagKommittén, har inte underlag den kanett att ett
fråga, ändåi denna här kanske bör prövaatt man snarare en annanmen menar

sådan förbudförbjuda medlemskapet i organisation. Ettnämligenväg, att en
från för föräldrar villskulle kunna innebära stöd samhällets sida deett som

förhindra deras bam och ungdomar ansluter sig till organiserad rasism.att
fråga i samband med denKommittén denna bör utredas översynatt avanser

föreslår i kapitel 18.5.lagstiftningen, kommitténsom
ocksåKommittén andra komma rasism bör Isätt prövas.attatt enmenar

från 1994 konstaterades ungefär hälftenrikspolisstyrelsen kom attrapport som
tillfrågade problem förknippadede lokala polismyndighetema hade upplevtav

någon författningsskyddsrotelrasism i form. Säkerhetspolisens harmed som
till uppgift följa högerextremistiska organisationer har emellertidnära ävenatt

frånnågot för skall inrapporteras polis-inte standardiserat vadsystem som
svår värdera. verkardistrikten. Därmed uppgift den nämnda Detär atten som

förbedömning i varje distrikt sig och detgörs utsom ser som omvara en
distrikt praktiskt varje incident medan storstads-mindre tagetrapporterar

återhållsamma. utfärdas förskulle centrala direktivdistrikten Härär t.ex.mera
viktigt följa.vad bör attsom anses

alltså råda något organiserad främlingsfientlig-Det torde inte tvivel attom
rasism har vunnit allt insteg i det svenska samhällethet och störreöppent.o.m.

kunna diskuteraoch inte minst bland ungdomsgrupper. Utan närmareatt orsa-
framstårdiskriminering eller rasism det för kommitténkerna bakom sigvare

ändå befinner sig tillsam-klart det oroliga ekonomiska läge landetattsom som
många framväx-för växande utanförskap bidrag till denmed utgörettmans

rasismen.ande
svenska rasismen, i dess historia ochI den forskning fördjupat sig i densom

består fårelativtnuläge, hävdas den innersta kretsen rasisteratt av av perso-
Även fårSverigeliten ökning denna inger den intestörsta oro.ner. en av grupp

nynazister för spridning nynazistiskbli fäste för Europas ochett ett centrum av
och rasistisk litteratur.

emellertid inte begränsas till dennaProblematiken kan överoron grupps
ocksåvikt konstatera det finnsaktiviteter och tillväxt. Av allra största är attatt

hårda kärnande inte tillhör den s.k.antal ävenett stort om avpersoner som -
för invandrarñentligt och därmedrasister allt bredare basutgör etten --
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Kommittén detantidemokratiskt politiskt alternativ. äratt ytterstanser ange--
fästa statsmaktemasingripa med kraft denna utveckling och villläget att mot

åtgärder nödvändiga.uppmärksamhet absolutäratt
människors lika värde ochsamhälle grundideologi handlarI ett omvars om

måstestyrelsefonnen, ständigt arbetademokratin den enda värdiga mansom
sådanaför bekräfta legitimitet grundläggande tankar. Men detochatt ge

gång för alla givet. Varjedemokratiska, samhället inteöppna är genera-en ny
måste viktigastetion vinnas för demokratins sak och det skolansäratt en av

uppgifter tillsammans föräldrarna fostra varje generation till godamedatt ny
rättigheterna. Attityder toleransdemokrater med respekt för de mänskliga av

år också livet. detgrundläggs i verkar följa individen Mengenomsom unga
framstår förviktigt ständigt vinns deinte mindre även nyttattsom vuxna

vidmakthålla utveckla demokra-demokratiska idealen. Arbetet med ochatt
myndig-tiska och toleranta idéer emellertid inte bara och dess olikaär statens

såväluppgift för samhälle, i det privataheters uppgift. Det alla iär ett somen
föri det offentliga, för individer och grupper.

utveckling9.5 allmänna opinionensDen

hur posi-Invandrarpolitiska kommittén skall enligt sina direktiv deöverväga
uppnåsmångkulturellt demöjligheterna i samhälle skall kunnativa utan attett

sådantför och intolerans kan finnas i samhälle skallrisker segregering ettsom
också enskilda individer ochinträffa. Kommittén skall vilketöverväga ansvar

kulturell och etniskde ideella organisationerna bör ha för kunna stödjaatt
mångfald, ñyktingmottagandetoch hur föreningslivet bättre kan tillvara itas

befolkningensintroduktionsarbetet. Allt detta krav kunskapoch i reser om
invandringen och invandrarna.attityder till

någotdärför det nödvändigt studera hurKommittén har närmaresett attsom
utvecklatsopinionsklimatet för närvarande kan beskrivas och hur det har över

också befolkningens bedömningtiden. Opinionsutvecklingen kan ses som
åter-området tillfällen, slagsförda politikens resultat vid skildaden ettav

folkligkommande utvärdering.
lång åtgärderolika markerat detSedan tid har statsmakterna ange-genom

till främlings-lägna i med kraft och bred front motverka de tendenseratt
vårt Också förfientlighet och gjort sig gällande i land. dettarasism ävensom

meningsyfte kunskaperna den allmänna opinionensdet angelägetär att om
så långttydliggörs det möjligt.ärnu

Metodproblem

svårigheterErfarenhetsmässigt det förenat med metodologiskaär stora att
rättvisande spegla opinioner istickprovsundersökningar sättettgenom

områdenfrågor. kan betrak-komplexa eller icke-konkreta När det gäller som
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svårigheternakontroversiella eller tabubelagda förstärks riskentas som genom
tillfrågadede inte helt uppriktiga. Mätningar opinionen i invandrar-äratt av

frågor bådabehäftade svårigheter.med dessa Härtill kommerär typer av
frågorna såsedvanliga mätproblem, bl.a. hur skall ställa de inte besva-attman

olika tycker lika. känt iblandDessutom det väl detär attras av personer som
dåligföreligger tycker frågaöverensstämmelse mellan vad ien en person en

och hur sedan Av allt detta följer det bara ärattsamma person genomagerar.
från någonresultat seriös forskning idédet överhuvud är görataget attsom

uppskattningar befolkningens ofta förekommandeattityder. De kvällstid-av
ningsenkätemas den ständigt växande rasismen har sällan stöd iutsagor om
forskningsresultaten.

forskningDet vi idag den svenska opinionen grundar sigvet om som
utgår från fyra riksrepresentativa mätningar. första genomfördesDenstörre

år, på1969 Trankell. Efter 1981, gjordes Diskrimineringsutredningenstolv
uppdrag motsvarande studie Westin/Lange, med delvis uppsätt-en samma

frågor. så långt försvå-ning Utredningen konstaterade dock tidsspannatt ett
rade jämförbarheten föreslog halvering tiden för kommandeoch denen av

uppföljningmätningar. Följande studier gjordes därför 1987 och 1993 med
1995. Utöver dessa undersökningar genomfördes särskild studie ungdo-en av

attityder 1991.mars

Ungdomsopinionen

årenAttitydundersökningen 1981 visade svenskarna med blivit allt positi-att
till invandrare. Dock visade undersökningen 1987 intedeatt yngstavare var

lika välvilligt inställda till förväntat siginvandrare kunde hasom man om
förhållande åldersgruppernafortsatt.trenden Skillnaden i till de äldrenärmast

fråganinte forskarna ställde sig det förstastor, ettvar men som var om var
tecken omsvängning ungdomsopinionen opinion nischerTolerant medav

intolerans, Charles Westin, Social Forskning 3/92.av nr
årTre gjordes undersökning 1990 visade ungdoms-attsenare en somny

opinionen hade förskjutits restriktiv invandring och ñykting-mot en syn
frågormottagande. traditionella fördomar invandrare visadeI rörde motsom

på fråganintolerans tidigare. Beträffande upplevd kultu-större änsvaren om
rell olikhet mellan den svenska kulturen och andra nationaliteter och etniska

rangordning mellan nationaliteter tidigaregavs samma mengrupper som
uppfattades konsekvent olika tidigarevadängrupperna som mer som var

fallet.
frånDet ungdomar arbetarklassen i högre grad stod för intoleransvar som

medelklassungdomar, pojkar ñickor. Kontakt med invandrare,än änmer
positivtutlandsresor, utbildning och nyhetskonsumtion visade sambandett

våldsfrlmermed välvillig inställning till invandrare. Storkonsumenteren av
video uppvisade däremot negativ invandrare andra. Jämförtänen mer syn
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sympatier längre höger.valmanskåren låg ungdomars politiskamed dessa
någon enstakaattraktiva partiet. Barasamlingspartiet detModerata mestvar

uttalat rasistiska budskap.partier medstödde högerextremaprocent
positiva till invandrareutländsk bakgrundUngdomar med änvar mer

upplevd social distanskonstaterade"svenska" ungdomar. Westin att stor
och invandring.attityder till invandrareha samband med negativatycktes

ellerinvandringUngefär ungdomarna sig75 störremotsatteprocent enav
Över ansåg till-80 ungdomarnainvandring överhuvud attprocenttaget. av

gången grund invandringen.bostäder blivit sämre av
tillungdomars inställningorsakerna till förändringenWestin hävdade att av

Någraorsaker. tänkbarahade ñera och komplexaflyktingar och invandring
mottagnings-antalet asylsökande därförklaringar han ökningenvar avgav

mångafrånsvårigheter. Asylsökande avlägsnainför avsevärdastodapparaten
Många svenskarInvandrarverket kunde hitta plats.länder placerades varhelst

regeringsbeslutetsåg Westin vidareogillande utvecklingen.med attmenar
andratill konventionsñyktingar ochñyktinginvandringen1989 begränsaatt

följden främlingsfientligafick den icke avseddamed starka skyddsbehov att
till uttryck.uppfattningar kunde kommaöppetmer

konkur-också ska i samhället ungdomarmed flyktingarDet ut somsomvar
Ungdomsarbetslösheten hade under periodenbostäder.rerade arbete ochom

Lågkonjunktur, ochnivåer någonsin arbetslöshettidigare.stigit till högre än
negativa attityderinte automatiskt upphov tillbostadsbrist emellertidger

här perio-politiska uttolkare och under denWestin. Till det krävsenligt även
vanligare ochfrämlingsfientliga budskap blivitmissnöjespartier medden hade

fångadeframgångar. demokrati del miss-lokala Nyaktivare med vissa en av
nöjesröstema.

uppfattningarna delvis kundede intolerantaWestins uppfattning att varavar
Hanprovokativa jargong och behovuttryck för ungdomars gränser.att testaav

Oftare tidigarepåfallande många våldsbudskap ungdomskulturen.fann i än
ishockeymatcher.slagsmål med fotbolls- ochi sambandförekom dessutom

Även ijudeförföljelse hade börjat trivialiserasför folkmord ochsymboler
ungdomskulturen.kommersiellt syfte inom

och invandringinställningen till invandrarenegativa ungdomstrend iDenna
då denundersökningen 1995, tendensendäremot bruten itycktes snarast var
nedan.blivit positiva,ungdomarnamotsatta, att semer

inställning till invandrareopinionensDen allmänna

tidopinionsmätningen 1969 vidvid den förstaDen metod användes ensom -
dåidag och ingetdå invandrarfrågoma tabubelagdasannolikt änvar mer

låta ställningförelåg intervjupersonernajämförelsematerial bl.a. taattvar-
tvåpåståendesatser, till dessas.k. items. Itemstill mycket antalett stort av

åren, Trankellmått upphovsmannen Arnehar funnits med degenom som
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Figur 9.9 Trankells skala Motvilja invandrare. Jämförelse mellan fyra riksrepresenta-mot
tiva mätningar och Staplarnas1981, 1987, 1993 1995. höjd i den andelprocentanger av

påde intervjuade ligger respektive skalsteg.som
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kallade fruktan för invandrare upplevelser invandrare socio-ekono-av som
miskt hot och motvilja invandrare upplevelser invandrare kultu-mot av som
rellt hot.

måttDet torde i dagsläget på någotklart dessa inte precisträtt attvara mer
just befolkningens fruktan för eller dess motviljasätt invandrare.mäter mot

Däremot de sannolikt god bild det allmänna opinionsläget tid,överger en av
det gäller tolerans och respekt för invandrade i landet, i all synnerhetnär

då rikt jämförelsematerial föreligger och intresset främst bör fästasettnumera
vid förändringarnas riktning och storlek. Genom indexen delvis beräknadesatt

årslite olika i 1969 frånundersökning jämfört med serien 1981 ochsätt
framåt, blir jämförbarheten dem emellan inte fullt rättvisande. Här redovisas
således årsendast utvecklingen sedan 1981 mätning. Figur 9.9 och 9.10

måttDessa uppvisar positiv utveckling opinionen fram till den senasteen av
mätningen, måttdär det Trankells markera förändringmindreena av synes en
i negativ riktning. måttDet kan dessa opinionensägas ärsom annars om
den anmärkningsvärda stabilitet registreras dem och de totaltattsom genom

indikerar i huvudsak tolerant inställning till invandrare i landet. Desett en
också någon tillväxt antalet starkt invandrarñentliga inteattanger av personer

förekommithar i Sverige sedan 1981, vad under hela dennatrotssynes som
period med regelbundenhet hävdats i medierna. Figur 9.10stor

Anders Lange har, delvis frågormed utnyttjande i Trankellsav samma som
mått, skapat skalor differentierat visar opinionsläget 1993 ochtre nya som mer

första1995. Den skalan syftar olika grader upplevelse invandrareav av som
ekonomiskt hot. Figur l 1 Med hjälp jämförande analyser har Langeett av

visat fångarhöga denna skala stark allmän invandrarñenvpoäng ävenatt
lighet och i extremfallen, rasism.
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Jämförelse mellan fyra riksrepresenta-Fruktan för invandrare.Figur 9.10 Trankells skala
Staplarnas den andelhöjd itiva mätningar 1993 och 1995. procent1981, 1987, avanger

på skalsteg.intervjuade ligger respektivede som
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CElFO, StockholmsuniversitetKälla:

svårfångade CEIFO 1995opinionentalar i DenLange trerapporten om
åsiktsdimensionen främlingsfientlighet ochåsiktsdimensioner. gällerNär det

måttligt främ-majoriteten alls ellerrasism antyder undersökningen inteäratt
framstår starkt främlings-lingsfientlig. minoritet drygt 11En procent som
flera hundra människor.jientlig. befolkningen dettal hela motsvaras tusenav

på invandrarna,Beträffande tredje dimension, krav försvenskning äraven

fördel-socioekonomiskt hot. De intervjuadesUpplevelse invandrareFigur 9.11 ettsomav
två ochmått riksrepresentativa mätningar 1993i skalstegen i Langes vidning överprocent

inslagrasistiskamycket negativ inställning med1 mycket positiv inställning;1995. 7
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Figur 9.12 Assimilativ inställning. De intervjuades fördelning i över skalstegen iprocent
måttLanges vid två riksrepresentativa mätningar på1993 och 1995. 1 inga krav för-

svenskning; på6 mycket starka krav försvenskning

%
35

-SIV/lEM0199530
-CEIFO/SCB1993

25

20

15

10

CEIFO,StockholmsKälla: universitet

mångalika för med viss övervikt krav.nästan emotsom av svagare
När jämförLange med undersökningen 1993 han andelen starktattser

någotfrämlingsfientliga minskat och andelen inte alls främlingsfientliga ökat
Ävennågot två åren.under de andelen påmed starka krav försvensk-senaste

ning invandrarna har minskat och andelen med inga eller krav harav svaga
ökat. Tabell 9.12 förändringDen i positiv riktning han konstaterar isom
fråga främlingsfientlighet inte koncentrerad någontill särskild underka-ärom

återfinnstegori bland de intervjuade. I drag denna förändring i ñestadestora
kombinationer åldersintervall, utbildning och kön.av

Till måttskillnad Trankells tyder Langes resultat förändringar imot
positiv riktning mellan 1993 och 1995. I undersökningen 1995 uttrycker en
mindre andel befolkningen jämfört med 1993 stark upplevelseav en av- -

Påinvandrare ekonomiskt hot. motsvarande det mindre andelsätt ärettsom en
1995 uttrycker starka krav försvenskning invandrare, vilket kansom en av
tolkas invandrare i lägre grad upplevs hot den etniskaatt ett motsom som egna
eller nationella identiteten.

Inställningen till invandring och invandringspolitik

En helt frågornautveckling opinionen avtecknar sig gällernärannan av
invandringen till Sverige eller den förda invandringspolitiken. En jämförelse
mellan attitydundersökningarna 1981 och 1987 visar generellt utveck-att

låtlingen varit frånpositiv, relativt negativt läge 1981, och detett attvara
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Figur 9.13 Inställning till invandring och invandringspolitik. De intervjuades fördelning i
över skalstegen i Langes mått tvåprocent vid riksrepresentativa mätningar 1993 och

1995. 1 mycket positiv inställning; 6 mycket negativ inställning
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Källa:CEIFO,Stockholmsuniversitet

många1987 lika i befolkningen tillstyrkte respektive avvisade denvar som
förda politiken. Därefter har attityderna blivit alltmer kritiska den fördamot
politiken såväloch 1993 1995 kraftiga majoriteter i befolkningentarsom
avstånd från den förda politiken och måsteden förändras i restriktivattanser
riktning. Under den aktuella perioden 1987-1994 ökade invandringen kraf-
tigt. Tabell 9.13

Andelen mycket negativt och kritiskt inställda till invandring och invand-
ringspolitik alltsåhar ökat markant, samtidigt andelen mycket positivtsom
inställda frågortill dessa något,minskat till drygt 15 Den förändring iprocent.
negativ riktning funnit med avseende inställning till invandringsom man
och invandringspolitik kan huvudsakligen lokaliseras till mellan 56 ochmän

år71 med bådemedelhög utbildning och kvinnor med hög utbild-mänsamt
åldersintervall.ning i Samma kategorier uppvisar samtidigt, jämförtsamma

med 1993 betydande minskat förtroendeäven för politiker, invandrings-ett-
politiken, invandrarverket och de sociala myndigheterna.

finnsDet samvariation mellan inställningen till invandrare i Sverige ochen
invandring till Sverige. förtjänarDet dock påpekas de starktäratt att som
kritiska till invandringspolitiken inte alltid starkt negativa till invandrare,är

de starkt negativa till invandrareär iatt alltid ärmen stort settpersoner som
starkt kritiska till invandringen.

Lange konstaterar jämförelser mellan de olika undersökningarna visaratt
markant förändring i invandrings- och invandrarpositivatt riktning ägdeen

mellan 1969 och 1981. I studien 1987 visade det sig ungdomarna haderum att
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jämfört med före-invandrareinvandring ochinställda tillnegativtblivit mer
ungdomsstudienbekräftades inågot vidare1981gående undersökning som

på ungdo-inga teckenfann Lange däremotundersökningen 19951992. I att
verkade tendensenjämfört med 1993,negativablivit varasnararemermarna

åsiktsdimensioner.samtligaavseendeden motsatta
Ålder tidigare studier tydligaiutbildning visaroch sättsamma som

ifrågaSambanden starkaståsiktsdimensionema. ärsamband med de tre om
år låg utbildning negativa,med56-71främlingsfientlighet där äldre är mest

positiva.år utbildning18-35 med högoch är mestunga
däremotinvandringspolitikinvandring ochinställning till ärdet gällerNär

någotåldermedSambandetutbildning mycket ärmedsambandet star-svagt.
inställning tillså åtminstone medelstark negativuttrycker detLangekare. att

i allavanligt förekommandeganskainvandringspolitikinvandring och är
utbildningsnivå. dock fort-åldersintervall Deoch ärkombinationer yngstaav

försvenskninggäller kravenNär detnegativa, de äldstafarande minst mest.
ålderns inver-ålder utbildningochsamband medföreligger endast mensvaga

låg utbildning, medanoch medelhögdem medstarkast blandkan tycks vara
äldsta.starkast bland debetydelse förefallerutbildningens

bådemedstarkt sambanduppvisar ganskapolitikerFörtroende för ettm.m.
medmarkantfrämlingsfientlighet ochochtill invandringinställning svagare

negativaredestoför politikerförtroendepå försvenskning. Ju lägrekrav m.m.
har negativlägsta förtroendetIndivider med detinvandring.inställning till

ålder utbildning, medochoberoendeavseendeninställning i samtliga tre av
variation iutbildning däråsiktsdimensionen ochförstadenundantag storav

utbildningsnivåer blandmellan olikaföreliggerfrämlingsfientlighetgraden av
lågt förtroende.dem med

främ-alltså starktsamtidigtindividerna,entydigt negativa ärDe mest som
invandringspolitikochinvandringstarkt negativa tilllingsfientliga, samt

alltså markantinvandrareförsvenskning över-starka krav äruttrycker av
låg och markant under-år utbildning56-71 medbland äldrerepresenterade

år utbildning. Demedelålders 16-55 med högbland ochrepresenterade unga
positivafrämlingsfientligaintepositiva individerna,entydigt ärmest mensom

några kravuttryckerinteinvandringspolitik ochinvandring ochtill som
medelålders medochblandöverrepresenteradeförsvenskning, tydligtär yngre

utbildning.hög

kulturell distansSocial och

befolkningens attityder deinom forskningutvecklingsarbetet senasteTill av
kulturell distans, dvs.social ochfrågan upplevelsertvå hördecennierna avom

avstånd svenskar ochmellaneller mindreharkänsla alladen störresom av
rela-denfår bl.a.intervjupersonerna närmastenationaliteter. Härandra ange

från länder ochandraha medtänka sigskulle kunnation att personerman

170



Organisering och delaktighet

Figur 9.14 Upplevd social distans till etniska/nationella Fördelningen medel-grupper. av
värden för måttLanges över fyra socialgrupper ålderskategorieroch i årstre 1993 riksre-
presentativa undersökning.

måttetMedelvärdeför total upplevdsocial distans
6 upplevd distansstor total
6

5 g 31-50
- 51-714

Socialgrupp 1 Socialgrupp2 Socialgrupp 3 Socialgrupp4

Källa:CEIFO,Stockholmsuniversitet

kulturer, make/maka, arbetskamrat,nära vän, Det ñnns anled-som etc.granne
ning forskningen områdedetta i framtidenatt kommeranta att kunnaatt
lämna och viktiga bidrag förståelsentill människors attityder tillnya av
utländsk härkomst. Upplevelsema social distans samvarierar nämligenav

mycket likartat med bakgrundsvariablema åldersätt ochett socialgrupp som
attityder till invandrare Figur 9.14gör.

Ett intressant samband brukar diskuteras iannat dessa sammanhang ärsom
frågan kontaktemas betydelse. Om mångakänner invandrare, vadom man nu
får det för effekt attityderna framgårSom figur 9.15 finns det i varje fallav

närmast samvariation med socialgrupp ålderoch det gällermotsatt nären
kontakter. I Socialgrupp visar åldrar1 högre högre värde för kontakt, i
Socialgrupp 4 det Vad gällerär upplevd socialtvärtom. distans ökar värdena

åldermed för samtliga socialgrupper Socialgrupp 4 åldrarvisar i samtligamen
de högsta värdena och socialgrupp 1 de lägsta. Eftersom det utgångs-med
punkt i detta material gårinte uttala sig vad det kommer först,äratt om som
attitydema eller kontakterna, bör viss försiktighet tillämpas vad gäller slutsat-

Det frågaemellertid åtminstoneär samband bör kunna tillåtaettserna. om som
det allmänna konstaterandet kontakter etniska bör kunnaöveratt gränsermer
bidra till utvecklingen goda etniska relationer i samhället.av
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mått påmedelvärden för LangesFördelningenmed invandrare.KontaktFigur 9.15 av
undersök-års riksrepresentativaålderskategorier i 1993ochsocialgrupperfyra treöver

ning.

måttet med invandraretotal kontaktMedelvärdeför
med invandraretotal kontakt5 stor

5
li 18-30

31-504
51-71

Socialgrupp43SocialgruppSocialgrupp2Socialgrupp 1

CEIFO,StockholmsuniversitetKälla:

Sammanfattning

och invandringtill invandrareattityderforskningenkonstateraMan kan att om
1960-talet. Den harutveckling sedanopinionensbidragit till kunskapen om

förknippade medmänniskorattityder hos näraockså visa dessa ärkunnat att
livsom-Människors socialaattitydkomplex.grundläggandeochandra stora
social-födelseår, utbildning ochkön hemort,de givnaständigheter, är avsom

invandrare. Alla dessaattityder tillmed derasindirekt sambandhar ettgrupp,
påverkasochförstås beständiga präglasbakgrundsförhållanden inteär utan av

spår ilivserfarenhetemasedimenterade avsättersarnhällsförändringama. De
invand-invandrare ochtillsjälvkänslan. Attitydemaochsjälvuppfattningen

förhållandet mellankomplexasåledes speglingar detkanring avsomses
självuppfattning. Dettaochvärderingarlivserfarenheter,livsomständigheter,

åtgärder, infor-samhälleligasvårigheterna enstakanågotsäger att genomom
påverka opinionen.liknande, kunnamationskampanjer eller

kunskapentillfört hörforskningenbidragTill de konkreta attom nega-som
ämlikhörpåverkbara faktorer. Till dessai sigradattityder främjastiva enav

etniskakontakterbristande grän-resursfördelning i samhället, övermakt- och
invandringspolitiken,förför politiker ochlågt förtroendelåg utbildning,ser,

och bristandeupplevd maktlöshetländer,erfarenheter andrabegränsade av
utgångspunkt för insat-tjänakunskap skulle kunnasjälvkänsla. Denna som en

behovfinnsdetytterligare slutsatspolitiska planet. En ärdet ettatt avser
tidsseriersäkerställa trovärdigaförjämförbara studieråterkommande, att av

mätningar.kvantitativa
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Språkpolitiken språksituationen10 och

10.1 Inledning

Enligt direktiven frågorskall kommittén särskilt intresse invand-ägna om
situation arbetsmarknaden och effekterna undervisningen irarnas av
språket.svenska Kommittén skall bl.a. ställning till vissa de invand-ta om av

åtgärdernarar-politiska sådanbör begränsas till nyanlända och differen-om en
tiering kräver förändringar åtgärdemasi utformninginriktning, och omfatt-
ning.

bakgrund språket påverkarMot hur kunskaper i svenska invandraresav
förutsättningar i arbetslivet och delaktighet i samhället i övrigt skall kommit-
tén behovet förändringar såväli svenskundervisningen föröverväga av vuxna
invandrare ungdomar. Kommittén skall rikta särskilt intresse hursom
invandrargrupper, inte minst invandrade kvinnor, kan motiveras för bättreatt
utnyttja svenskundervisningen hur samhällsorienteringen kan förstärkasamt
deltagandet i samhälls- och arbetsliv.

Kommittén skall också såoch i fall hur kulturell och etnisköverväga om
mångfald bibehållai samhället kan stödjas. kunnaAtt och utveckla det egna
språket, då hemspråksundervisning,och inte enbart områ-deär ettgenom av

ståden enligt direktiven bör sådani för prövning.centrumsom en

Andra berörda statliga utredningar och utvärderingar

Regeringen uppdrog Skolverket i februari 1995 göra översynatt en av
hemspråksundervisningen med syfte belysa i vilken utsträckning hem-att
språksundervisningen bidrar tvåspråkigheten.till den eftersträvade Uppdraget
skall redovisas den 29 1996.senast mars

Skolverket tvåspråkighetsforskninghar givit Centrum för vid Stockholms
universitet i uppdrag utvärdera svenskundervisningen för invand-att vuxna

ingårUtvärderingen led i Skolverkets uppgift följa och utvär-ett attrare. som
dera skolan. Uppdraget kommer redovisas till Skolverket under höstenatt
1996.

Dessutom har Kommittén för det inre arbetet i skolan, den s.k. Skolkomrnit-
tén direktiv 1995:19 i uppdrag bl.a. belysa inredet arbetet i skolanatt ur
perspektiven klass, kön, funktionshinder och etnisk och kulturell tillhörighet.
Kommittén skall den 31 augusti 1996 redovisa sina övervägandensenast om

mångkulturellahur samhällets karaktär kan utnyttjas i skolan.som resurs
Mot denna bakgrund har kommittén påhuvudsakligen inriktat sitt arbete

frågorprincipiella policy och regelsystem.rörsom
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Problemställning

område föremålvarit förInvandramas svenskkunskaper är storett som upp-
åren. såväl ungdomar i skolanmärksamhet de Det gäller barn ochsenaste som

vuxna.
från områden språk-skolor i invandrartätaDet kommer larmsignaler attom

många lågfärdighetsnivån oroväckandei svenska hos barn och ungdomar är
fåsjunka. Sverige ungdomaroch tenderar väg äräratt att grupp somen

gått ändåförskola och skola här, harfödda i landet och har i men somsom
språket. bekräftats lokala enkäterbrister i svenska Tendensen hardetstora av

mångaundersökningar visar invandrarelever har bety-och Flerarapporter. att
svårigheter gymnasiestudier.dande klara sinaatt

föränd-Samtidigt har invandrares situation arbetsmarknaden drastiskt
fåttSverige växande invandrare klararSedan 1980-talet harrats. grupp somen

dåligt orsak till strukturom-sig arbetsmarknaden. En tänkbar detta är att
efterfrågestruktur arbetskraftenvandlingen i svensk ekonomi skapat en

Övergången till tjänstesamhälleallt invandrare.sämre ett ansessom passar
Sverigespecifika" kunskaper imedföra stigande krav kunskaper, goda

förhållanden, förmåga kunnasvenska, kunskap svenska institutionella attom
företag myndigheter Därtill kommer den tillta-kommunicera med och attetc.

krav kunskaper i engelska.gande intemationaliseringen ställer även
möjligheterSvenskkunskapernas betydelse för högutbildade invandrares

också förkvalificerat självklara. det finns andra hindertill arbete Menär att
få åtföljandekvalificerat Behörighets- och kompletterings-kunna arbete.ett

till ekonomi och studieförutsätt-krav upplevs orealistiska med hänsynsom
Åldersfaktom hinder. Brist dokumentationningar. kan här bli avgörandeett

svårigheter fågenomgångna kvaliñcerad yrkespröv-utbildningar och att enav
yrkesområdet bidragande orsaker till hindren för kunnaning inom andraär att

få kvalificerat arbete.
delaktiga i samhällslivet deinvandrare vidare skall kunna bli ochFör att

såmåste svenska de kan blidemokratiska de kunna tala bra attenprocesserna
delaktiga i svenska samhällslivet.det

många låg någraLånga studieintensitet deväntetider, studieavbrott, är av
mångai invandrareproblem sfi länge brottats med och resulterat attsom som

uppnått kunskapsnivån.aldrig den avsedda
framståri Sverige lär sig svenska inte baraAtt invandrare bosattaärsom

också nåmål medel för andra,viktigt i sig, attett utan ettsom mersom
mål. förövergripande Kunskaper i svenska central betydelse invandraresär av

inte lär sig svenska tillräckligt braintegration i Sverige. Att invandrare är ett
skol- eller utbildnings-allvarligt samhällsproblem och ingalunda endast en

fråga.
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Uppläggning arbetetav

ståttDen tid till förfogande har inte medgett analyser har kunnatattsom nya
frånKommitténs därföranalys bygger i hög grad resultat befintligagöras.

undersökningar har kompletterats med intervjuer med företrädare försom
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, skolor och invandrarorgani-

också haft forskare informeratsationer. Kommittén har kontakt med som om
såväl pågående området.tidigare forskning inomsom

anslutning till har kommitténI utredningsarbetet besökt antal kommunerett
och skolor.

utbildningsfrågorKommitténs behandling sker främst bakgrundmotav av
jämlikhetsmålet åstadkommabl.a. innebär likvärdiga möj-strävan attsom en

för frågaligheter invandrare för befolkningen i övrigt i utbildning ochsom om
arbete. det följande beskrivning olika särskilda inomI insatserges en av
området hemspråksämnetsvenskundervisning och i skolan. Kommittén ger
också kort redovisning utvecklingen identiñerar och diskuterarsamten av
problemområden. ingår såväl åtgärder för bam och förHär ungdomar som

också åtgärderKommittén redovisar de hittills vidtagits för attvuxna. som
språkettillförsäkra finskadet särställning i Sverige.en

Definitioner

språkHemspråk definieras följande Ett svenska talas isätt: änannat som
barnets hem i det dagliga med barnet.umgänget

Modersmål tvåspråki modersmål språkinvandrarbams talasdetärett som
bådai barnets hem, antingen eller föräldrarna i kommunikation medav en av

två modersmål.kan därförbarnet. Barnet ha
två språk,Tvåspråkighet kan användas alla grader behärskningom av av

från förmåga språken.fullständigt likvärdig till begränsad kunskap i ett av
Social kompetens definieras Kompetensutredningen följande "Isätt:av

många vårdenverksamheter, inte minst i och i servicesektom, ställs det höga
förmågakrav social kompetens. viljaDet betyder och skapa menings-att

fulla relationer till andra människor, kunna kommunicera med andra ochatt
ofta ha fungerande socialt nätverk. Social kompetensäven att ett anses som
allt viktigare i det framtida arbetslivet. Skola, umgängesformer och attityder

bådebidrar idag till kvinnor utvecklar socialoch kompetens. Ju bre-mänatt
många fårdare kontaktytor i organisation, desto viktigare blir den socialaen

fårkompetensen för verksamhetens kvalitet. innebär social kompetensDet att
förhållandestarkare vikt kompetens tillanställdas värderas i arbetslivet inär

olika belöningssystem.
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Några utgångspunkter10.2

språkpolitikenDen svenska

språk.I Sveriges grundlag inte vilket eller vilka Sverigesäranges som
underförstått nationalspråk.Svenska Sverigesär

År språkliga1976 infördes 2§ regeringsformen etniska, ochi l kap. att
behållareligiösa minoriteters möjligheter och utveckla kultur- ochatt ett eget

samfundsliv bör främjas, i samband med riktlinjerna för invandrarpolitikenatt
fast Genom bestämmelsen har grundvalen för svensklades riksdagen. denav

regeringsformeninvandrarpolitik förankrats i grundlagen. I 2 kap. l5§ sägs att
fåreller föreskrifter inte innebära medborgare missgynnaslagar andra att en

hudfärg etniskt tillhördärför han med hänsyn till elleratt ras, ursprung en
Sverige.minoritet. Regeringsformens bestämmelser gäller alla minoriteter i

såledesSverige har ingen minoritetspolitik i den meningen regeringen elleratt
fattar officiellt erkänna viss befolkningsgruppriksdagen beslut attom en som

minoritet med särskilda rättigheter.en
årsGenom 1975 invandrarpolitiska proposition 1975:26 signalera-prop.

språklig mångfald eftersträvansvärt. invandrar-des kulturell och Deatt trevar
målenpolitiska jämlikhet, valfrihet och samverkan kompletterades med ett

mål mål tvåspråkighet 1975/76:1särskilt för skolan. aktiv prop. 18.Detta är
hemspråksundervisningerbjöds och undervisning i svenskaBarnen som

andraspråk.
Hemspråksrefonnen invand-kan led i uppfylla de allmännaett attses som

åtgärdermålen reformenrarpolitiska i samhället. De förslag till isom ges
mål område. ocksåsyftar till förverkliga dessa inom skolans Därmed äratt

hemspråksreformens mål möjligheter till jämlikhet, valfrihet ochatt sam-ge
målför reformen särskiltverkan invandrare inom skolan. I därutöver ettges

tvåspråkighet.för skolan och detta utveckla aktivär att

Språkets roll

Språket få tillgångspelar avgörande roll i människans liv. till välAtt etten
språk måste Språketfungerande grundläggande mänsklig rättighet.ses som en

har flera olika funktioner. Förutom kommunikationsmedel ochatt ett ettvara
Språketspråktankeredskap har social och kulturbärande funktion. utgör enen

beståndsdel språket innehålletviktig överförs i kultur.i kultur. Med Fören en
språk till ochbehärska väl räcker det inte med bara känna orden derasatt ett att

måste ocksåbetydelse och de grammatiska strukturerna. Man vad ordenveta
står för sigoch uttryckssätten i det kulturella sammanhanget. Att lära ett nytt

språk ocksåinnebär skaffa sig insikter i kultur.att en annan
Språket ocksåtill kunskap. används föroch bäraren Detär vägen attav

skapa vidmakthålla människoroch sociala relationer emellan. De talarsom
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språk Omvänt uppfattas de inte talarkänner sig som en grupp. somsamma
språk Gruppensutestängda, tillhörandesom en annan grupp.samma som

sammanhållning också tillhöridentitet individen. En inteskapar person som
någon språk,någon behärskar har ofta problembestämd integrupp, grupps

sin identitet och självkänsla.med egen

förståelseförEn ram

flera olikaInvandrarbefolkningen mycket heterogen. Denär är sammansatt av
består erfarenheter och förutsätt-i sin individer med olikaturgrupper som av

socialisering ifaktorer inverkar inlärning ochningar. Centrala ensom
minoritetssituation för den enskilde individen är:

skola och hem. Kulturellaoch intressegemenskap mellanGrad värde-av
språkliga situatio-Bosättningsmönster. Denfaktorer. Familjesituationen.
svenskspråkiga.integrering. Kontakt med4. Socialt nätverk. Grad avnen.

ålder,Individuell faktorer, kön, socioekonomisk status etc.
något gäller varjeden komplexa situationDessa faktorer visar somav

faktor har betydelse för integrationsproces-enskild individ, där varje enskild
språket.sig svenska Om skolanoch inte minst för möjligheterna läraattsen

undervisning kommer detinte hänsyn till dessa faktorer och sintar anpassar
många utbildningssystemet.invandrare inte klarar sig ifortsatt att somvara

bakgrund.för inlärningen för alla människorFaktorerna har betydelse oavsett
Även ingår skapar olikhet mellande i de mekanismer allmänt gruppersomom

särskilt viktigtindivider, skillnader i socioekonomisk detoch är attstatus,t.ex.
för ungdomar ochdet handlar inlärning barn,uppmärksamma dem när om

invandrarbakgrund.medvuxna
bådemåste undervisning, isitt uppdrag skolan i sinlyckas medFör att

innehåll hemmiljö och hemreferenser.och arbetssätt, anknyta till barnens
mångkulturellt hantering olika kulturellaleva i samhälle kräverAtt ett av

dominanta kulturella koderna.koder. särskilt viktigt behärska deDet är att
språk.måste Detlära sig behärska majoritetensMinoritetsmedlemmarna äratt

majoritetsspråket majoritetssamhälletoch kunskaperkunskaper it.ex. om som
tillgång utbildning.och till högremöjlighet till delaktighet i samhälletger

kunskaper och färdigheterGraden behärskning kulturella koder och somav av
alltsåförskolan harfinns majoritetssamhällets institutioner skolan ochi stor

möjligheter.betydelse för enskilda individers

Tvåspråkighet tillgången-
tillgång.språk delaktighet i ñera kulturer DetKunskaper i flera och är storen

förstaspråk Samtidigt det tillnödvändigt ha fullt fungerande ärär storatt ett
fåspråk. förunnatHera ytterligare Men detkunna eller ärnytta att ett personer
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fullständigt språk.behärska änatt ettmer
tvåEn språkbehärskar har alltid funktionellvissnästanperson som en

språken.uppdelning mellan socialaDen situationen i vilken utsträck-avgör
bådaning språkende ianvänds det dagliga sociala situationenDenumgänget.

dessutom språkinlämingenavgörande betydelse för attitydenär till och iav
språkenvilka syften lärs in.

språkinlärning

Det finns idag ganska språkinlärningmycket kunskap minoritetsbarns ochom
språkutveckling forskningsinsatser i olika länder, främst Kanada,genom
USA, England och Sverige.

Genom forskning andraspråkutvecklingen hos respektiveettom av yngre
äldre inlärare har kunnat konstatera Krashen, Long, Scarcella 1982 attman

år15 och äldre språk år.lär sig snabbare andra 6-10barn Denänettvuxna
börjat andraspråk uppnårlära sig bam språkbe-dock oftareettsom som en

härskning målspråketligger de börjat inlärningennärmare änsom som som
Detta gäller särskilt uttalet. Forskare har dock olika uppfattningarvuxna. om

åldern påverkarvilket andraspråk.inlärningensätt ettav
språkFör arbetet med lära sig skall goda resultat och ledaatt att nyttett ge

bådetill förmågagod till förståelsekommunikation och till centralaav
begrepp och sammanhang, måste lärare och elever tillämpa allmängiltigen

språkinlärningprincip för språkutveckling.och Denna allmängiltiga sanning
språketvi lär måsteanvända det. Det innebärär elevernaatt att attoss genom

få språkligtmöjlighet aktiva måste fåi skolan. De samtala mycket,att vara
Innehålletläsa mycket och skriva språkligamycket. i de aktiviteterna ocksåär

måstebetydelse. Det väcka elevernas intresse.storav
De studier gjorts ocksåklassrumsinteraktion visar fåreleverattsom av som

fårarbeta i och i uppdrag lösa uppgifter med relation till detattgrupp som
språketverkliga livet, lär sig det bättre och snabbare de enbart blirännya som

för lärarstyrd undervisning. Av betydelse för språkinlärningencentralutsatta
också det finns språketmöjligheter praktiseraär i det dagliga livet.att att

10.3 Internationella överenskommelser

språkkonventionenNordiska

Den nordiska konventionen nordiska medborgares i nordiskträtt att annatom
land språkanvända sitt trädde krafti 1987 och gäller i de fem nordiskaeget
länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den tillämpas dock

Ålandpåinte och Färöarna. gäller ländernas huvudspråk:Den danska, finska,
isländska, norska och svenska. Konventionen överenskommelseär en om
nordiska medborgares språkanvända sitt i nordiskt land.rätt att eget annat
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nordiskt land skallmedborgare iverka förskallFördragsstatema ettatt en
språk offentliga ivid kontakt medanvända sittkunna eget annanorgan en

dockbåde skriftlig kontakt,muntlig ochgällerfördragsslutande Dettastat.
offentliga skallmål domstolar ochoch ärenden vidtelefonkontakt. I organ

får behöv-fördragsslutandesåvitt medborgare imöjligt sörja fördessa statatt
inhar inte arbetatsnordiska konventionenöversättningshjälp. Denlig tolk och

svensk lagstiftning.i

samarbeteavtalet kulturelltNordiska om
från år föreskriver i artikel1971samarbeteavtalet kulturelltnordiskaDet om

önskemål frånsöka tillgodoseskall inriktassamarbetet3 bl.a. attatt
undervisningnordiskt landii nordiskt land bormedborgare ett annat omsom

modersmål.hans

rättigheterbarnetsFN-konventionen om

de första1989. Sverige20 novemberKonventionen den ettantogs var av
artiklarna 28utbildning regleras itillbekräftade den. Barnetsländer rättsom

utvecklaskall syfta tillutbildning bl.a.barnetsoch 29. Den attattangersenare
språkidentitet,för kulturellaföräldrar, barnetsrespekt för barnets egetegen

nationellaför ursprungslandetsför vistelselandets ochvärden,och egna
utbildningfrån Barnetsskiljer sig barnetsför kulturervärden och egen.som

andafritt samhälle iansvarsfullt liv iförskall förbereda barnet ettett aven
jämställdhet mellan könen.förståelse, ochfred, tolerans

frånRådsdirektiv EU

skallmedlemsländernaartikel 3 stadgasRådsdirektiv 25 juli 1977,denI attav
modersmålet hem-ochåtgärder främja undervisning iförnödvändigavidta att

skolpliktiförvanliga undervisningensamordnat med denkulturlandets ga
fråga.ivarit anställda i landeteller hartill EU-medborgarebarn ärsom

minoritetsspråkspråkregionala ochEuroparådets konvention om
minoritetsspråkspråkregionala ochEuroparådet konventionharInom omen
undertecknandekonventionen föröppnadesnovember 1992utarbetats. Den 5

kulturkonvention,Konventionen, ärStrasbourg.i är att som ensom anse
språk och minoritets-regionalautveckla "historiska"skydda ochägnad att

innehållerminoritetsspråk. inteKonventionenspråk fortsättningen kallade-i
användandetdiskriminering vad gällerförbjuderbestämmelserbara avsom

språken skall överlevaockså förspråk aktivt stödsådana förutsätter attutan
så långt praktisktdetkonventionen skall ärutvecklas. Enligtoch parterna -
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möjligt medge eller tillförsäkra minoritetsspråk får användas i utbildningatt-
och medier i offentliga sammanhang, exempelvis vid domstolar ochsamt
administrativa myndigheter. Konventionen ägnad skydda och utvecklaär att
minoritetsspråk, språkligainte minoriteter. minoritetsspråkMed i kon-avses
ventionen artikel språk1 traditionellt har talats den nationellaett som av
befolkningen inom visst geografiskt område och talas minoritetett som av en

befolkningen i landet. Konventionen inte skydda sig dialekterattav avser vare
invandrarspråk.eller

Sverige har inte undertecknat konventionen. dåvarandeDen regeringen
poängterade i skrivelse språkets1994/95:1 Finska ställning i Sverige vikten av

slutligt ställningstagande till svenskt undertecknande konventio-att ett ett av
föregås såprövning syftet, stärka regional- ochatt attnen av en noggrann

minoritetsspråk, verkligen uppnås. Regeringen har tillsatt kommitté Joen
1995:03, direktiv 1995:84 med fråganuppdrag utreda såoch i fallatt om,
vilket Sverige bör Europarådetssätt, ansluta sig till konvention regio-som om

språknala och minoritetsspråk. Kommitténs arbete har nyligen inletts.
Frågan finska språket minoritetsspråk i Sverige haratt status ettom ge som

årunder aktualiserats, bl.a. framställningar till frånregeringensenare genom
Sverigefinska riksförbundet Sverige bör underteckna Europarådetsattom
konvention språkregionala och minoritetsspråk. Kommittén skall enligtom
sina direktiv också särskilt belysa åtgärderde särskilda gäller för densom
Sverigeñnska speciellt språk-det gäller skolfrågor.ochnärgruppen

Europarådets ramkonvention för skydd nationella minoriteterav
EuroparådetsVid i Wien i oktober 1993toppmöte beslutade radman om en

åtgärder för främja rättigheterna för de tillhör nationellatt personer som en
minoritet. Ett besluten skulle utarbeta ramkonvention,att öppenav var man en
också för icke-medlemsstater, där principerna för minoritetsskydd skulle spe-
cificeras. färdigEn ministerkommittén den 10 november 1994.text antogs av

Rarnkonventionen det första juridiskt bindandeär multilaterala instrumen-
minoritetsfrågorägnat i allmänhet. Syftet med ramkonventionentet är att

specificera de juridiska principer åtar sig respektera, förstaterna att attsom
tillförsäkra skydd för nationella minoriteter. Detta innebär konventionen iatt
sig inte någraupphov till rättigheter, uppstårdessa först deutanger genom
åtgärder respektive vidtar för uppfylla sina folkrättsliga förpliktel-stat attsom
ser.

Frågor under förberedelsearbetet varit flitigt omdebatterade är rättensom att
språkanvända sitt myndigheterna få undervisninggentemot rättensamt att

minoritetsspråk.sitt Det frånskilja fåtillär undervisning irättenatt attsenare
minoritetsspråket, vilket i princip accepterades alla. Slutresultatet blevav en
relativt skrivning.svag

Konventionen har hittills undertecknats Sverige 29 andra Församt stater.av
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förförberedsSvensk ratiñkationratifikationer. när-tolvikraftträdande krävs
Regeringskansliet.varande i

Ungdomsskolan10.4

8,8 miljonerenligt SCBjanuari 1995befolkning den lSveriges personer.var
Ökningen1970.sedanhögsta1994 den uppmättsFolkökningen under somvar

från nettoin-50 000 härrörvilka70 0001994 uppgick tillunder personer av
vandring.

åldern år,0-17 dvs.miljoner idrygt 1,9befolkningenden totalaAv är unga
framtid berö-inomkommerberörs ellerantingen att snarenavpersoner som

skolsystemet.ras av
vilket innebärovanligt högafödelsetalensvenska1990 de attRunt var

kraftigt.ökasikt kommerskolbarn kortantalet att
medföra alltinvandrarbakgrund kommermedantalet barnökande attDet

svenskaintegrering i detoch barnensgäller skolsystemetkrav dethögre när
bakom dessaverklighetenmåste för sigdock ha klartsamhället. Man att

täcker talarsiffrorbarn dessadel demycket skiftande. Ensiffror är somav
andrañnlandssvenskar, medantillbarnsvenska hemma t.ex.uteslutande

ensprå-språk elleri hemmettvåspråkigt svenska ochmed ett annatväxer upp
gradspråk ökandesvenska. Itvå talarmed föräldrar änkigt annatettsom

båda harföräldrarnaockså flerspråkighet beroendeförekommer attt.ex.
Sverigestatistik ifinns ingenhemspråk svenska. Detingetolika är somvarav

språk-denförhållanden. uppenbartspråkliga Detförklart redogör är storaatt
skolanfå ochkonsekvenser överalltspridningen kommer attatt som arena

mångfalden i samhället.språkliga kulturellaochdenspeglar
Detoch ungdomar.utbildning till alla barn ärlikvärdigSkolan skall ge

så allaundervisningorganisation och sinsinuppgift attskolans att anpassa
allaskola därskola för alla betydertillförutsättningar Enelevers tas envara.

får undervisningfår och där alla elevererfarenheterelevers utrymme somen
behov och intressen.tillgodoser deras

hemspråk i skolan harsvenska,meddvs. elever änInvandrarelevema, annat
kommerSverige. Idagsin vistelsetid iberoendeförutsättningar bl.a.olika

geografiskt ochfrån befinner sigockså många länderdem stortettsomav
erfarenheter och kun-medför de haravstånd från vilketSverige,kulturellt att

ungdomar har.från svenska barn ochsig mycket demskaper skiljer somsom
invandrarung-förintroduktionskurserMånga deltagit iinvandrarelever har

till-har1-2-åriga gymnasieförberedande kurser,ITK-kurser,s.k.dom, som
till gymnasie-invandranrngdomarunderlätta rekryteringenkommit för att av

andraspråksvenskaintensivläsningförutomhar elevernaskolan. Där somav
grund-ingår svenskai dende basärnnenockså möjlighet studerahaft att som

det indi-inomlTK-kursema integreratshöstterminen 1994 harskolan. Fr.o.m.
gymnasieskolan.ividuella programmet

181



SOU 1996:55

Svenska andraspråksom

Svenska andraspråk i skolanär medämne profil och brettettsom ettegen
innehåll. Barn födda i Sverige ochär har vuxit i miljö därsom som upp en
svenska talas och skrivs har redan inför skolstarten kunskaper språketsom
grundläggande strukturer. bedömerMan dessa barn behärskar uttal ochatt
grammatik och ordförrådhar 8 000-10 000 ord. En invandrarelevett om som
kommer till Sverige 7-åring har frånredan skolstarten i svensk skolasom en

ordförråd hämta in.ett stort att
Undervisning i svenska andraspråk komplex. måsteLärarenär kunnasom

riktig bedömninggöra vad eleven för ochär hur stöderen vetaav mogen man
språkinlämingen lämpligt Den omfattande forskning pågåttsätt.ett som om
andraspråksinlärning under de såväldecennierna i Sverige inter-senaste som
nationellt har mycket kunskap och har ändrat såvälgett undervis-synen
ningens roll själva inlämingsprocessen. Man har efter hand börjatsom
betrakta eleven konstruktör det språk han/hon i färd medärsom en attav som
lära sig.

Kursplaner

Riksdagen beslutade den 8 juni 1995 i enlighet med regeringens förslag att
andraspråksvenska skall betraktas i alla skolformerämneett egetsom som

och timplanen för gymnasieskolan skall såändrasatt svenska andra-att som
språk kämämne och alternativutgör till kämämnet svenska.ett ett

innebärDet andraspråksvenskaatt medär ämneettsom numera samma
övriga i grundskolan. Invandrareleverämnen harstatus därmed rättsom att

läsa svenska andraspråk i stället för svenska de behöver och önskarsom om
det. De väljer läsa svenska andraspråk kämämneatt har därutö-som som som

möjlighet läsa svenska den tid för individuelltatt är val.ver avsattsom
Undervisningen i svenska andraspråk i gymnasieskolans nationellasom pro-

bygger eleverna redan har kunskaper i målenatt ämnetgram motsvararsom
för grundskolan. Elever nyligen har kommit till Sverige och saknarsom
grundläggande kunskaper fråni svenska har års ålder16 till svenskunder-rätt
visning för invandrare sñ förberedelse. Denna sñ-undervisning kom-som en
bineras organisatoriskt och pedagogiskt med gymnasiets individuella pro-
gram.

Regeringen februarii 1995 Skolverket i uppdrag fram förslag tillatt tagav
kursplaner i svenska andraspråk.ämnet Skolverkets arbete med dessasom
kursplaner utgått frånhar principen de skall likvärdiga med dem iatt vara
svenska, inte allt igenom lika.men

Kursplanema har utformats så godkänt betyg i svenska andraspråkatt som
från gymnasieskolan eller den gymnasiala vuxenutbildningen skall kunna ge
allmän behörighet till högskolestudier. Regeringen har den 15 juni 1995 fast-
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fastställsgrundskolanskolformer,för allaställt kursplanerna utom avsom
läsåret 1995/96.fr.0.m.Skolverket, gällaatt

Deltagare
andraspråk i grundskolani svenskaundervisningdeltagare iAntalet varsom

grundskoleelever.antaletdet totala762 219 vilket1994/95 är procent avca
56hemspråksundervisning deltartillberättigadesamtliga eleverAv pro-ca
medökathar antalet elevermed 1993/94Jämförtundervisningen.i cacent

från f dflyktingarantaletdetfrämstökningen beror6 000 elever, stora
Jugoslavien.

Hemspråksundervisningen

Regelsystem

hemspråk tillsvenska,med rättHemspråksreformen barn änett annatgav
i hemmet.språket levande inslagutgjordehemspråksundervisning, ettom

självaspråket delsioch ämne,Undervisning kunde dels somges om
Kommunernañera andrai ellerspråket, studiehandledning ämnen.ettsom

så och eleverlänge föräldrarundervisningenanordnaålades skyldigheten att
i gynmasieskolan.så både grundskolan ochiönskade,

till undervis-hemspråksundervisning fick rätthade till ävenElever rättsom
behovbedömt derasandraspråk skolanförutsattning i svenska att avsom

1991:1083.sådan SFSundervisning
hemspråksundervisningtillberättigadedefinitionen eleverblev1985

vårdnadshavare hadebådaellerEndast den elev, ett annatsnävare. vars ena
språket det dagligahemspråk använde detochspråk svenskaän somsomsom

Samiska,hemspråksundervisning.umgängesspråket ñck tillmed eleven, rätt
dockhadeutländska adoptivbarn rättzigenska elever atttomedalsñnska, samt

dagligaelevenshemspråket, intedetfå undervisning i och även varom
umgängesspråk i hemmet.

skyldigaså blevkommunernabestämmelsernaändrades att1991 att
i under-då fem eleverdet finns minsthemspråksundervisning förstanordna en

för kommunformella hinderingafinns det attDäremotvisningsgrupp. en
kom-fem elever,mindrehemspråksundervisning för änanordna mengrupper

tomedalsfinska, zigen-Samiska,kostnaderna.får då täckasjälva heltmunerna
hemspråksunder-fåfrån dockutlandet haradoptivbarn rättska elever och att

fem.mindreundervisningsgrupp änantalet elever i ärvisning även enom
hemspråksundervisningockså till äventidigareharDessa elever rätt omsom

umgängesspråket i hemmet.språket dagligainte detutgör
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Nuläge

1994 fastställdes läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och denya
frivilliga skolformerna, Lpo 94 och Lpf 94. I samband därmed fastställdes
också kursplaner hemspråki för grundskolan och gymnasieskolan.

Kursplanen i hemspråk mål och riktlinjer och fastställer den lägstaanger
målnivå skall uppnås, vilket målenlägre i 80.är Lgränsom

Enligt kursplanen för hemspråk i grundskolan syftar undervisningen i
till eleverämnet med hemspråk svenska utvecklar språk såatt sittänannat att

de därigenom får stark självkänsla och klar uppfattning sig själva ochen en om
sin livssituation. Undervisningen skall främja elevernas utveckling två-till
språkiga individer med dubbel kulturell identitet".

Enligt kursplanen hemspråkför i gymnasieskolan det övergripande måletär
för hemspråks- och svenskundervisningen under invandrarelevemas hela
skoltid aktiv tvåspråkighet: tvåspråkighetAktiv språkligainnefattar och kul-
turella komponenter: elevens hemspråk och svenska. Studierna i hemspråk i
gymnasial utbildning innebär fördjupning och breddning kunskapernaen av
från förskolan och grundskolan. Syftet utveckla invandrarelevemasär för-att
måga hemspråketanvända i olika sammanhang ochatt dem vidgade kun-ge
skaper deras språk och kultur, i ursprungslandet och i Sverige.om

Liksom tidigare omfattar hemspråksundervisning både undervisning i det
språketaktuella och studiehandledning språket. Deltagande i undervis-

ningen frivillig. Kommunernaär har skyldighet informera rättigheternaatt om
och möjligheterna hemspråksundervisning.till

För studiehandledning hemspråket finns inga begränsningar i tid. En elev
skall ha studiehandledning hemspråket eleven behöver det.om

Om undervisning hemspråki anordnas utanför timplanebunden tid, har
eleven få undervisning hemspråkrätt i sitt sammanlagt läsåratt högst sju
under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Eleven har till under-rätt
visning under längre tid han eller hon har särskilt sådanbehov under-om av
visning eller hemspråksämnet anordnas tillval. Samiska, tomedals-om som
finska, och zigenska elever frånundantagna sjuårsregeln.denär nya

hemspråkAtt frivilligt alltsåär eleverna väljerämne oförändrat.ett ärsom
Det har ändrats eleverna inte går ifrånlängreär undervisning i andraattsom

för delta i hemspråksundervisning,ämnen hemspråksämnetatt harutan en
schemaposition. Hemspråksämnet konkurrerar emellertid dettaegen om

med andra valmöjligheter.utrymme
Det ñnska språket har särställning. Undervisning fåri ñnskaen ges som

B-språk och till skillnad från vad gäller för B-språkandra finns inte kravsom
på antalet elever önskar språketstudera uppgåskallatt till minst fem ochsom

studierna skall kunna fortsättas i gymnasieskolan. får tvåspråkigatt Vidare
undervisning för finskspråkiga elever anordnas i hela grundskolan.

tvåspråkigaDe klasserna har minskat 1981 fannsavsevärt. 600mestsom
hemspråksklasser, 468 finska klasser 78 procent. 1991 hade antaletvarav
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minskat till 313, 209 finska klasser 67 procent. Vissa barn tidigarevarav som
tvåspråkigagick i klasser återfinns i friståendede skolorna.numera

För asylsökande elever deltagande i undervisningär i grundskolan frivillig,
hemspråkämnet obligatoriskt förär alla deltar i undervisning.men som

I gymnasieskolan kan undervisningen hemspråki individuellt val,ges som
utökat eller språkundervisning iersätta 3 eller 4.program

Deltagande hemspråksundervisningi

Antal elever hemspråkmed svenska har ökatän under perioden 1985-annat
1993 medan antal elever deltar i hemspråksundervisningen i ärstonsom sett
oförändrat.

Fram till 1990 ökade antalet deltagande Dåelever. också andelen devar av
berättigade deltog 65 Som deltog 68 de berätti-procent. mestsom procent av

Årgade, 1986. Därefter har minskning deltagandet skett. 1994en av var
andelen elever, med till hemspråkrätt aktivt deltog i hemspråksundervis-som,
ningen endast 55 vilket innebär drygt hälften de eleverprocent, att ärav som
berättigade deltar i hemspråksundervisningen.

I gymnasieskolan ökade hemspråksberättigadeantalet årligenelever från
År1978 till 1990 för därefter sjunka. 1990 20 295att gymnasieelevervar

berättigade till hemspråksundervisning och 10 049 deltog 49,5 procent. 1994
uppgick hemspråksberättigadeantalet gymnasieelever till 19 583, endastmen
7 160 deltog i undervisning 36,6 procent.

Anledningen till minskningen i deltagandet kan för flera deattvara av
språkenmindre har undervisningen dragits ned. Riksrevisionsverket RRV,

påpekade i granskning, presenterades 1990, kostnaderna elev iatten som per
invandrarundervisningen mycket höga förhållandei till kostnadenvar per
svensk elev.

Inför budgetbeslutet 1991/92 och omläggningen hela statsbidragssyste-av
till skolan, föreslog regeringen 300met miljoner skulle inom hem-att sparas

språksundervisningen. Efter omfattande debatt ändrades beslutet i Riksda-en
så besparingarna inte skulle drabba enbart hemspråksundervisningen,attgen
läggas hela skolbudgeten.över Riksdagsrevisorernasutan ut granskning 1992

tyder emellertid på besparingskraven fått effekt hemspråksundervis-att stor
ningen.

Alla kommuner i landet har eller har haft grundskoleelever med annat
hemspråk svenska.än De kommuner har högst hemspråksberätti-andelsom
gade elever Botkyrka med 40är Södertälje och Malmö medprocent samtca ca
30 procent.
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Lärarutbildningen

1960-talet,redanbörjade egentligen närtvåspråkiga lärareUtbildning av
sinafinskahadeämneslärareutbildningenstartade ettsom avsomavman

ämnen.
snabbtbehovhemspråksreformen uppstodmedsamband attI ett stort av

hemspråksläramt-tvåårigahemspråkslärare. Under dentillgång utbildadetill
få sådana kunskaper,studerandeskulle de1977startadesbildningen som

hemspråk från förskolanundervisa i sittde kundefärdigheterinsikter och att
eleverna ihandledastudiehandledning, dvs.gymnasietoch medtill samt ge

Inträdeskravengymnasiet.från lågstadiet till och medalla övriga ämnen, var
hemspråketspråktest igodkändaochhögskolestudierbehörighet tillallmän

svenska.och
hemspråkslärare inom grundskole-utbildningen ägt1988 harSedan rumav

behörighet och god-särskildInträdeskravenhemspråksvariant. ärlärarlinjens
tjugotalförhemspråket. har anordnatsUtbildningenspråktest i ettkända

utbildats.300l lärarespråkgrupper. Totalt har ca

uppföljningsundersökningarResultat av
utvärderingsarbete,uppföljnings- ochsittled iskolor harStockholms ettsom

läsförmåganstudieStockholmi överLärarhögskolan görauppdragit att en
elever ochsvenskaSkillnaderna mellannioåringar Stockholm.i325hos 5

Medelvärde för invandrar-undersökningen.tydliga iinvandrarelever är
för svenska21,8jämföra med18,3i resultateleverna atttextprov var

delstudiespridningen. IingentingsifferunderlagetDockelever. säger enom
olikamedför eleverord- ochframgår resultatet textprov avgrupperav

för invandrar-och spridningenlägre störrehemspråk medelvärdet äratt
svenskaordprovsresultathadeFinska eleverelevema. genom-somsamma

tillfranska hadeserbokroatiska ochhemspråksgrupperTvåsnittselever. --
resultat.och med högre

Internationalanordnad TheläskunnighetsundersökningfrånResultat aven
läsåretAchievement IEAEducationalEvaluation ofAssociation for the

något delägrepresterade äninvandrarelevemavisade1990-91 att som grupp
förekom-vanligtläsförståelseprov användes. Endesvenska eleverna som
lågpreste-deinvandrarelever i skolan är ärmande uppfattning attgruppenom

sådanemellertidIEA-undersökningen visarfrånöverlag. Data attrande en
granskningväsentligt. En närmareensidig och behöverbild är avnyanseras

fannsinvandrarelevemaläsförståelseprovet visaderesultaten att represen-
de allra högstfrån presterande tillallra lägstde preste-längs hela skala,terade

rande.
med invand-och ungdomarungdomarsvenskai studieSkolverket har aven

vadhar fungerat,ungdomsskolanfå hurinformationrarbakgrund sökt om
gått förharoch hur detefter grundskolanstudieinriktningförungdomarna valt
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dem någonvalt linje i gymnasieskolan.som
Resultaten visar skillnaderna i betyg mellan invandrargruppenatt och den

svenska jämförelsegruppen såinte Den svenskaär ligger 0,2stora. gruppen
betygssteg högre. Av samtliga i denna generation avslutade grundskolansom
1988 87 den svenska in itogs gymnasieskolanprocent hösttermi-av gruppen

1988 och 83 invandrargruppen. återfannsAv dessa terminerprocentnen av tre
80 de svenska eleverna gymnasieskolans linjerprocent och 68senare av

invandrareleverna. årFyra efter avslutadprocent grundskola hade 74av pro-
de svenska eleverna och 62 invandrarelevernacent genomgåttprocentav av

någon gymnasieskolans linjer.av
helaAv generationen har 12 fler i den svenska fullföljt sinaprocent gruppen

påstudier linje i gymnasieskolan inom den tid undersökningen gällt, dvs.som
månaderinom 44 efter avslutad grundskola.

Vidare fann invandrarungdomarna varit arbetslösa i högreatt utsträck-man
ning de svenska ungdomarnaän och dessutom den sammanlagda arbetslös-att
hetsperioden varit längre.

Sammanfattningsvis visar denna studie goda kunskaper i svenskaatt är en
förutsättning för lyckas i gymnasieskolan. Invandrareleveratt behärskarsom
det språketsvenska tillräckligt väl klarar sig i genomsnitt lika branästan som
svenska elever. framgångFör i studierna i gymnasieskolan såledesdetär
viktigast utveckla kompetensen i svenska.att satsa att

Tidigare studier elever med hemspråk svenska initieratsänannatav som av
den centrala skolmyndigheten visar liknande resultat, dvs. mångaganskaatt
invandrarelever påbörjadeavbryter sina gymnasiestudier språkfärdig-och att
heten i svenska visat sig central betydelse för framgång i studierna.vara av

Sammanfattningsvis fann det gäller rekryteringnär till högre studierman att
det inte föreligger några dramatiska skillnader mellan invandrarbarn och barn
med svenska föräldrar. Olika invandrarkategorier skiljer sig dock och
många invandrargrupper har högre andel högutbildade, jämfört meden
svenskarna. Huvudfaktorema kan sökas i invandrarbarnens sociala bakgrund.
Den viktigaste faktorn föräldrarnas utbildningär och hushållets socioekono-
miska position, dvs de generella mekanismer också skapar skillnadersom
mellan barn med svenska föräldrar. Viktigt också åldersfördelningen,är som
avspeglar vid vilken tidpunkt invandringen skett och sammanhänger medsom
olika chanser till högre utbildning antalet utbildningsplatser såökatattgenom
kraftigt tid.över

Problemområden

Svenskan

I invandrartäta områden sig lärare och skolledning kunna konstateraanser att
många elever talar svenska föräldrarna,sämre komän till Sverige undersom
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språket därförsvenskaeleverinte dessaOfta behärskar1980-talen.1970- och
kontaktellerspråkträning i förskolanfå någonhar vuxitde attutanatt upp

får problem redanbarndessasvenska. Fleratalarellermed barn avvuxna som
undervisningsspråket misslyckassvenskainte kanlågstadiet. barnDe som

årens insatsertjugodebakgrundsvenska. Mot storaläsningen imed senasteav
hemspråk situationenspråk och ärandrasvenska, svenskapedagogik,i som

finns dessaundersökningarolikanedslående. kunskapDen omsom genom
stå finna i dettill deltordeOrsakernaförhållanden bekräftar bilden. attstor

underfår svenskanfår barnen intetill följd tränaboendetsegregerade attsom
omfattandeinlärning. Densvenska skerspråkmiljön kräver mestfritiden. När

lektioner ochutanförvardagssammanhangnaturligasker ispråkinlämingen
undervisning.

därför dehemspråksklasser,många föräldrar trorattEnligt lärama emotär
detbaraProblemetsvenska klasser. ärsvenska isig attlärbarnenatt mer

områden, blandade klasserinvandrartätaklasser isvenska utaninte finns
svenska. Detriktiginte talarspråkgrupper, elevernadärmånga olikamed en

medspråkligt klasserhomogenakonstruerafördeldet lägetkan i attvara en
tvåspråkigabsolutellerhemspråkslärare svensk lärareoch ent.ex. enen

förklaringarochsvenskanbyggahemspråkslärare parallellt kan geuppsom
språket så blirdetdetspråket behövs, byggaeller, det attdet egnauppomegna

dåfåri klassensvenska. Alla barnsigstå lärfast grund näratt manen
få detkännaviktigt. Attockså sigvisarspråkliga vilket attstatus varasamma

ochsjälvkänslanfundamentalt förspråket duger kanoch kulturen varaegna
för inlärningen.fördeltill

får tillfredsstäl-ungdomar intedessatillviktigaste orsakernadeEn att enav
många elever iboendet.segregerade Manspråkutveckling det vet attlande är

medumgås med kamraterhemspråk, baradetalar sittendastsina hem samma
hemland.från föräldrarnasparabol TV-programhemspråk och de genomser

fåskoltid skallsineleverna underhurdiskuterardå väsentligt skolanDet är att
organisatoriskt börjarmöjligt. Rentsvenskkontaktså mycket numansom

medtillsammansutsträckning läsaspråkgrupper ifrån olikalåta störreelever
elever.svenska

råda bot detförområden sitt bästai invandrartäta gör attSkolorna
andrai svenskautnyttjarManspråkliga problemkomplexet. somresurserna

naturorien-ochi samhälls-bildar lärarlagManspråk så möjligt.rationellt som
fortbildninglärarnasandraspråk. del ägnasEnoch svenskatering stor avsom

andraspråksinläming.
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Hemspråksundervisningen

Motiv

Motiven för hemspråksundervisningen har åren.växlat under Olika motiv har
betonats i olika sammanhang. målDet behållitshar främja aktivär attsom
tvåspråkighet, dvs eleverna skall successivt lära sig två språk.behärska Enatt
ofta förekommande föreställning tvåspråkighettycks påverkar barnsattvara
språkutveckling och inlärning majoritetsspråket negativt. Det finns emel-av
lertid inget motsatsförhållande mellan svenskan och hemspråk.barnets Avgö-
rande för utvecklingen båda språken vilka möjligheterär harav attman
använda sig dem.av

påSynen hemspråksundervisning verkar ha förskjutits något i skolorna.ute
Vid de kontakter kommittén har haft med lärare och skolledare i framförsom
allt invandrartäta områden förekommer oftadet lärarna de intesägeratt att

tvåorkar utveckla språk. måste"Vi välja måstevityvärr, koncentreramen-
på eleverna fungerande tankespråk.att Samtidigtett ansträngeross ge man

fåsig för till nödvändig introduktion föratt nyanlända eleverresurser
hemspråket. Denna inställning baseras sannolikt prioriteraratt man
svenskan resursskäl tvingasnär prioritera och beror inteman av attnog man

inlämingsskäl hemspråket någoni motsatsförhållandesätter tillav sorts
svenskan. Lärarna sannolikt väl medvetnaär det inte finns något enkeltattom
motsatsförhållande hemspråketmellan och svenskan.

Ett allmänt intryck trenden verkar hemspråketär för vissa eleveratt attvara
med nödvändighet får starkare karaktär "inskolningsspråk" i skolanen av
samtidigt behållavill valfriheten till hemspråkstudier i och kulturensom man
för de elever önskar delta och där detta praktiskt möjligt ordna.ärsom att

Organisation

Hemspråksundervisningen har kunnat organiseras på olika bl.a. beroendesätt
på antalet invandrarbarn. Med språkgrupperhomogena har det varit möjligt att
ha antingen hemspråksklasser eller bådeklasser där svenskasammansattarena
barn och språkgruppytterligare samlats. Men det vanligaste har varit atten
hemspråkselevema gåtthar i vanlig svensk klass och lämnat klassen fören att

Årfå timmars hemspråksundervisning i veckan. 1991ett fanns enligtpar
Skolverket 300 hemspråksklasser i landet språkelva olika medan 85 pro-

hemspråkselevema gick i vanliga klasser.cent av

Hemspråksreformen socialtsom program
Hemspråksreformen kan exempel socialt Iett ettses som program. en

frånstudie Institutet för frarntidsstudier definierar Hans Esping socialtett
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definierasyftar tillpolitikbestämdstatsmakterna attsomprogram som en av
Hemspråksreformenåtagande.statligtskall lösasproblem ettett genomsom

och stödjai skolanintegrerasinvandrarbamenförunderlättasyftar till attatt
kulturell iden-dubbeltvåspråkiga individer medutveckling tillderas allmänna

berättigadebarnanslås för vilka äroch reglerStatligatitet. somgesresurser
undervisning.till

innehåller någonregel detkaraktäriserasEtt socialt attsom avprogram
hemspråksreformen grundasFörslagetbakgrund.teoretiskform omav

språkut-hemspråket för individensikunskapergodabetydelsenteorier avom
personlig utveckling.positivtillmöjligheterveckling och en

praktiskisocialtsvårtsighar visat omsättaDet ettatt program envara
San-medintentionerstatsmaktemas programmet.verksamhet motsvararsom

beslutsproces-skolansdecentraliseringenpåverkas utfallet bl.a.nolikt avav
beslutspro-Decentraliseringenhelt.lagtsskolan harStyrningen avomavser.

dedetalj. I skollageni över-inte längreinnebär styratt staten angescessema
styrningen inationellaför skolan. Denmålen bestämmelsernaochgripande

nationellt fastställdaochkursplanerläroplaner,sker främstövrigt genom
målen och vilketvilkakursplaner ärochI läroplanerbetygssystem. anges

har.och lärare, Detfrämst rektorskolan,befattningshavare iolikaansvar som
förgenomförande ochverksamhetensförhar attkommunerna ansvaretär som

målen.uppställdadeså denutvecklasverksamheten motatt svarar
såväl likvärdighetsbegreppetriskdet finnaskanI denna t.ex.attenprocess

tolkashemspråksreformen kan komma att ettsociala typprogram avsom
Målstyr-statsmakterna.ursprungligenvad avsettsätt änannat avvarsom

kopplingen mellaniområde innebära problemkanskolansningsstrategin
målen formulerashurfinns mellanöverensstämmelsenivåerna. Storolikade

målen ochfinns mellanöverensstämmelsenivåer, betydligt mindreolika en
bedrivs.skolverksamhetenpraktiskahur den

syftenreformensockså successivt urholkats. EttHemspråksreformen har av
dettaUtfallet harefter behov.få undervisningskulle trotsvarje elevattvar

ekonomiska nedskär-undervisning. Detvå veckotimmarsblivit högstoftast
nedskärningartillför skolans del lettverksamhet hari kommunernasningarna

hemspråksundervisning.bl.a.inom
efter skoldagenhemspråksundervisningenförläggaKonsekvenserna attav

kon-allvarligasteoch lärare. Denför eleverpraktiska problemmedför raden
undervisningblir negativa. Denomgivningentillsignalernasekvensen är att

Däri-utesluts.denhögre värdetillmätsskoldagen äninordnas i ett somsom
viktigthemspråksundervisning inte likaärför allatydliggörs att somgenom

i skolan.andra ämnen
Mångaförändrats.hemspråkslärarna gradhar i högArbetsförhållandena för

hemspråkslärare, vilkascentral polmedtillämparkommuner systemett aven
från årskurser ochfleraoftaundervisar barnskolorna. Lärarnatjänster erbjuds

ingår i skolornasdärför oftast inteHemspråksläramaskolor tillsammans.flera
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arbetslag vilket medför samplanering och samarbete med andra lärareatt
omöjliggörs. förhållandenDessa får negativa konsekvenser för elevernas
språkinlärning och kunskapsutveckling vad hemspråket.gäller

10.5 Förskolan

målBarnomsorgens

Riksdagen årbeslutade 1985 förskola för alla barn 18 månaderatt överen
skulle fullt årutbyggd 1991. Riksdagen samtidigt ställning till prin-vara tog
ciper för förskolans innehåll. Socialstyrelsen utarbetade pedagogisktettsenare

198723 behandlar förskolans uppgifter och den pedagogiskaprogram som
mål,verksamhetens innehåll och arbetssätt.

I det pedagogiska Socialstyrelsensäger barn inte tillhörprogrammet att som
den språkkulturensvenska bådebehöver få utvecklas i språkkulturenden egna

fåoch kontakt med den svenskspråkiga begreppsvärlden. Vidare för-sägs att
skolan för barn har hemspråk svenska skall bidra tillett än hosannatsom att
dessa bam lägga god för tvåspråkighetgrund dels stärka ochatten genom
stödja hemspråk,deras dels aktivt arbeta med svenska andraspråk.som

I december 1993 beslöt riksdagen precisering i socialtjänstlagengenom en
kommunerna årfr.o.m. 1995 skall tillhandahållaatt barnomsorg för alla barn i

åldern år,tolv de ekonomiskt skall stödja förskolorett t.o.m. och fritidshematt
drivs enskilda huvudmän och kommunerna skall hänsyn tillsom attav ta

föräldrarnas önskemål barnomsorgsforrn.om
Lagändringen ställer vissa kvalitetskrav på förskola och fritidshem. Det

skall finnas sådanpersonal med utbildning eller erfarenhet barnens behovatt
och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamhetenav omsorg en

utgå frånskall varje barns behov.

Språkträning

När det gäller språkträning i förskolan finns ingen lagreglering. Kommunerna
bestämmer själva de skall anordna hemspråksträning eller Enligtom en
nyligen publicerad från Socialstyrelsen Barnomsorg 1994 Statistikrapport -
Socialtjänst har hemspråksstödet inom barnomsorgen minskat stadigt sedan
1990. Drygt tionde bam i förskolan daghem och deltidsgruppvart hade ett

hemspråk årsvenska 1994.än Andelenannat har i varit oförändradstort sett
åren,under de medan antalet barn med hemspråksenaste svenska haränannat

ökat- från 31 år500 1990 till drygt år43 000 1994. Andelen barn fårca som
Ärhemspråksstöd har minskat kraftigt. 1994 fick 20 barnen medprocent av

Århemspråk svenska hemspråksstödän i förskolan.annat 1990 var samma
andel 50över procent.
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Vuxenutbildning10.6

sfiför invandrareSvenska

Bakgrund

genomgått många ochsfi harför invandrareUndervisningen i svenska stora
studieförbundenförsöksverksamhet hosbörjadeförändringar. Det ensomsom

i skolla-regleradkommunal skyldighetutvecklats till1960-talet harunder en
gen.

1960-Sverige i slutetinvandrade tillmänniskordel deEn avstor somav
företagssvenskaresultatkom hit1970-taletoch börjantalet ett avsomav

direkt i arbetslivet.mindreellerkundeinvandrarerekrytering. Dessa utmer
År 1973sig i samhället.för klarasvenskade kunnaSjälvfallet behövde att

tillarbetstagarenyinvandradeutländska rättdärför lagtillkom gaven som
studieförbun-isvenskundervisningi 240 timmarslön för deltaledighet och att

flyktingförlägg-också bedrivas vidSvenskundervisning kunderegi.dens
vuxenutbildning komvux.kommunaloch inomfolkhögskolorningar,

1985/1984/8516, rskr 77,l983/84zl99, Ububeslöt, prop.Riksdagen prop.
julifr.o.m. den lsñsvenskundervisningen10, rskr 143,86:67, UbU att
förSvenskaordning.sammanfattningsvis följandebedrivas enligt1986 skulle

svenskundervisninggrundläggandei formanordnasinvandrare skulle av
ñckpåbyggnads-sñ. Kommunernapåbyggnadsundervisninggrund-sñ och

anordnasskulle kunnaUndervisningengrund-sñ anordnades.föransvaret att
uppdragkommunenselleranslutning till komvuxsjälv, ikommunen avav

antingenPåbyggnads-sfi kunde erbjudasfolkhögskolor.studieförbund eller
något förhade inteKommunernastudieförbund eller inom AMU.inom ansvar

påbyggnads-sñ.

1991och förändringarKritik
och RRV:srevisorerRiksdagenspåtalades iFrån håll bristerflera systemet

Diskrimine-1989,regeringsuppdraginvandrareSvenska för ettrapport -
Intryck ochför invandrare,Svenskundervisningringsombudsmannens rapport
uppföljningverklighet,Intentioner ochSkolöverstyrelsensförslag, rapport en

års sfi-reform l989:44.1986av
propositionvåren fram1990 ladeunderregeringenKritiken ledde till att en

samtidigtskeddeför invandrare. Dettasvenskundervisningrefonneradom
förochflyktingmottagandeproposition samordnat ett nytt systemomsom en

båda proposi-dessafram. Riksdagenladesersättning till kommunerna antog
januari 1991.kraft den lträdde iordningentioner och den nya

och denñyktingmottagandetdomineraskommitSñ har alltmer att cen-av
flyktingar iför introduktionenspelarsvenskundervisningentrala roll avsom

flyktingarmålen mottagandeförfyrasamhället. Enligt desvenskadet somav
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i regeringens 1989/90: 105 skall flyktingen förstaunder den tiden ianges prop.
erhållakommunen möjligheter bostad, reguljär sysselsätt-att snarastges en

ning med normal försörjning, sådelaktighet i samhällslivet och goda kunska-
i svenska och det svenska samhället i varje skede integrations-per om som av

krävs för ñyktingen aktivt skall kunna delta i arbets- ochattprocessen sam-
hällslivet i övrigt.

Nuläge

Regelsystem

Skolverket redovisade i 1993 regeringsuppdrag regelförenklingarettmars om
beträffande sñ andraspråk.och svenska sitt till regeringen framförIsom svar
Skolverket betydande vinster borde kunna ekonomiskt, pedagogisktgörasatt
och administrativt hänföra sfiall för till komvux regelsystemattgenom vuxna

åroch sfi för ungdomar 16-19 till gymnasieskolans regelsystem. Regeringens
bedömning emellertid sñ liksom hittills bör ha regelsystem.att ett egetvar

såDen 1 juli 1994 ändrades reglerna för sfi till sfi inte längrerätten äratt
tidsbegränsad. innebärDet till sñ tillkommer inte endast nyanländarättenatt
invandrare alla bosatta i kommun saknaroch de grundläg-ärutan som en som

kunskaperi såledesgande svenska sñ sfiRätten till knutenärattsom avser ge.
till den kommun där invandraren bosatt.är

sålundaKommunerna skyldiga inte särskilda skäl finns,är att, snarastom
månadereller inom tillhandahålla utbildning i sñ försenast ärtre personer som

bosatta i kommunen och saknar grundläggande språket.kunskaper i svenska
till sfi kalenderhalvåret årRätten gäller fr.o.m. det andra det invandraren fyller

år.16 sådanaDen har kunskaper i språketdet danska eller norska attsom
grundläggande svenskundervisning inte kan nödvändig, har inte rätt attanses
delta i undervisningen i svenska för invandrare. ocksåKommunen skyldigär

erbjuda svenskundervisning till finländsk medborgare stadigvarandeatt som
arbetar i kommunen, bosatt i Finland till Sverige ochär nära gränsenmen som

sådanasaknar språketgrundläggande kunskaper i svenska utbild-som som
ningen syftar till att ge.

Kommunernas skyldighet erbjuda asylsökande sfi har upphört sedan denatt
1 juli 1994. Statens invandrarverk har huvudman för mottagandetsom av
asylsökande bl.a. uppgiften någonerbjuda asylsökande form sysselsätt-att av
ning inklusive svenskundervisning under väntetiden.

Invandrare med liten ingen skolgångeller bakom sig skall erbjudas sñ och
grundläggande vuxenutbildningen.

Mål

Läroplanen för sfi Lsñ -91 har upphört gälla. Verksamheten vilar i ställetatt
framgår årsde grundläggande värden 1994 läroplan för de frivilligasom av
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skolformema Lpf 94.
kursplan för sñ SKOLFS 1994:28. Kurs-Regeringen har fastställt en ny

uppnått efter utbildningens slut.vad den studerande skall haplanen tar upp
fårmålen uppnås, självaskall metoder och arbetssätt lärarna bestämma.Hur

Kostnader

fanns specialdestinerat statsbidrag för sñ. Sedan denFram till 1991 ett
ingår till kostnader för sñ för flyktingar ochjanuari 1991 bidragl statens

schablonñnansierade bidragomfattas flyktingmottagandet i detandra som av
får 1991 infördesför llyktingmottagandet. Den 1 julikommunerna ettsom

finansiellt stöd till kommunerna för driftensektorsbidrag generelltett avsom
sfi för flyktingar ioch statsbidragssystem till andraskolväsendet änett nytt

deltagare. Enligt det beräkningsunderlagfonn visst beloppett somav per
konstruerades skulle sfl kosta 25 000 kronorfanns dettanär system ca pernya

deltagare.
Från statsbidragen tilljanuari 1993 avskaffades de specialdestineradeden 1

Både kommunerna och det särskilda statsbi-skolväsendet. sektorsbidraget till
flyktingar lyftes in i s.k.för sfi för andra till nyanlända invandraredraget än ett

Öronmärkningen såledesför sñ harutjämningsbidrag till kommunerna. upp-
utjämningsbidragetoch kommunerna själva hur schablonen ochhört avgör

sfiinfördes bedömdes skulle iskall användas. När schablonersättningar att ta
anspråk 15 schablonbeloppet.procentca av

årenflyktingmottagande under 1991-1993 iuppföljning kommunaltEn av
anspråki 838 visar utbildningen i svenska endastkommuner tog procentatt av

flyktingmottagandet för flyktingarkostnader förkommunernas totala som
19921991. siffra för flyktingar 11Motsvarande mottogsmottogs som var

respektive 56för flyktingarnas försörjning 59Kostnadernaprocent. var pro-
de totala kostnaderna.cent av

Även långtgåendegår några uppföljningeninte dra slutsatserdet att avom
låg för sfl och högkonstatera samband mellan kostnadsandelkan ettman

också.för försörjning. samband ñnns Kommuner harandel Ett omvänt som
för sñ uppvisar lägre kostnader fördel de totala kostnadernasatsat stor aven

flyktingars försörjning.

Myndighetsansvar

för övrig skolundervisning.Skolverket har Dethar som mansamma ansvar
svenskundervis-för följa verksamheteninnebär bl.a. attett upp avansvar

SIV skall enligt myndighetsinstruktionen bl.a.ningen. Statens Invandrarverk
åtgärder för främja invandrares sociala ochfortlöpande bevaka behovet attav

på sådanauppmärksamma berörda myndigheter behovkulturella situation,
åtgärder fullgöra denna uppgiftverka för vidtagna samordnas. Föratt attsamt
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språksituationenSpråkpolitiken och

områden,beskriva situation inom vissa b1.a.derashar SIV valt invandraresatt
språket.kunskaper i svenska

Arbetsmarknadsverket AMV har för uppföljning inom sitt sakom-ansvar
råde.

Invandrarverkets uppföljning

tvågenomfört uppföljningar sñ. första stl-rapporten februariSIV har Denav
från läsåret för ñyk-1994 redovisade statistik 1991/92 kommunmottagna

vårentingar under 1991 medan den andra redovisningen 1995 använder
från läsåretsiffror 1992/93 för flyttat till kommun underpersoner som en

1992.

Arbetsmarknadsverkets uppföljning

Under hösten 1992 inleddes arbetet med följa Arbetsmarknadsverketsatt upp
medverkan i det samordnade ñyktingmottagandet. delrapport korn i majEn

1994. uppföljning visar integrering mellan1993 och i augusti AMS atten
framstår fram-svenskundervisning och yrkesinriktade inslag den mestsom

komliga för förkorta flyktingamas introduktion. Dessutom efterlysesvägen att
långsiktighetökad i de olika intressenternas planering deten gemensamma

lokala de berörda finna former för tillgo-planet. Rapporten att attuppmanar
lågutbildade språk-flyktingarnas ochdose de och invandrarnas behov av

arbetsträning, kompetensbreddning etc.

Skolverkets uppföljning

Skolverket har i sitt utvärderingsprogram uppmärksammat behov utvärde-av
språkundervisning för Skolverket harringsprojekt riktade invandrare.mot

också nyligen beställt utvärdering sñ Stockholms universitet, Cen-en av av
tvåspråkighetsforskning. innefattaför Utvärderingen kommer under-trum att

sökning utbildningsorganisation, elevundersökning, lärarundersökning,av
språkfärdig-klassrumsobservationer undersökning inlärningstakt ochsamt av

hetsnivå. ingåendeutvärderingen blir den första kvalitativa utvärde-Denna
frågorsfi bedrivsringen kan b1.a. hur undervisningenav som ge svar om

tvåspråkighetsforskningunder olika betingelser. Centrum för skall densenast
november 1996 lämna sin till Skolverket.l rapport

också tvåspråkighetsforskningSkolverket för ihar givit Centrum uppdrag
sfi. förstautveckla och konstruera nationella i Det skall kunnaatt provetprov

bådeerbjudas sñ-anordnama i april 1996. Provet skall muntlig ochmäta
kommunikationsförmåga.skriftlig
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Problemområden

har enligt utvärderingarDet RRV 1992, Riksdagens revisorer 1992 ochav
SIV 1994 1995 funnits påoch allvarliga tecken brister i organiserandet och

bådeuppföljningen sñ-utbildningen. Den rapportering RRV, Riksda-av som
förhållandenrevisorer och Skolverket har huvudsakligen läs-gettgens avser

året 1991/92. Effekterna sfi-reformen fått1991 hade knappast fulltav genom-
slag iakttagelsema gjordes. Kommittén har kunnat konstatera för-när att en
bättring har skett främst vad gäller väntetider och kursavbrott. Vissa dessaav

kvarstårbrister emellertid fortfarande.

långa.Väntetidema till sñ har varit fannRRV den genomsnittliga vänte-att-
månader.tiden uppgick till 4 SIV:s redovisningar visar Väntetidemaatt var

månader. Väntetiden i de undersökta kommunerna januaritreca uppges nu
två månader.-96 variera mellan veckor och treca

lågtAntalet undervisningstimmar vecka och utbildningen utdra-är görper
fannRRV den genomsnittliga schemalagda undervisningen uppgickattgen.

till 15 timmar i veckan. Vanligast 3-4 timmars schemalagd undervisningvar
dag, ibland endast 4 dagar i veckan. Skolverkets undersökning vecka 41,per

1994, visar det genomsnittliga antalet veckotimmar 13. Kommitténatt var
har i sin uppföljning kunnat konstatera fortfarande 3-4 timmars under-äratt
visning dag vanligast.per

låg.Flexibiliteten RRV:s undersökning visar variationer i antaletär att
veckotimmar begränsad, särskilt med hänsyn till deltagarnas olikaär tagen
förutsättningar studera. En ökad flexibilitet kan dock därigenomatt noteras

hållvissa erbjuder intensivutbildning.att man
RRV fann studieavbrottsfrekvensen hög. 41 avbröt studierna,att procent- var
33 har studierna 26 fortfarandeavslutat och studeradeprocent procent

månader17-20 efter kursstart. SIV noterade minskning avbrottenen av
läsåret årunder 1992/93. totala avbrotten efterDe 1,5 drygt 40var ca

studieuppehållBilden dock mycket osäker eftersom regist-är ävenprocent.
frånkursavbrott. Preliminära resultat SIV:s uppföljningsenastesomreras

påtagligvisar förbättring.en
Utvecklingsarbetet inom undervisningsmetodik, läromedelsproduktion och

påvuxenpedagogik med avseende korttidsutbildade eftersatt.är
Systematiskt utbyte erfarenheter spridningoch goda exempel inteär- av av
utbyggt.
Uppföljning och utvärdering resultat och metoder genomförs inte konti-- av
nuerligt.

förhållandevis Sri-studerandeEn liten andel avslutar studierna med godkänt-
SIVresultat. redovisar de avslutat studierna redan under förstaatt som

läsåret från månadershar ökat 15 till 19 Efter 19 studier har 30procent. ca
klarat kursen. Drygt tredjedel hade enligt RRV:s undersök-procent av en

månaderning avslutat studierna 17-20 efter kursstart. 89 dessaprocent av
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hade uppnått stl-nivån. Vid aktuell kontakt med de kommuner kom-en som
mittén har undersökt dessa mellan 30 och 50att procentuppger av en grupp

sfl-nivånklarar och de klarar pådet kortare tid.att görprovetsom nu
Varvning studier och praktik kommer enligt bl.a. stånd,RRV sällan till- av

de flesta aktörer det positivt för språkinlärningen. Det kantrots att anser vara
konstateras inslagen praktik har ökat, arbetar mycketatt attav nu men man
olika med praktiken.
Många invandrare har alltför otillräckliga kunskaper fåi svenska för att ett-
arbete eller kunna fortsätta sina studier. Enligt arbetsförmedlingens personal

otillräckliga kunskaper i svenskaär den främsta orsaken till invandrareatt
flyktingar svårt fåoch har arbete.att

Sammanfattningsvis kan konstateras vi inte tillräckligt mycketatt vet om
orsakerna bakom det otillfredsställande studieresultatet för med säkerhetatt
kunna bedöma behovet förändringar. Med stöd erfarenheter i flerastörreav av
kommuner det förslåemellertid möjligtär rad marginella förbättringaratt en

borde leda till effektivare sfi-utbildning. De förändringarna börstörresom en
på frånbygga pågåenderesultat den utvärderingen svenskundervis-nu av

ningen för invandrare.vuxna

språkpolitiska frågor

I flertalet länder det önskvärt den söker och beviljas medborgar-attanses som
ocksåskap har elementära kunskaper sitt hemland inklusive dessom nya

språk. Kunskaperna i språkdet hemlandets brukar dokumenteras mednya
intyg eller betyg.

I Sverige fordras inga kunskaper i svenska för bli medborgare. Dennaatt
fråga diskuteras ibland i den offentliga debatten. Tidigare ingick språkintygett

obligatorisk bilaga till ansökningsformuläret. Om den sökande intesom
behärskade svenska kunde fråga fåi i svenskutbildning. Kunska-personen

i svenska dock inget krav, ansökan svenskt medborgarskap kundeper var om
avslåsinte på grund kunskaper i Språkintygetsvenska saknades.att togsav

bort i början 1980-talet.av
För bli svensk medborgare fordras således i dag inga kunskaper iatt

språketsvenska eller det samhälle lever Samtidigt kunskaper iärom man
svenska viktiga för ska kunna integreras i det svenska samhället ochatt man
känna till sina rättigheter och skyldigheter. Enligt Statens invandrarverk detär
rimligt för svensk medborgarskap kräva vissa kunskaper språk,i landetsatt ett
krav finns i de flesta andra länder. Förslag sñ-nivågodkänd skallattsom vara

fåkrav för bli svensk medborgare också frånhar framförts bl.a. lärar-ett att
håll. Kommittén fråganhar diskuterat återkommer inte med förslagmen om

ändra den nuvarande ordningen.att
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språkets särställningfinska10.7 Det

Bakgrund

isvenska rikets underspråket inom detsannolikt talats gränserfinska harDet
lång Sverige ochmycket tidexistens. Underhela riketsstort sett varen

inte barahar finskanrike. Alltsedan 1500-taletförenade i använtsFinland ett
predikospråk. I Tornedalenspråk kyrko- ochallmogenbland utanett somsom

års drogs mitt iminoritet alltsedan 1809finsktalandeSverige haft gränshar en
omfat-har eller mindrefinskspråkiga olika perioderbygden. Underden mer

delar landetfinska talats i andrabefolkningsrörelser inneburittande att av
perioder.kortare eller längreunder

omöjligtbefolkningsstatistiken detsvenskaUppläggningen den gör attav
befolkningen överhuvudta-sammansättningenetniskaexakt beskriva den av

från registreras inteFinland. l Sverigehärstammarheller deget, som
fanns det itillhörighet. Enligt SCBhemspråk, heller etniskbefolkningens

generationensförsta och andra442 838december 1994 totaltSverige den 31
de finländskaUppskattningsvis har 75fråninvandrare Finland. procentca av

långhemspråk. period gjordesUnder ansträng-finskainvandrarna ensom
1900-talet för-språket börjani Sverige. Idet finskaningar motarbetaatt av

förbud upphävdesspråk under skoldagen. Dettafinskanbjöds rastersom
språketshar finskabörjan 1960-taletSedanförst i slutet 1950-talet. avav

skolväsendet.inomförbättrats, inte minstställning
arbetat för1960-talet aktivthar sedan slutetSverigefinska organisationer av

också för finskaspråket skolorna, ochdet finska iundervisning i attsenare
undervisningsspråk. 1994/95:1 till riksdagenskrivelseIanvändasskall som

frågaställningstaganden ioch sinasin bedömningregeringen redovisathar om
framhåller i skrivelsenRegeringenspråkets ställning i Sverige.finskadet att
språket särställningfinska harspråk Sverige, detinhemskt ifinskan är attett en

nivåerolikabeaktassärställning börsamhället och dennasvenskai det att
ställningstagandeSkälen för regeringenssamhället.sektorer i det svenskaoch
språket haft ifinska harställning detbakgrund denfinskanär motatt somav

vårtlång kulturarv.tid delmycketSverige under är aven
juli 1995fr.0.m. den 1reformeradesmed grundskolansambandI att gavs

fåri finskaspråket Undervisningstärkt ställning.finskadet ges somen
B-språk finns inte kravfrån för andraB-språk vad gälleroch till skillnad som

krav dockgymnasieskolan. Ettfortsättas i ärskall kunnastudierna attatt
får tvåspråkigVidareminst fem elever.undervisningsgruppfinnsdet omen

finskspråkiga grundskolan.elever i helaförundervisning anordnas
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Nuläge Det offentliga skolväsendet-

finska språketDet stöds inom utbildningsväsendet dels de bestämmel-genom
finns för hemspråksundervisning, dels riktade insatser.t.ex.ser som genom

påSedan slutet också1960-talet finns det Finsk-svenskaett permanent organ,
utbildningsrådet, för samarbete mellan Finland och Sverige med syfte att
förbättra undervisningen fmsktalande barn och ungdomar i Sverige.av

Finskspråkiga elever har, i enlighet med bestämmelserna i grundskoleför-
ordningen hemspråksundervisning,tillrätt dvs undervisning hemspråk.i sitt

Finskspråkiga elever, tillsammans med övriga nordiska elever, har tillrätt
hemspråksundervisning under hela bådesin skoltid, i grundskolan och gym-
nasieskolan. De undantas fråndärmed den regel innebär elevsattnya som en

sådantill undervisning begränsas till läsårrätt sju utbildningen sker utan-om
för timplanebunden tid.

Fr.o.m. fården 1 juli 1995 kommunerna tvåspråkiganordna undervisning
för finsktalande årskurselever i 1-9 för språkövriga årskursi l-6. Enligtsamt
bestämmelserna i grundskoleförordningen skall minst hälften undervis-av

påningen ske svenska.

Fristående skolor

Den sverigefinska har, sedan möjligheterna fristå-och drivaatt startagruppen
ende skolor ökat, tagit initiativ till sverigeñnska skolor. Det ñnns föratt starta
närvarande 12 godkända sverigeñnska skolor påbörjathar verksamhet försom
sammanlagt 671 elever.

deI sverigefinska skolorna undervisning finskaöverväger i förstade
klasserna. gårSuccessivt därefter till undervisningöver svenska.man mer
Målet tvåspråkighet.aktivär

Folkbildning

Det finns folkhögskolor med finsk inriktning. finsksprå-Därutöver bedrivstre
kig verksamhet någravid ytterligare folkhögskolor. Uppgifter antal delta-om

ñnskspråkigai kurser saknas. Detsamma finskspråkiggäller verksamhetgare
inom studieförbunden.

Universitet och högskolor

Undervisning universitetsnivå i ñnska började 1894 vid Uppsala universi-
Vid Stockholms universitet började undervisningen i finska 1930.tet. Förutom

Stockholm har Lunds Umeåoch universitetäven undervisning i ñnska sedan
1947 respektive 1973. Institutionen i Stockholm har medverkat i utforrn-
ningen den högre tolkutbildningen i finska i landet ända sedan 1973av starten
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periodvis iockså i tolkning liksomsedan dess anordnat kurseroch har även
översättning.

vid Göteborgsundervisning i finskaSedan slutet 1970-talet ävenav ges
finskalärarutbildningen undervisning iuniversitet. anslutning tillI ävenges

ÄvenLuleå tomedalsfmsk profilering. vidhar särskildvid Högskolan i ensom
Örebro några år påunder 1970-undervisning i finska givitsHögskolan i har

1980-talen.och
från 1970-drastiskt mittenuniversitetsstuderande i ñnskaAntalet steg av

nivå.relativt högför sedan stabiliserastalet till början 1980-talet att enav
från Finland.tillströmning studerandeberodde dettaDelvis stor aven

åtminstoneåren åter någotökaminskade sedan för de allraAntalet att senaste
i Stockholm och Uppsala.

språket ioch litteraturen vid institutionernaForskarutbildning i finska ges
påUmeå Undervisning finska delvis inomStockholm, och Uppsala.Lund, ges

finska.för kurserna iramen
grundskolelärarlinjen.finska finns variant inomLärarutbildning med som

fritidspedagog och förskollärareutbildningarna tillDetsamma gäller samt
folkhögskolelärare.

Förskolan

finskspråkiga har minskat i Sverige.daghem och förskolegrupperAntalet
barnomsorgsforrner vuxit bland denför alternativaSamtidigt har intresset

finskspråkiga kooperativafinskspråkiga finns idag antalbefolkningen. Det ett
och fritidshem.förskolor
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l 1 Den första tiden i Sverige mottagandets-
politik och praktik

11.1 Hela-Sverige-strategin nödlösningen-

Bakgrund

Sverige har sedan andra världskrigets slut tagit flykting-störreemot grupper
Då,invandrare. i slutskedet kriget, 200 000 flyktingarövertogs emotav av

frivilligorganisationer under enkla former. Efter krigsslutet flyttade många av
flyktingarna vidare till återvändeandra länder eller till hemlåndema.

Efterkrigstidens ekonomiska uppsving skapade efterfrågan arbets-stor
kraft i Sverige hade sin industri intakt. Svenska företag rekryteradesom
arbetskraft i rad europeiska länder. Dessa arbetskraftsinvandrare hade meden
andra ord arbete ordnat de anlände och började arbetanär omedelbart utan
någon förberedande svenskutbildning. När arbetsmarknaden mättad stra-var

invandringspolitiken åt.mades De fackliga organisationerna bromsade vidare
arbetskraftsinvandring. dåDe hade möjlighet invandra framför alltattsom var
anhöriga till tidigare invandrare. Krisen i 1956,Ungern militärkuppen i Grek-
land 1967, den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 förföljel-samt

judar i land ledde vidare liksom militärkuppen i Chile 1973motserna samma
till ökande asylinvandring till Sverige.en

såInvandringen hade länge varit arbetskraftsfråga det blev naturligtatten
för det organiserade flyktingmottagandet lågäven hos arbetsmark-att ansvaret

Måletnadsmyndighetema. all invandring skulle ske i organiseradeattvar
Ävenformer, arbetstillstånd skulle enligt beslut 1967 klart före inresan.vara

flyktingmottagandet skulle ske under ordnade former och i samarbete med
FN flyktingkommissarie och flyktingarna skulle lotsas dit där det fanns möj-:s
lighet till arbete. Invandringspolitiken emellertid otillräcklig för att styravar
invandringen i de organiserade former Många dem sökteavsett.man av som
uppehållstillstånd i Sverige inte flyktingar och inte heller anhöriga tillvar
redan bofasta. Trots den svenska politiska linjen anlände turkar, assyrier,
syrianer m.fl. från fattiga landsbygdsområden och det ofta mycket tvek-var

rådandede enligt fåregler hade i Sverige. Ansökningar,samt rätt att stannaom
avslag och överklaganden ställde och krav invandringsmyndig-storanya
heterna stod inför långaproblem med handläggningstider, påbristsnartsom

och kritik mottagande passiviserade invandrarna.mot ettresurser som
Organisationen för flyktingmottagandet omprövades i början 1980-talet.av

AMS hade för mottagandet kvotflyktingar ansåg bordeattsom ansvar av man
koncentrera sin verksamhet arbetsmarknadspolitiska uppgifter ochrent
föreslog regeringen flyktingmottagandet borde föras någonatt över annan
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fått ökande antalhandMånga kommuner hadehuvudman. större ettta om
för dessa. Arbets-skulleasylsökande och krävde störreta ettatt staten ansvar

därför modell för lokaltföreslogför flyktingars AGFA, enansvar,gruppen
dessa välflyktingarnaomhändertagande. skulleKommunerna näremotta

meduppehållstillstånd statlig huvudmanfått och Invandrarverket skulle vara
för flyktingars bosättning iför asylsökande ochför förläggningar enansvar

tidigareinvandringspolitiken fortsätta iskullekommun. I övrigt stort som
kommittén,från Invandrarpolitiskaförslag denriksdagen 1983beslutade

IPOK.

och utbildningdet fanns arbeteKommuner där

flykting-bland försöka bortflyktingmottagandet skullelokalaDet styraannat
åstadkomma kommu-utgångspunkterfrån Agfasstorstäderna. att envararna

mottagandebosättning. skullefördelning flyktingars Detnal ett somvaraav
där han sedanborde ske i kommun,ifrån flyktingens behov och detutgick en

från behövasdet skulle kommaAgfa utgickbo kvar och arbeta.kunde attatt
utifrån dåår denför flyktingar000 och 5 000 kommunplatsermellan 3 per
tusental kvot-1980-talet komflyktinginvandringen. I börjanaktuella ettav

år vilketinvandrade asylsökandeflyktingar och tusen spontantett tre perpar,
mottagningskommuner.femtio till sextioberäknades kräva

flyktingmottagandet utgick Invandrar-planering inför övertagandetI sin av
Man bjöd infrån 5 000 flyktingar.mottagande maximaltverket ettett av

ansågs föll därmedAGFA:s krav. Valetsextiotal kommuner motsvarasom
medoch medelstora kommunermellersta Sverige,i södra ochkommuner stora

Norrland kontak-arbetsmarknad. Iutbildningsmöjligheter och möjliggoda en
fannsUmeå, Bland de utvalda kommunernaoch Gävle.endast Sundsvalltades

fåtaloch flyktingar.invandrarebara hade mindreantal ettett gruppersom
kraft ökade emellertidhunnit träda imottagandetRedan innan det nya

därför för-Invandrarverket valdekraftigt hösten 1984.asylinvandringen att
ville inte ha flerStorstädematrettiotalet kommuner.handla med ytterligare

fortfarandeutvaldainvandrartäta förorter. Detill sina redaninvandrare var
för framtida integration.goda möjligheteruppfyllde kravenkommuner som

Ökningen Invandrarverket behövdeemellertid ochasylsökande fortsatteav
återigenoch sedanplatserskaffa fram ytterligare tusen.etttusenett parpar

i stället10 000 kommunplatserskulle behövasklart detDet stod attsnart ca
åttiotalytterligareförhandlingarna tillInvandrarverket utvidgadeför 5 000. ett

invandraredå och växandebörjan 1985det strömkommuner av envar-
på asyldörren.bankade

arbetsmarknad vid urvaletdärför möjligInvandrarverket kravetövergav
för klara situa-hela landetkontaktade kommunerkommuner och över attav

skulleträngda lägetkrav verket ställde i dettionen. De mottagarnaatt varavar
tillfredsställandeför kunnatillräckligtkommuner, attstora ge ensom var
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social och kommunal service, kommuner med tidigare erfarenhetannan av
invandrare och med AMU-center pendlingsavstånd.

Under Invandrarverkets samråd med framkomAMS där arbets-att man ur
marknadssynpunkt tveksam till utvidgningen. dåligtDet medytterstvar var

mångaarbetstillfällen i de Långanytillkomna kommunerna. vistelserav
flyktingförläggning å andra sidan inte bra sig för flyktingarna ellervar vare

ekonomi och Invandrarverket få fram flerstatens tvungen attvar man
Påkommunplatser. verket började tala mottagandet iman om som en process

två första mottagande med förberedelse för dålivet i Sverige,etapper, ett man
lärde sig svenska och fick sarnhällsintroduktion för sedan i andraatt etappen
söka sig vidare till kommuner där fannsdet möjlighet till arbete eller utbild-

sådantning. tvåstegsmottagandeMed skulle mindre kommuner kunnaett även
erbjuda godtagbart första mottagande.ett

Våren 1985 träffade Invandrarverket avtal med 137 kommuner 8 800om
Ökningenplatser för 1985. asylinvandringen mångafortsatte, asylsökareav

frånkom krigets Iran och Irak och de flesta uppehållstillståndallra fick och
kommunerna tvingades öka sitt mottagande Under 1985 kommu-än togmer.

14 000 flyktingar. Invandrarverket tvingades ändraemotnerna ca prognoserna
och försökte förhandla fram fler platser. Under 1986 slöt fler kommunerän
210 avtal, antalet platser begränsades till 12 500. Faktiskt mottagnamen
blev 14 000 år.detta I börjanäven 1987 det uppenbart försökenattca av var

sluta föravtal mellan 9 000 till 14 000 flyktingar inte helleratt de räckte,
eftersom asylinvandringen fortsatte öka. Situationen ansträngd,att vänte-var
tiderna flyktingförläggningarna ökade dramatiskt och Invandrarverket
vände sig till invandrarministem med åtgärdervädjan rikspolitiska för attom
få fram tillräckligt kommunplatserantal resultat. Antalet inblandadeutanmen
kommuner ökades ytterligare och antalet platser blev 14 400 faktiskt togs-
sedan 18 600 flyktingar Under 1987 fick praktiskt alla kommu-emot. tagetca

förfrågan de villiga flyktingar.ta emotner om var
Det kom kallas "hela-Sverige-strategin" med andra ord ingenattsom var

genomtänkt medveten någotpolitik Invandrarverket funnit nödvän-utan som
digt antalet asylinvandrare ökade kraftigt.när Bakom spridningen till nästan
alla landets kommuner fanns förhållandet mångadet kommuneräven hadeatt

överskott bostäder. Kommunala bostadsbolag hade förbyggtett sig och
outhyrda lägenheter hade blivit i många kommunala budgetar.tung posten

flyktingarMed i de lägenheterna, där betalade mottagandet,tomma staten
minskade kommunernas åtminstonekostnader på kort sikt.-

Flyktinginvandringen visade påinga tecken avmattning och Invandrarver-
ket ñck planera för mellan 22 000 och 24 000 år,platser vilket motsvaradeper
2,8 promille befolkningen. Verket slog därför fast det rimligtatt attav vore
varje kommun hade på nivån.mottagning just den fåFör ekonomi iatten
mottagningen och för hindra flyktinggruppen bleväven alltför litenatt att var

små kommuneröverens inte skulle färregärna 30-40att änta emotman om
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solidarisk,tankenår. ställdeflesta kommunerflyktingar De om enuppper
skånskanågra få, Sjöbodäriblandfördelning med undantagproportionell av

förmassmedia följd. Meniomfattande uppmärksamhetvägrade med somsom
inte ideolo-flyktingmottagningenhindrenflesta kommunerde allra motvar

hadebostadsmarknadensituationenmedgiska hängde attutan samman
många håll.bostäderblivit bristoch det hadesvängt att

få framsvårare Invandrarverketförblivit allt1989 hade detI början attav
samtliga800,minskade till 17platser nästankommunplatser, antalet menca

Verket försökte intresseraflyktingmottagandet.ikommuner deltoglandets
institutions-flyktingbostäder i oanvändatillfälligaför inrättakommunerna att

framgång. ökade dock därIntressetliknandebyggnader och störreutanmen
ställdekommunerarbetskraft och trettiotalbristbörjade känna ettavman

bristen arbets-genomgångsbostäder. Framför alltpå tillfälligaordnaattupp
ledde tilltillverkningsindustriervård, delochkraft inom attäven enomsorg

flyktingmottagandet. Invandrarver-ipå arbetslinjenbörjade talanytt omman
yrkesklassiñceraförframmed AMStillsammansket arbetade attett system

tillgängliga iskulle ñnnaspå Flyktingarnaförläggningarna.flyktingarna redan
arbetsförmedlingar kunde använda.alla landetssärskilt sökregister,ett som

fickInvandrarverketkraftigt ochasylsökande1989 ökade antaletHösten
Statsmak-asylsökande.hand förläggningeni förstaproblem med lösaatt av

förlägg-minska antaletoch planernaomorganisationkrav attternas
till-asylsökande i radertvingades placeraVerketñck skrinläggas.ningar av

från bostadsplattformar, kryssnings-inkvarteringar,provisoriskafälliga och
Även mottagandet blevkommunalamilitärtält. dethotell ochfartyg till

Invandrarverket föreslogintensiv.massmediadebatten ioch attansträngt var
övergångsbostäder ochmottagningscentraler iskullekommunerna taöppna

löpande tid.för underi ställettenninsvis iflyktingar störreemot grupper
organiseratdå samlat ocharbetaskulle kunnaFlyktingmottagningen mer

förkortakunnaInvandrarverket skullesvenskundervisning ävenkring m.m.
långa. kommunalaIdénblivit besvärandeförläggningsvistelsema vilka om

hos kommunerna.ingenfick emellertidmottagningscentra större respons
i detoch med krigennådde asylinvandringen i sön-1990-taletbörjanI av

krigsåren underomfattning underderfallande Jugoslavien nästan somsamma
och möjlighet tillför bra mottagandeFörutsättningarnavärldskriget.andra ett

emellertidför flyktingarna hadesvenska samhälletintegration i detarbete och
finanskrisen ochstagnationen,ekonomiskai och med denförsämrats drastiskt

viseringsplikt för medbor-införandetGenomväxande arbetslösheten.den av
regeringarna sedanflyktingproducerande harfrån antal staterett somma-gare

1992asylinvandringen. Underomfattandehejdat den1993 emellertidren
asylsökande minskatDärefter har antaletSverige.84 000 asyl isökte personer

våren 1996 knappt 400asylsökande och9 000under 1995 korndramatiskt, ca
fårårsbasis. dessa4 000 Avmånaden innebära knapptvilket skullei storen

någonför flykting-inte aktuellaasylansökningar och blirsinaandel avslag
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mottagning.
Hela-Sverige-strategin har fortsatt gälla princip har i praktikenatt som men

gåttinte upprätthålla antalet flyktingar såsjunkit kraftigt.att när I början av
1996 hade Invandrarverket slutit avtal med 120 kommuner. såAtt antalet är

minskad asylinvandring påberor beslutsfattandetstort trots i asylärendenaatt
med till överklagandenrätt sin tid. En växande kommuner hartarm.m. grupp

nej till fortsatt flyktingmottagande. Andra kommunersagt hade slutitsom
avtal mottagande har fåttinte några dåtvärtom flyktingar, dessataom emot
valt flytta till storstäderna. Förutsättningarna för hela-Sverige-strateginatt
saknas med den minskande flyktinginvandringen och möjligheterna för asyl-
sökande till s.k. boende.eget

Storstädema har under 1995/96 inte kan flyktingar dåansett att ta emotman
i Jugoslavienkrisens spår fått betydligt inflyttningstörre avtalat. Tillänman en

detta kommer många asylsökande har valt boende och flyttatatt till redaneget
invandrartäta områden i månstorstäderna. I den fåttdessa asylsökande uppe-
hållstillstånd har de valt i de kommuner där de först bosatt sig ochatt stanna
koncentrationen områdentill dessa har ökat markant. De ökade möjligheterna
till boende under asylprövningstiden har därmed ornintetgjorteget att stats-
makterna påverkakunnat besättningen för del nykomlingama.storen av

Utvärdering hela-Sverige-strateginav

Begreppet hela-Sverige-strategin myntades Riksrevisionsverketav som
gjorde utvärdering det lokala ñyktingmottagandet 1988. Hela-Sverige-en av
strategin Invandrawerket, helt avgörande för skulle klaravar, attmenar man

såmottagandet kraftigt ökande flyktingström. Om inte alla delatav en ansva-
gåtthade det inte sig praktiskt eller opinionsmässigt.ret Enligt verketsvare

mening hade det förmodligen varit fåomöjligt de kommunernaatt stora att
höja sina avtal, i dessa råddekommuner bostadsbrist redan 1985-86.

Fördelarna hela-Sverige-strateginmed då alla landets kommunernästan
blev flyktingmottagare enligt RRV:s den sociala smånärheten irapportvar
kommuner. fannsDär vidare påöverskott bostäder. Mottagandet hadeett
kortsiktigt varit fördelaktigt för vissa kommuner minskade hyresför-genom
luster och arbetstillfällen inom flyktingmottagandet. Hela-Sverige-strate-nya
gin skapade dessutom beredskap inför svängningar flyktingströmmen ochen
ledde till fann kommuner, inte skulle sigatt iman engageratsom annars
flyktingmottagning och lyckats bygga bra mottagande.ettupp

Nackdelarna enligt RRV:s det tveksamt lyckadesrapport attvar var om man
öka kapaciteten totalt i mottagandet prioritera ökningen antaletattgenom av
mottagningskommuner och inte antalet platser. Revisorerna betonade hela-att
Sverige-strategin nödlösning och Invandrarverket sedan gjortattvar en en
dygd nödvändigheten. Uppfattningen solidariteten ökade med hela-attav var
Sverige-strategin. Men den solidariteten tycktes enligt revisorerna stått i
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skattekraft hos kommunerna.ochbefolkningsstorlekproportion tillomvänd
iekonomiska fördelarnadeockså perspektiv kanpåpekade i längreDe ettatt

får arbeteflyktingarna intevändas i sinhyresförlusterminskade motsats om-
upprätthållaomöjligtdessutommåste bistås socialbidrag. Detmed är attutan

det inte kommerinblandadeskaalla kommuner närstrategi, där varaen
många flyktingar.särskilt

inslagcentralstyming ochökadstrategin lett tillRRV:s slutsats är att av
inte vill komma.egentligenkommuner dit detvång har placerats iflyktingar-

möjligheter till arbetefinnsdär detflesta andra tillvill deFlyktingar orter,som
i flyk-Invandrawerkets arbeteförsvårade dessutomutbildning. Strateginoch

påtagligtökadekommunförhandlarnaarbetsbördan förochtingmottagningen
beroddedelTillkvantitet kvalitet.handlade änoch arbetet storenommer

hela-Sverige-strateginflyktingströmmen,kraftigt ökadedendetta men
också,misslyckande ökarför närRiskennegativt enligt revisorerna.bidrog

förutsättningarkommunernasintemottagningskommunervalet styrs avav
ocksåsiktflyktingarnadrabbarnågot i första handresultat,eller mensom

förökade kostnaderformoch kommuner iochanställda t.ex.även stat av
hadeförutsättningarkonstateradeRevisorerna sämresocialbidrag. att trots

invånarantalförhållande till sitti störreofta mindre kommunerna mot-de en
flyktingmottag-troligen beroendekommunernatagning de attstörreän -
statsbidrag ochforminkomster imåste storlek förha vissningen att aven

ihop.utgifter ska
ekono-nackdelarnadras slutsatsen överväger, ävenRRV:sI attrapport

småmånga korn-stordriftsfördelar,ingaHela-Sverige-strategin närmiskt. ger
Många måste delamottagningsadminstration.måste helbygga upp enmuner
kvalitet isvårt erbjudablirDetbegränsade mottag-attstatens resurser.

uppnåsnabbtmöjligheterpåverka flyktingarnasnågot kanningen, attsom
sekundäromflyttning.också tilllederförsörjning. Den storegen

Utbildningsspiral

varit dessflyktingmottagningen hadeinom denutmärkande dragetDet nya
sig tillbefannsammanfattar RRV. Flyktingarnautbildningsinriktningstarka

sig där ibland längreoch de befannutbildningssystemetinomövervägande del
bådeigenomskulleblivit flyktingarnaRegeln hadesjälva ville.de attän

arbetsfönnedlingeninnanpåbyggande svenskutbildninggrundläggande och
lång startsträcka,därför bli mycketfå kundei arbete. Detförsökte dem enen

Ävensig.svenska de lärtglömma dendå riskeradeväntetid flyktingarna
blirväntetidenbidra tillkundeoch arbetssättarbetsförmedlingens attresurser

till utbildningssystemet.hänvisadeslång flyktingen enbartoch att
gånger för flyktingarnamånga bättredetfram synpunktema ärförRRV att

inte minstmed arbetslivet,på i kontaktandra kommapraktik ellervia sättatt
förhållandevisspråket. konstateradeRevisorernaför det atttränaatt ennya
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liten andel flyktingarna fanns på arbetsmarknaden. Endast 10 hadeav procent
ordinarie arbete. RRV fann många flyktingarna tycktes hamna i slagsatt av en
utbildningsspiral, faktiskt fjärmade från måletdem ordinarieettsom som var
jobb. Om de sedan efter flertal genomgångna utbildningar fick jobbett ett var

lågkvaliñceratdet oftast arbete städare, diskare eller enklareett indu-ettsom
strijobb arbeten de någoninte behövt särskild utbildning för. Analysensom-
visade andelen flyktingar kvar i inledande utbildningatt istörresom var var
mindre och invandrarglesa kommuner. fann småRRV det i kommuner kanatt
finnas behov i själva utbildningssystemet behålla flyktingarnaett föratt attav
få tillräckligt underlag för lärartjänster eller gruppindelningar.

Negativ effekt sekundäromflyttningstor-
försökteRRV kartlägga sekundäromflyttningen med hjälp sin enkät ochav

fann den legat under tio frånutflyttningenatt de nordligasteprocent, attmen
frånlänen och Gotland varit Det flyktingar flyttar frånmönsterstor. ett attvar

kommuner med hög lågarbetslöshet och invandrartäthet. Flyttningama blev
kostsamma både för den enskilde och för samhället. För flyktingen innebar det

måstehan bryta och etablera sig gång, måsteatt barnenännu börja iattupp en
skola, skaffa sig kamrater. I den kommunen fanns heller inteny nya nya

skyddsnät i mottagningskommunen.samma som
En undersökning pågjordes flyktingar kom 1991 och följdessom som upp

i februari 1995 visade 70 fanns kvar i den kommun där de förstatt procent
erbjöds plats. Variationen mellan olika delar landet dock betydande.ärav
Flyttningen gått frånhar i Norrland till södra frånSverige ochstort sett gles-
bygdskommuner till befolkningscentra. alla kommunerstörre Av har Malmö
och Helsingborg fått flest sekundärinflyttare, gånger2,5 avtalsnivån.ca

Arbetsmarknadsdepartementets enkät till kommunerna 1994sommaren
Innehåll och kvalitet i det kommunala flyktingmottagandet ocksåtog upp
frågan varför flyktingarna flyttar. Svaren visar tidi-mönsterom samma som

undersökningar. Huvudorsak till flyttar vill kommaärattgare attman man
släktingar och landsmän,nära i andra hand vill till kommun.störreman en

Tillgång till arbete och utbildning spelar mindre förroll flyktingarnas flytt-
frånningar mottagningskommunen.

Enkäten ocksåvisade det komplicerat ha planerat flyktingmotta-äratt ett
gande antalet flyktingar sånär varierar i antal och tid. För den lillaöverstort
kommunen svårtdet behålla kompetensär och organisation. Manatt även är
beroende kompetenta svensklärare, tolkar, bostäder Andra kommunerav m.m.
kommenterar får möjlighet utveckla dåverksamheten,att antalet flyk-attman
tingar ökar, framför påverkasallt arbetet personalen kan arbeta iattav grupp
jämfört med ensamhandläggare. I vissa kommuner påatt strukturenärvara
arbetsmarknaden sådan många svårtflyktingar fåhar arbete. Detatt kanatt
också finnas andra hinder.
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000drygt 300 underbefolkning medhar ökat SverigesNettoinvandringen
inñyttningsöver-invandringen lett tillsamtliga regioner haråren 1980-1994. I
både underskott ihaftmellersta NorrlandMellansverige ochskott. I östra som

inñytt-har de utrikesinrikes ñyttningarnafolkökningen och i denaturligaden
hela-Sverige-strategin har invand-folkminskningen. Trotsdämpatningarna

något. Flyttningama harminskatområdet, ökningentillringen ökat även om
MellansverigeNorrland, ochgått från ochmellersta östraövre samtnorra

Öland Storstockholmsområdet. Vad gäller övrigaSmåland, tilloch Gotland
kraftigdärstorstadsområden och MalmöGöteborg ävenmnt man enser

åren.desekundärñyttande flyktingarökning senasteav
geograñsk spridningtydlighela-Sverige-strategin blev detGenom aven

ñckAlla landets kommuner1985 och 1991.mellaninvandrargrupper ettnya
förlorade110 kommunersamtidigtmedborgare,antal utomnordiskaökat som

och i stället skerspridningseffektenEfter 1991 minskarbefolkning.svensk en
och sprid-hela-Sverige-strateginTrotsåterkoncentration till storstäderna.

koncentration förgeografiskkvarstår ändå mycket starkningseffektema en
återfinnsrespektive Iran ii TurkietHälften föddavissa personernaavgrupper.

Södertälje ochGöteborg ochStockholm, Botkyrka,turkarna ifyra kommuner,
grekerHälften allaUppsala och Solna.Stockholm, Göteborg,iranierna i av

åter-ChilenarnaMalmö och Solna.Göteborg, Botkyrka,finns Stockholm,i
och Uppsala ochMalmö, NorrköpingBotkyrka, Göteborg,Stockholm,finns i

åttai kommuner.jugoslaver borhälften allaav

hela-Sverige-strateginboendet" komplicerarDet "egna

lagenbiståndet till boende enligtekonomiskamed detI och motta-eget om
till storstädernafrån koncentrationen1994 harasylsökande, LMA,gande av

fåttboende ochså ordna sittönskat har kunnatasylsökandeökat. De egetsom
haftasylsökande har kontakterMånga 1990-taletsstatligt bidrag till detta. av

i de invandrartätautsträckning varit bosattaitidigare invandraremed storsom
början 1995publicerade iInvandrarverketområdena i storstäderna. enav

halvår införande hadeefter lagensRedandet boendet.utvärdering ettegnaav
Storstockholmsornrådet.framför allt iandel valt boende,relativt egetstoren

ansåg träffasig kunnakommuner intekonstaterade delInvandrarverket att en
asylsökande i kom-antaletgrund detflyktingmottagandeavtal storaavom

svårblir intehela-Sverige-strateginallmän uppfattningEn att omvarmunen.
upprätthålla.omöjlig att

Invandrarverketsvåren begränsad tillundersökning 1995 östraEn senare
då valtStorstockholmsornrådet 60visaderegion bl.a. över egetprocentatt

budgetårsskiftetvidundersökningarnaInvandrarverket följdeboende. upp
hälften allaår, och konstateradedå varit i kraft1995/96, lagen näraattett av

utredningenboende. Ilångt förväntat, valtñerasylsökande, dvs. än eget som
10 skulletalat kanskeboende hadestöd tillförslog procentatteget omman
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första tiden Sverige mottagandets politik och praktikDen i -

storstadsornrådenavälja detta. Koncentrationen till de hade fortsatt och därtre
fanns drygt hälften asylsökandealla i boende.egetnu av

storstadsområdena alltsåI hade kommunplatsema till del tagits istor
anspråk tidigare haft boende i kommunen. Invandrarver-egetav personer som

svårtkets förläggningar ñck finna förplats med särskildaatt ens personer
områden.behov komma till dessa Eget boende begränsar med andra ordattav

antalet kommuner med aktivt kommunmottagande. Storstadskommunemaett
ocksåkonstaterar de asylsökande i utsträckning bor hos släkt ochatt stor

bostadsområdeni redan invandrartäta förstärkeroch därmed proble-värmer
Storstockholmsområdetdär. En undersökning situationen i visade attmen av

för dessa asylsökande de sociala kontakterna utanför den etniskavar egna
begränsade, flesta utanförde hade inga sociala kontakter alls hemmet.gruppen

Problem med isolering särskilt uttalade för kvinnor och bam.var
Fördelen med det boendet, förutom den ökade individuella valfriheten,egna

åretkostnader för förstalägre Under det undersökta kostadeär staten. ett
förläggningsdygn 192 kronor och dygn i boende 112 kronor. Samman-ett eget

årethade det boendet under inneburit kostnadlägre med drygttaget egna en
200 miljoner kronor, föroräknat administrationen det boendet. Skillna-egna

skulle någotderna enligt Invandrarverkets uppskattningar bli ytterligare
mindre, lyckats ordna s.k. organiserad verksamhet för dennanär man grupp
fullt ut.

mål11.2 Statens nuvarande och riktlinjer

Enligt det lokala flyktingmottagande infördes 1985 det kommunernaärsom
flyktingarna och har det övergripande ekonomiskatar emot statensom som

Statens invandrarverk träffar överenskommelser kommunernamedansvaret.
mottagande flyktingar och kommunerna därefter förhar deattom av ansvar

fårflyktingar goda livsbetingelser och bra introduktion i dettas emotsom en
svenska samhället.

årenförstaDe kommunerna för kostnaderna, huvudsak-ersatte staten som
Frånligen socialbidrag, i efterhand. och med 1991 ändrades desystemet,var

olika öronmärkta statsbidragen med samlat schablonbidragersattes ett per
flykting enligt förordningen 1990:927 statlig ersättning för flyk-mottagen om

påtingmottagande m.m.. En utförligare diskussion storlek och formernaom
för utbetalandet de statliga bidragen i kapitel 13.av ges

Nuvarande ersättningssystem trädde i kraft den 1 januari 1991 och grundar
sig propositionen samordnat flyktingmottagande och förnytt systemom
ersättning till kommunerna 1989/90:105, SfU21, rskr.281. Syftet im.m.
propositionen kommunerna frihet i samverkan med bl.a. arbets-att attvar ge
förmedlingen lokalt åtgärder förvidta aktiva flyktingen ska bli självförsör-att
jande. Arbetet ska präglas helhetssyn, vilket innebär inblandadedeattav en

måste utgå frånsarnhällsorganens insatser samordnas och den enskilde indivi-
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ocksåbehov. betonades fackliga organisationerna,dens Där de arbetsgi-att
fåfrivilligorganisationemaoch borde aktiv roll tidigare.änvarna en mer

Redskapet för detta ska introduktionsplan för varje enskild flykting.vara en
samrådpropositionen bl.a. den individuella planen iI börsägs görasatt upp

ñyktingen. Syftet förutsättningarmed flyktingen nödvändiga förär att attge
ocksåkunna leva och verka normalt och självständigt i samhället. Där sägs att

introduktionsåtgär-svenskundervisningen bör grundläggande delvara en av
dema.

Propositionen introduktionen bör innefatta bosättning, kartlägg-attanger
familjeförhållandenning den enskildes personliga situation och samtav

utbildnings- och yrkeserfarenhet. Introduktionen omfattaska kart-även en
läggning barnens situation och eventuella behov stödinsatser, svenskaav av
för invandrare, sarnhälls-, studie och arbetslivsorientering, arbetsmarknads-
service, kompletterande utbildning skilda skolfonner,eller grundläggande i
arbete vid behov rehabilitering.samt

Resultaten ñyktingmottagandet ska följas i relation till de uppsattaav upp
målen. sådanförutsätter kommun uppföljning. StatensDet varje göratt en

Uppföljningeninvandrarverk har samlat uppföljningsansvar. ska ävenett avse
effekterna kostnadsfördelningen mellan och kommuner.stat

Statliga uppgifterhuvudmannens och verksamhet

Enligt Förordningen med instruktion för Statens invandrarverk utfärdad
1988, ändrad 1993 och 1995 ska verket medverka till kommuner erbju-att
der flyktingar bostad och flyktingarna i övrigt lämpligt isättatt tas emot ett

åtgärderdet svenska samhället. Verket ska "fortlöpande bevaka behovet av
språkligaför främja invandrares och minoriteters sociala och kulturellaatt

sådanasituation i Sverige, myndigheteruppmärksamma berörda behov
för åtgärderverka vidtagna samordnas och myndigheternas hand-samt att att

läggning ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen ärav
effektiv.

Förordningen vidare Invandrawerket ska verka för samordningsäger att av
sådansamhällsinformation förtill och invandrare samhällsin-samtom svara

formation till invandrare inte ankommer myndighet. Man skasom annan
frågorför information till allmänheten i invandrarpolitiskaäven samtsvara

sådan språkligadokumentation invandrares och minoriteters sociala ochom
påkulturella situation inte ankommer myndighet. Därutöver skasom annan

språkligaInvandrarverket kontaktorgan mellan samhället och invandrare,vara
minoriteter deras sammanslutningar.samt

budgetåretförArbetsmarknadsdepartementets Regleringsbrev 1995/96
målövergripande Mottagandet asylsökande och flyktingarattsom avanger

förmågaskall präglas respekt för individen och dennes vilja och att taav
Invandrarnas integration i det svenska samhället skall ske i enlighetansvar.
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målen jämlikhet, valfrihet och samverkan."med de invandrarpolitiska
med kommunernaInvandrarverket träffar överenskommelserNär mot-om
sådana överenskommelserflyktingar m.ñ. skall verket prioriteratagande av

till utlän-utplaceringar bedöms inte ledamottagningsplatser och attsomom
ningen snabbt flyttar vidare.

i boende skallVäntetiden för bosättning i kommun exkl. egetpersoner
från fattatsöverstiga fem veckor det beslutnormalt inte permanentatt om

uppehållstillstånd. uppmärksamhet ska introduktionspla-Speciell ägnaman
och hur dessa förverkligas.nema

integration i detInvandrarverket uppdraget främja invandrareshar även att
verket underskriver regeringen i regleringsbrevetsvenska samhället. Här att

åtgärderbudgetåret förstärka sin bevakning för främjaska fortsätta attatt av
situationsbe-sociala och kulturella situation i Sverige bl.a.invandrares genom

skrivningar.

Invandrarverkets verksamhet 1994/95

budgetåret träf-årsredovisningen 1994/95 InvandrarverketI att manuppger
två första37 200 ñyktingar. Defat avtal med kommuner att ta emotom

budgetåret fortsatt omfattande ñyktingmotta-kännetecknadeskvartalen avav
aktivt introduktionsplanerInvandrarverkets regioner bevakadegande. att upp-

innehåll enligt riksdagsbeslut och planernarättades i kommuner med att
också med fram situationsbe-genomförs. Regionema medverkade bl.a. att ta

i Sverige och planer för arbetet med etniskaskrivningar gällande invandrare
nivåflyttningar legat högrerelationer. Verket konstaterar antalet änatt en

hållasantalet kunnattidigare de i andel det totalaatt sett mottagnaavmen
målet nettoutñyttning Väs-högst 10 Län visatinom procent. storsom en var

något mindre skala redovisa-Västemorrland. Nettoutñyttning iterbotten och
från visadeMellan- och Sydsverige medan storstadslänendes glesbygdslän i

Förhållandevis ocksåantal flyttningar har skett mellaninflyttning. stortstor
kommunerna i Stockholms län.

kommunernas introduktionredovisar vidare uppföljningenMan att avav
verksamhetsåret. har koncen-fortsatt och utvecklats under Manflyktingar har

måletpå arbetet med individuella introduktionsplanerna, därsig de ärtrerat en
introduktionen och starkare och aktiv samord-ökad individualisering i meren

Uppföljningama visar kommunernasning olika i kommunema. attav resurser
bådeförbättrats, vad gäller förekomstmed introduktionsplanema hararbete av

innehåll samverkan mellanflyktingarnas ochplaner, deltagande, planernas
brister klart kunnat gäller avsaknadansvariga i kommunen. De noteras avsom

flyttat vidare tilldels för bam dels för flyktingarplaner annansom en
Regelbunden uppdatering och revidering planernakommun. ärav en annan

arbetsförmedlingen borde spelapunkt. Uppföljningen visar även att ensvag
Invandrarverket.under introduktionens inledningaktivare roll redan menar
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Verket har åretunder via sitt statistiska uppföljnings- och sambearbetnings-
frånredovisat resultat svenskundervisningen för invandrare liksomsystem

flyktingars registrering arbetsförmedlingen i mottagningskommunema se
utvärderingen kommunmottagandet.av

Sommaren 1993 skulle 40 000drygt flyktingar mil. i svenskatas emot
kommuner. För underlätta integrationen Invandrarverket initiativ tillatt tog
det mångas.k. Kontaktnätet. Tanken via Sveriges organisationerattvar enga-

enskilda llyktingguider till de nyanlända flyktingar. Beskrivning ochgera som
utvärdering Kontaktnätet redovisas i kapitel 12 i samband med mottagandetav

bosniskade krigsflyktingama i Sverige och grannländema. Kontaktnätetav
budgetåret ingåtthar under reguljär del i Invandrarverkets verksamhet.som en

Invandrarverket bedriver kontinuerligt omfattande utbildnings- ochen
informationsverksamhet för fakta till nyanlända Sverige och tillatt ge om
svenskar de flyktingar och invandrare kommer till eller redan lever iom som
Sverige. Invandrarverkets policy fakta för öka kunskapenär att attge om
invandringen påverkaoch invandrare debatten i saklig riktning. Ensamt stor
del Invandrarverkets regioners informationsverksamhet går infor-ut attav

lokalsamhället inför inrättandet förläggningar, nyanlända flyk-mera av om
tingar utbildningsbyråVerkets ordnar kurser och seminarierexternam.m.

områdetinom för berörda yrkesgrupper.

De kommunala uppgifter och verksamhetmottagarnas

två tredjedelarI alla kommuner 1994 socialnänmden politisk huvud-av var
flyktingmottagandet,för ingick i socialförvaltningen oftast underman som

Övrigafamiljeomsorgsenheten.individ- och aktörer sñ-anordnare, arbets-var
dåförmedling frivilligorganisationer oftast Röda korset, Svenskasamt

kyrkan och andra samfund. Frivilligorganisationema ordnade träffpunkter,
försvarade socialt stöd, vänverksamhet, guider och viss opinionsbildning.

År 1991 samlades huvuddelen de tidigare statsbidragen i schabloner-av en
sättning, skulle kommunerna frihet det gällde användastörre när attsom ge
fantasin för hjälpa flyktingarna snabbare bli självförsörjande. De statligaatt att
bidragen för till det kommunala llyktingmottagandet 1994/95 samlatettvar

pågrundbidrag avtalsår,441 600 för varje därutöver 147 200 för varje motta-
90 300 för varje barn. Därtill kom 1994, i sambandsamt mottagetgen vuxen

med det kraftigt ökade mottagandet i med anledning krigen i f.d. Jugosla-av
vien, s.k. tillfälligt Stimulansbidrag á 25 000 flyktingett mottagen samt ettper
konjunkturtillägg á 35 000 kr flykting 5 000 för barn under 16samtper vuxen
år 1991 för täcka merkostnader för socialbidrag. Dessa statligamottagna att
bidrag ska täcka kommunens kostnader för försörjning, svenskundervisning,

introduktionsåtgärderoch andra särskilda merkostnader inom skola ochsamt
mottagningsåretbarnomsorg under år. Frånoch ytterligare och med januaritre

1996 gäller utbetalningsregler för schablonersättningen, delas inya som upp
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förtiden bättre anknyta uppstårtill kostnaderna för kommunerna. Vissanäratt
kostnader för äldre och handikappade flyktingar för ensamkommandesamt
flyktingbarn i särskild ordning.ersätts

Under 1985-1995 har 300 000drygt utländska medborgare sökt asyl i
Sverige. Närmare 230 000 fått uppehållstillstånd.har under periodenpersoner

någotdessa har flerUtöver 177 000 utländska fått uppehålls-medborgareän
tillstånd grund familjeanknytning i Sverige. Bland de störreav grupper som

fått uppehållstillståndsökt asyl och under perioden dominerar flyktinginvand-
från krigen och de etniska rensningarna i f.d. Jugoslavien, dessförinnanrare
mångakom i samband med krigen Somalia,i Libanon, Iran/Irak, Etiopien/

från områdenaEritrea de kurdiska i Turkiet och Irak.samt
årUnder de elva kommunerna för flyktingmottagandet haransvaratsom

tagit drygt 247 000 flyktingar med anhöriga.emotman

Några påexempel kommunalt flyktingmottagande

Då alla landets kommuner har tagit flyktingar förnästan spektrat brettäremot
hur organiserat mottagandet inom de statsmakterna givit. Kommit-man ramar

någratén redovisar nedan exempel mottagande i kommuner olika storlekav
och belägna i olika delar landet.av

Malå kommun

Kommunen skulle enligt avtal för 1991-1993 flyktingar årligen.40ta emot
försvåratdet blev i praktiken betydligt färre, vilket kommunens möjlighet att

ställa med för flyktingmottagning.upp resurser
Malå hade flyktingpolitiskt måletdär flyktingarna skulleett attprogram, var

så goda förutsättningar möjligt till normalisering sin livssitua-ges som av
tion. preciseradeMan enligt kommunens socialtjänstplan de flyk-att vuxna
tingarna skulle i arbetslivet eller i månaderyrkesutbildning 12 efterutevara en
kommunplaceringen. Socialnämnden hade det övergripande ochansvaret
flyktingsamordnaren verkade inom socialkontoret i samarbete mednära

Underförståttsocialchefen. emellertid de flesta flyktingarna endastattvar av
kunde kortare Malåtid i kommunen, vad kunde ställa medvara en upp var en

utifrån" språkkunskaper,god start" vilken flyktingen sedan med goda sam-
hällsorientering och praktikcrfarenheter skulle kunna söka sig fram en mer
differentierad arbets- Malåoch utbildningsmarknad vad kunde erbjuda.än

Samma flyktingarna fråndag anlände Invandrarverkets förläggningarsom
blev de anvisade bostäder flyktingmottagningen hyrt för deras räkning,som

också hemutrustningslånhade ordnat och försökte ordna inköp nöd-man av
vändig utrustning Malåomedelbart, i eller Lycksele. förstaUnder de dagarna
fick flyktingarna information sfi-undervisning, skola eller daghem förom
eventuella barn, sjukvårdmöjlighet tillom m.m.
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Individuella introduktionsplaner upprättades redan första veckan. De
bestod dels underlag för allmän information flyktingens bakgrund,ettav om
erfarenheter och kompetens två delplaner, rörande svenskundervis-samt av en
ning och arbetsmarknadsåtgärder.rörande Den gjordesen annan senare upp av

arbetsfönnedlare, ägnade fjärdedel sin arbetstid flyktingar.en som en av
Flyktingarna undertecknade kontrakt där de förband sig delta iett att

svenskundervisning, praktikarbete, beredskapsarbete eventuellsamt annan
utbildning. frånvaroOgiltig ledde till minskning introduktionsbidraget,av

höjdes betydligt under praktiktiden. Syftet med differentierat introduk-ettsom
tionsbidrag framgångpremiera med svenskstudiema och visa förde-attvar
lama med snabbt komma i arbetsliknande praktik. En samarbetsgruppatt ut
med för ñyktingmottagningen, svenskundervisningen, försäk-representanter
ringskassan, ñyktingdaghemmet och arbetsförmedlingen träffades regelbun-
det. lillaDen kommunen underlättade obyråkratiskaoch kontakter. Flask-täta
halsar kunde däremot skapas påbrist och kompetens.genom resurser

Svenskundervisningen, ordnades komvux, delades in fyra etappersom av
beroende kunskapsnivå.elevernas Analfabeter och äldre läste svenska för
invandrare långsammaregrundvux har studietakt. Efter två måna-som en
der den vanliga sfi-skolan 35 tim/veckan började eleverna studiernavarva
i svenska 15 tim med praktik 20 tim. Man lade vikt vid svenskunder-stor

ansågsvisningen, den det viktigaste inslaget i introduktionen. Varje etappvara
delmål, bådehade språkundervisningenvad gällde själva ocksåett men sarn-

hällsinformationen.
Praktikplatser ordnades sñ-lärare, ñyktingsarnordnare och arbetsfönned-av

samrådling i flyktingarna.med Valfriheten emellertid begränsad, detvar var
svårt skaffa fram platser och ordnade i stället studiebesök. Delplanenatt man
för framtida arbete eller utbildning gjordes arbetsfönnedlaren efter diskus-av
sion med flyktingen. Arbetsförmedlingen hade ställt antal beredskapsarbe-ett

till förfogande för de flyktingar, klarat stl-nivån.den s.k.ten som

Finspångs kommun

flyktingenNär anlände till kommunen anvisades han genomgångsbo-till en
stad till dess lägenhet kunnat ordnas. Under tiden ñck flyktingen infor-egen
mation kommunen, berörda myndigheter och liknande. Man ordnade hem-om
utrustningslån, gjorde medicinsk undersökning Politiskt ansvarig förosv.
flyktingmottagningen socialnämnden. Introduktionsplanenär upprättades
efter 2-4 veckor syo-konsulenten på komvux tillsammans medav en represen-

för arbetsförmedlingen och flyktingen själv med hjälp tolk. Flykting-tant av
mottagningen, dessförinnan gjort kartläggning flyktingens situationsom en av

förhållanden,och personliga inte ansågsrepresenterad, det onödigt.var
Stl-undervisningen anordnades komvux för analfabeter och äldre flyk-av

tingar behövde speciell långsammareundervisning och läste i takt.som
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köpte sin stl-utbildning för flyktingar iKomvux i ABF de ville läsatur av som
dåsnabbare takt. Här inleddes undervisningen med introduktionsperiod,en

fåflyktingarna informerades villkor gäller för ekonomisktbl.a. de attom som
bistånd. klassiñcerades efter färdighet i svenska i fyraHär elevernaäven

Även nivågruppering. frånvaronivåer. inom komvux arbetar med Ogiltigman
biståndet.reducerar det ekonomiska

påkursdeltagarna timmar gick praktikplatser.När läst minst 400 de ut
Meningen de skulle kunna svenska hjälpligt, de praktiserar.näratt pratavar

årMålet flyktingarna skulle klara sñ-testet med godkänt genom-att ettvar
snitt 700 lektionstimmar. Godkänt nödvändigt för vidare tilltest attvar

arbetsmarknadsutbildning. inte klaradeDet visade sig alla emellertidt.ex. att
år dåoch fick de läsa vidare. Det arbetsförmedlingen itestet ett var samar-

samrådbete med syo-konsulenten, ordnade praktikplats i med flyktingen.som
svårt få mångaProblemet oftast i praktikplatser, eftersomdet äratt att tagvar

ocksåandra väntade i kön. Flyktingbamen gick särskilt flykting-grupper
daghem och skolbarnen i introduktionsklasser.

Sundsvalls kommun

Invandrarkontoret lyder under kulturnämnden har här hand densom om
direkta verksamheten och uppdelat i tolkförmedling, invandrarinformation,är
grupphemsboende flyktingmottagning. i börjanoch Kommunen hade av

årligen,nittiotalet avtal mottagande 250 flyktingar i realiteten blevom ca
Pådet färre. flyktingmottagningen arbetade utbildningsadministratör, etten

antal farniljepedagoger, ekonornihandläggare, flyktingassistent/utrustare och
flyktingsamordnare. Farniljepedagogen, oftast hade moders-en som samma

mål de nyanlända, förberedde flyktingens ankomst, hjälpte till medsom
inflyttning och praktiskt.annat

utbild-veckor upprättades individuella introduktionsplanerInom tre av
ningsadrninistratören och flyktingen i tolk. Varken sfl-utbildarenärvaro av

för då utbildningsadrni-arbetsförmedlingen fanns med,eller representant men
långnistratören hade erfarenhet arbetsförrnedlingsarbete och kon-ett stortav

inom arbetslivet. Svenskundervisningen ordnades komvux ochtaktnät av var
på dåförst preparandperiod 3-6 veckor, flyktingenuppdelad tre etapper: en
för fortsättningenförbereds kartläggning, flerpartssamtal, skol-tester,genom

och bamomsorgsplanering och liknande. Farniljepedagogerna medverkade
intensivt under denna första Andra bestod basutbildning ietapp. etappen av

s.k. sfi.svenska, grundläggande Den klarade preparandutbild-testetsom
ingickningen började läsa heltid 6 tim/dag i 500 timmar. I utbildningenca

ocksåförutom svenska matematik, samhällskunskap och naturorienterande
Studiebesök och gästinfonnatörer viktiga inslag i undervisningen.änmen. var

Undervisningen skedde i lärarlag.
Praktikplatser, prövningsplatser, beredskapsarbete och vidare yrkesutbild-
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ning ordnades utbildningsadministratören, hade brett kontaktnätettav som
inom AMS och den lokala arbetsmarknaden. De elever klarat svenskansom

fåtthade möjlighet vidare till utbildning, Påpraktik eller beredskapsarbete.
arbetsförmedlingen fanns särskilda för flyktingar och invand-avsattaresurser

såAmu ordnade vidare kurser, invandrare och flyktingar kunde läraattrare.
sig svenska i relation nivå,till rikstestets vilket förutsättningen för attmer var
få påstudera vidare universitet högskola.och Länsarbetsnämnden hade sär-
skilda för köpa kurser AMU. ekonomiska biståndetDet iattresurser av var
nivå med socialbidraget frånvarooch reducerades vid från svenskundervis-
ning och andra organiserade verksamheter.

Sundsvalls långkommun har erfarenhet arbete med invandrare hadesom av
för flyktingfrågor,invandrar- och bådeupprättat riktade sigett program som

till flyktingar, förvaltningar och till svenska medborgare. Invandrarkontoret
tvåhade informatörer informerade svenskar i skolor och arbetsplatsersom

invandrar- och flyktingpolitiken llyktingsituationen i Sverige ochsamtom om
i världen. Speciella daghem fanns för flyktingbamen, där de gick maximalt ett
år innan de slussades i vanliga daghem. Skolbarnen gick i introduktions-ut
klasser.

Stockholms stad

Stockholms stad, har långomfattande mottagande och erfarenhetettsom av
invandrare, har avskaffat sin tidigare invandrarnänmd och fört över ansvaret
för flyktingmottagandet till nyinrättad arbetsmarknads- och utbildnings-en
nämnd. gåttUtvecklingen har flyktingmottagning fristående från soci-mot en
altjänsten. Invandrarförvaltningen, från och med 1995 heter Flykting- ochsom
invandrarbyrån, har integrerats i den förvaltning, förävensenares som svarar
arbetsmarknadsfrågor, beredskapsarbeten, gymnasieskolan, grundläggande
och gymnasial vuxenutbildning svenskundervisning för invandrare,samt
vilket har stärkt dess ställning politiskt och resursmässigt. Genom den nya
nämnden vill skapa effektivare instrument för samverkan mellanettman
arbete, utbildning och flyktingmottagning tidigare.än

Som del andra kommuner har Stockholm infört introduktionsersättningen
påmed krav vid de olika introduktionsaktivitetema fåförnärvaro fulltatt

bidrag. Tanken introduktionen ska skapa heldagssysselsättningär 6att
timmar. Den inledande introduktionen för närvarande halvtid, delvisär
beroende flyktingarna då mångahar andra uppgifter klara bl.a.att att av,
skaffa bistårbostad. Flyktingmottagningen genomgångsbostäderendast med
under den första tiden. flyktingarnaFör gäller villkor den öppnasamma
bostadsmarknaden för övriga bostadssökande, några förturersärskildasom
ñnns inte. Inom introduktionen vill försöka arbeta utifrån detman grupper,
kan gälla ungdomar, mödrar, föräldragrupper någon gångellerensamma
etniska varje förmiddag två fårunder de första veckornagrupper, som
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igenom infomiationsprogram, ingårdär språktestbl.a. och början tillett ett en
kartläggning flyktingamas bakgrund förutsättningaroch tillsammans medav
arbetsförmedlingen.

introduktionsfasen bestårNästa i för de flesta sñ-skolans inskol-steg av
ningsgrupp, i den ordinarie svenskundervisningen ska förväntan att starta,

mindre del kan den börja direkt. Alla flyktingar, de har behovävenen nya som
återfinnasgrundutbildning ska sådanai inslussningsgmpper under fyraav max

veckor. Under introduktionsfasen samlar underlag för fortsatt introduk-man
tionsplanering. Handläggare fortsätter tillsammans med flyktingen utarbetaatt

individuell handlingsplan. Introduktionsplanen månadska inomgörasen en
från mottagningsdagen och arbetsförmedlingen ska den tiden ha kart-även
läggningssamtal arbete och utbildning.om

Introduktionen månader,sträcker sig sammanlagt 18 den s.k. introduk-över
två månader.tionsfasen språkfasenen till följs månad dåDen till sex,treav

språkinlärning och samhällsorientering bl.a. i studiecirkel de dominerandeär
inslagen. Svensklektioner varvade med praktik kan bli aktuellt.

språkfasenEfter vidtar yrkes- och arbetsorienteringsfasen månad tillsex
då ñyktingen påbörjatolv, ska arbete eller utbildning med hjälp olikaav

arbetsmarknadsåtgärder. Olika gruppaktiviteter kommer in här: vägled-även
ningsgrupper, jobbklubbar, söka jobb-aktiviteter och liknande. Slutligen
månad tolv till arton vidtar självförsörjandefasen, domineras fort-som av

arbetsmarknadsåtgärder för flyktingen fåska jobb eller börja eventuellsatta att
utbildning.annan

Arbetet med introduktionsplaner fungerathar mycket olika. Introduktions-
såvälplanema viktiga och långsiktigaska innefatta kortsiktiga målär som

avsedda enskildeden individen grundläggande förutsättningar för bliatt attge
självförsörjande ioch övrigt klara sig i det svenska samhället. Man härnoterar

policyförändring. Tidigare skulle alla flyktingar ha lika mycket. Nuen ser man
i stället till individemas behov differentieraroch insatserna. Avsikten är att
koncentrera där de behövs För högutbildade européer räckermest.resurserna,
kanske halvårsprogram, frånmedan det för analfabeter avlägsna ekonomierett
och kulturer kan år.orealistiskt med kortare tid än trevara

Stockholms åretstad har det haft speciellt samarbete med frivil-senaste ett
ligorganisationema Caritas, KFUK/KFUM, Röda korset, Sociala Missionen

Spångaoch Blåbandsförening se kap 11.4.

11.3 Utvärderingar ñyktingmottagandetav

tidsskälAv har kommittén någrainte hunnit genomföra utvärderingaregna
hänvisad till redan beñntliga.ärutan
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Invandrarverkets roll

invandrarpolitiken,Riksdagens revisorer publicerade 1992 granskningen av
1991/92:12Invandrarpolitikens inriktning och resultat rapport där reviso-

flykting-diskuterade Invandrarverkets roll och uppgifter ibland annatrerna
mottagandet.

invandrarfrågoma tidigaregäller invandrarpolitiken i övrigt speladeVad en
för Invandrarverket för närvarande skriver revisorerna.central roll änmer

huvudmannaskapet för flykting-Anledningen dels verket 1985är överatt tog
kraftigt jämfört medmottagningen dels antalet asylsökande ökat mycketatt

ansåg inte det framkommit i deras granskningtidigare. Revisorerna att som
något uppfattningen invandrarpolitiken generellt skulle förlorastöd för attgav

eller asylpoliti-ligga inom myndighet invandringspolitikenatt somsamma
Invandrarverkets uppgift teckna avtal flyktingmottagning medken. För att om

praktiken de detkommunerna och dessa avtal i menade tvärtomomsätta att
för asylsökandes mottagningkan fördel verket deävenatt ansvararvara en

förläggningsboende.och
sammanfattade granskning med invand-Riksdagsrevisorema sin sägaatt att

på asylfrågomaframgångar hanteras. Oklarararpolitikens i hög grad beror hur
långafrånsignaler myndigheter och makthavare tillsammans med väntetider

för fram-asylförläggningar kan allvarligt försämra förutsättningarna en
gångsrik flyktingarna i det svenska samhället enligt derasintegrering av

uppehållstillståndlånga före betraktasmening. De väntetiderna beslut avom
många för invandrarpolitiken skri-det viktigaste enskilda problemet ävensom

Invandrarverketde i sin Revisorerna emellertid inte kanattrapport. anserver
långa ligger i regelverketför de tiderna problemetlastas attutan tror snarare

åbe-prövning,de möjligheter överklaga, begära förnyadmed alla det attger
skäl, anföra hinder för verkställighet avvisning osv.ropa nya av

invandrarpolitiken, huvudsakligendet gäller styrningNär statens genomav
lätta admi-antal eller mindre schabloniserade statsbidrag, dessaär attett mer

På nivå för flexibilitetnistrera för lokal de denstort utrymmestaten. menger
ifrågasatteadministrationen betungande. Revisorernakommunala är om man

nivå kunskaper hur bidragen utnyttjas. Decentral har tillräckliga anserom
Invandrarverkets sak följa och analysera dedet regeringens ochäratt att upp

uppnås på nivå, strategi ochlokal bidra till utveckling arbets-resultat avsom
påkallad minstformer i övrigt den tillsyn kan inteutövasamt avsom anses

frånmåste påomfattning. formuleras krav motprestationerbidragens Det
så möjligt kommerkommunernas sida, inte bara flyktingarna snabbt utatt som

yrkesvalkommunala bidragssystemet. Revisorerna betonar viktendet attavur
frånfinns med redan början ioch framtida försörjning arbeteegetgenom

introduktionen flyktingar och invandrare.av
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De kommunala flyktingmottagarnas verksamhet

Centrum för invandringsforskning CEIFO vid Stockholms universitet kon-
staterade 1990 i omfattande forskningsprojekt rörande det lokala flyk-ett
tingmottagandet det för mycket och omhändertagande,att attvar omsorg
flyktingarna passiviserades. Man jämförde flyktinggrupper, polacker, chi-tre
lenare och kurder anlänt 1985-87 till Sverige.som

såg mångaMan hur flyktingarnamönster inte ñck jobb fastnadeett utanav
i olika utbildningar och hur år påde efter olika kurser övertygade deattvar om

någonsinaldrig skulle lära sig svenska eller skaffa sig bra jobb.ett
Riksdagens revisorers Invandrarpolitikens inriktning och resultatrapport

1992 konstaterar svårigheterökande för flyktingarna den svenska arbets-
marknaden. frågaEn grundläggande för invandrarpolitiken i vilkenär
utsträckning de skillnaderna i förvärvsfrekvens och arbetslöshet mellanstora
infödda och invandrare och mellan olika nationaliteteräven och den synbarli-

frånutslagningen arbetsmarknaden hänger med brister i denstoragen samman
förda politiken. Eftersom frånflyktingar Afrika, Iran och arabländema tycks

de problem och dessamöter förstörst delenstörrevara som grupper svarar av
ñyktinginvandringen spelar flyktingmottagandet sannolikt nyckelrollen

revisorerna påoch pekar framför långaallt problemen med väntetidermenar
flyktingförläggning före beslut uppehållstillstånd också otill-om men

räckliga frånoch vägledning arbetsförrnedlingarnas sida. Revisorernaresurser
saknar tydlig strategi för de arbetsmarknadspolitiska insatserna för invand-en

De mycket skillnader kan konstateras mellan olika medborgar-storarare. som
skapsgrupper understryker behovet differentiering och utbyggnad insat-av av

för vissaserna grupper.
Riksrevisionsverket har gjort flera granskningar integrationsarbetet iav

kommunerna bl.a. i Utländsk kompetens resurstillskott till arbetsmarkna-ett-
den 1992.

påpekadeHär vikten tidig kartläggning och planering och detattman av
finns information bedömningsverksamhet kompletteringsvägar,samt närom
det gäller utbildning och andra särskilda ansågMan svenskunder-attresurser.
visning och sarnhällsorientering bör kunna genomföras sarnrnanhål-ett mer
let och effektivt möjligheterna till praktisksätt, yrkesprövning bör utveck-att
las och borde använda sig kompletteringsutbildningar i kombina-att man av
tion med praktik. Riksrevisionsverket ocksåbetonade vägledning detnäratt
gäller praktikanskaffning och platsförmedling, framför långtidsutbil-allt för
dade invandrare, kräver särskilda insatser och personal med speciell kompe-
tens.

I Flyktingmottagande i förändring visade Bäck/Soininenrapporten 1992
majoriteten kommunerna ansåg det statsbidragssystemetatt med-attav nya

förde idéer för llyktingarbetet. Arbetsmarknadssituationen våren 1991nya
ingav farhågordäremot liksom flyktingarnas dåliga svenskkunskaper och
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Utvärderingenframför de privata arbetsgivarna.attityder hos alltnegativa
någonhade bety-emellertid intearbetsmarknadenvisade situationenatt

inteanmärkningsvärtflyktingmottagandet organiserades,för hurdelse nog
Bäck/Soininen konstaterade detsocialbidragsberoendet.för tiden förheller att

idéer, oftadet gälldegick ide städerna närspetsen,stora genomnyasomvar
oftastutanför socialförvaltningenförvaltningarinrätta särskildaatt som annars

då ganskainställningAllmänhetensför verksamheten.huvudmanär var nega-
negativ. Mestkommunala förvaltningendentiv till flyktingmottagande, svagt

menadesfi-skoloma. Bäck/Soininenflyktingmottagningen ochpositiva attvar
ochsig myndigheternatycktes smittakonfliktfylld atmosfär orten aven

förvaltningar.med andraförsvåra flyktingmottagningens samarbete
åttiotalets högkonjunktur för-hadeinfördes 1991schablonersättningenNär

Organisatorisktarbetslöshet.lågkonjunktur och stigandeväxandebytts i
införandebolagisering,decentralisering,i kommunerna medhände mycket av

varit hadeflyktingar, tidTillströmningenresultatenheter stor,som enavm.m.
mottagningsor-förför byggtminskat och det fanns storaatt uppen oro man

fåttflyktingfientlig opinionhadeden här periodenganisationer. Under storten
flyktingmotta-kunde inomBäck/SoininenDe förändringarutrymme. sesom

olikasamarbetet mellanfick färre tjänster,1991 bl.a. detgandet att myn-var
sfiväntetidema inom blevförsämrades,och förvaltningar lokaltdigheter

för flyktingarbete.mindrearbetsfönnedlingenlängre och avsatte resurser
introduktionsplaner mellanIndividuellaflyktingmottagningKommunalI -

Umeå universi-institutionen,Kadhim, sociologiskaverklighet Abdulidé och
Malå,någrai kommunerintroduktionsplanema1993 visar Kadhim hurtet,

Skellefteå,Finspång, och Sundsvall varierar.GävleNordmaling,Bollnäs,
olikhetema böråterspeglar skiftande lokala förutsättningar,dettaDelvis men

introduktionsplanen börKadhim betonarfå alltför han.inte bli attstora, menar
planen böroch flyktingkontrakt mellanha karaktären samt attmottagareav
för und-introduktionstidenersättning underihop med enhetligkopplas atten

flestafann i detill klienter. Hanflyktingarnavika tendensen göra attatt av
socialövergripande andadet socialtjänstlagenskommunerna omsorgomvar

Kadhimflyktingmottagningarna.prägladeoch omhändertagande menarsom
från socialtjänsten.borde skiljas tydligtdessaatt

och medske förintroduktionsplan bör vidareUpprättandet stegstegav
arbetslivsamhälls- ochsvensktflyktingens ökade kunskaperhänsyn till om

möjligheter samverka.motivation ochökar flyktingensKadhim, det attmenar
ofta viktigaintroduktionsplan saknasupprättandetStudien visar vidatt av

sfi-under-arbetsförmedlingen ochförsamverkande representanterparter som
också de berördaKontinuerlig uppföljning börvisningen. göras parternaav

blir därföravsedda ochsaknar särskiltUppföljningentillsammans. resurser
flyktingarnaOmengagerade handläggarekonjunkturer,beroende m.m.av

påpekar detmånga planerna. Kadhimbort ärflyttar, vilket attgör, tappar man
tidigare planer beaktas.viktigt att
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Arbetsmarknadsdepartementets utvärdering Innehåll och kvalitet i det kom-
munala ñyktingmottagandet 1995 visar socialnämnden 1994 politiskatt var
huvudman tvåi tredjedelarär de 40 tillfrågade kommunerna, vilketav ca
överensstämmer med Bäck/Soininens undersökning år tidigare. Ten-ett par
densen lägga flyktingmottagandetöveratt andra nämnder alltsåtycks inte
ha fortsatt. Däremot har något fler kommuner inrättat särskild invandrar-en
nämnd. Endast fåtal hade fortfarandeett kommunstyrelsen huvudman.som
Inom socialnämnden ingår ñyktingmottagandet regel i socialförvalt-som
ningen, vanligen är mottagandet enhet under avdelningen för individ- ochen
familjeomsorg. Bland de myndigheter är närmast engagerade förutomsom
ñyktingmottagningen oftastär socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sñ-
anordnare och arbetsförmedlingen. I drygt fjärdedelar kommunerna hartre av

frivilligorganisationeräven framför allt Röda korset,engagerats, Svenska
kyrkan och andra kyrkliga samfund. Frivilligorganisationema har framför allt
ordnat träffpunkter, kaféverksamhet, bistått med socialt stöd, ordnat studie-
cirklar, för opinionsbildningsvarat m.m.

Tanken bakom förändringen det statliga ersättningssystemet 1991av attvar
samlat statligt bidrag därett kommunerna fick frihetge välja insatser förstor

snabbt få flyktingarna iatt försörjning.ut Arbetsmarknadsdepartementetegen
har i sin enkät till kommunerna frågat kommunerna vidtagit särskildaom
åtgärder för få flyktingarna iatt sysselsättning.ut Majoriteten har vidtagit
sådana åtgärder. De allra ñesta dessa beståtthar beredskapsarbeteav restenav

praktikplatser, praktikanskaffare och olika kurser ochav projekt. I de kommu-
där inte vidtagit särskilda sysselsättningsskapande åtgärderner man har den

lokala arbetsfönnedlingen, eller länsarbetsnänmden tagit det totala kostnads-
för åtgärder.dessa Insatsemaansvaret har emellertid planerats tillsammans

med ñyktingmottagningen.
Invandrarverket undersökte mångahur de flyktingar 1991togsav emotsom

respektive 1992 någon gång under 1993 erhållit socialbidrag. Avsom de
1991 hade 84 någon gångmottagna under fått1993procent socialbidrag och

de 1992 hade 90 fåttmottagna bidrag. Undersökningenav visarprocent emel-
lertid inte hur bidrag betalats tillstora varje hushåll, inte hellerut huröversom
lång tid.

Under åttitaletslutet de framträdandeett problemen förav mestvar av
flyktingmottagandet antingen överproduktion eller påbrist bostäder. Till-av
gången till bostäder blev därmed viktig styrande faktor. Enkätenen som
arbetsmarknadsdepartementet gjorde visade bostäder fortfarande kanatt vara

problem. Bostäder finnsett i begränsad utsträckning, i nyproduktion ochmen
till höga kostnader. Andra kommuner beklagar de endast har lediga bostä-att
der i redan invandrartäta eller socialt problemtyngda områden.
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introduktionenuppföljningInvandrarverkets av
femtiotaletomfattar drygtintroduktionenuppföljningInvandrarverkets av
hade kom-1994/95periodenUnder1995.juliregionenikommuner västra
00015mottagande medexceptionellt högtregioneni nyan-ett camunerna
flyktingarJugoslavien,frånmånga f.d.komBland demlända. emottogssom

arabisktalande,också delfrån Kosovo,barnfamiljerochfrån Bosnien enmen
från f.d. Jugo-krigetskomAv demkurder.somalierpersisktalande, samt som

varitmedan andrakriget bröt utsattafly innanlyckatssomliga ut,hadeslavien
slag.krigshändelserför värstaav

introduktionsplan. FörfåttflyktingarsamtligavisarUtvärderingen att en
fårså småningomdeplaneringenofta ävenförsenas dockflyttatdem omsom

introduktions-få fullständigainteNågra riskerarplan. att egnagruppernyen
förskolebarn,medkvinnorplan,föräldrarnasmed ioftastfinnsbamplaner:

ordnat kommun-självadesekundärflyttatår,60 degamla samtöver somsom
frånintroduktionsplanenönskvärtpåpekar det attRegionenplats. att vore

kommunen,till denmed flyktingenföljerregelmässigtförsta kommunen nya
introduktionen.iförseningarochdubbelarbeteskaparflyttningen annars

kvin-försvenskundervisningendeltagande isärskilt studeratVäst harRegion
kommunerhelaframkommerdet sextonförskolebarn, där attmednor

år. Efter-undermed bamkvinnorförsvenskundervisning etterbjudakunde
blirintroduktionengrundbult isvenskundervisningen äratt enman ansersom

ha.introduktion de skafått denintekvinnordessabedömningen att
harså alla dessaanalfabeter,de gottväxandeEn mottagna somvargrupp av

särskilda under-ofta iför dessaskerIntroduktionenintroduktionsplan.fått en
från individuellautgår deochfår tid siglängrevisningsgrupper, mansom

skrivundervisningochläs-Arvika, harkommun,förutsättningarna. I manen
lärt sigdeltagarnablivitharspråk. Resultatet attpå analfabetemas eget

ordnadesspråk först. Kurseni sittfått kunskaperdesvenska lättare, egetnär
Bland analfabe-kostnaden.betaladeflyktingmottagningenochinitiativprivat

ocksåflyktingar,tillanknytningarföräldrar,finns gamla menvuxnatema
saknarkonflikter. Dessaochkriggrundskolgång avbrutits avvarsunga

iflesta kommunerde1994 harUnderskolkunskaper.också grundläggande
ocksånågra har sär-undervisning,anpassadsärskiltframarbetatregionen en

arbetshandi-Introduktionen föranalfabeter.försysselsättningsprogramskilda
Pla-rehabiliteringsgrupper.ochsamverkan medsker ofta ikappade omsorgs-

iinriktasstödetarbetsmarknaden,inriktadeomedelbartinte motärnerna
individuella behov.alltefterrehabilitering,ochintroduktionsocialstället

Åtgärder iförekommersamhällsinformationochsvenskundervisningför
Åtgärder ingår ipå arbetsmarknadeninträdeleda tillskakommuner.alla som

deprocent,77-87introduktionsplanemautsträckning inågot mindre
rikt-statsmaktemasska enligthelhetssynEnockså oftast inkommer senare.
Detsamhället.svenskai detflyktingarintegrationförarbetetpräglalinjer av

utgå frånochmåste samordnasinsatsersamhällsorganensolikadeinnebär att
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den enskildes individuella behov. Många kommuner uttrycker starka önske-
mål tidigare samverkan med arbetsförmedlingarna förom bättre kunnaatt
planera ñyktingens till självförsörjning.väg Det borde vidare till storvara

och underlätta planeringen förnytta samtliga deltagande myndigheter tidigtatt
ha kunskap den ñyktinggrupp, myndigheten skaom ochsom ta emotsenare ge
service. Uppgifter ålder, kön, utbildning, yrkeserfarenhet och upplevelser iom
hemlandet hos de nyanlända bör planeringsunderlag kommerett invara som
tidigt för arbetsförmedlingarna.t.ex.

Region Väst har försökt fåäven ñyktingens delaktighet i intro-grepp om
duktionen och samspelet mellan ñyktingenatt och myndighetenmenar karak-
täriseras deltagande delaktighet.än Kommunernas introduktionmer av av är
förberedd och har fast struktur, svårdelvis påverka. Majoritetenen att av
kommunerna formulerar målsättningen i introduktionsplanema utifrån flyk-
tingens mål. I fjärdedel kommunerna utgår frånegna flyktingensen av man
mål endast Ärdetta bedöms realistiskt. målen orealistiskaom diskuterarsom

i regel sig fram till lösning. Flyktingen får sällanman exemplaren ett eget av
introduktionsplanen. Deltagandet och flyktingens ökar emellertideget ansvar
under introduktionen. För flyktingen skaatt delaktig och kunna planeravara
för sin framtid på lika villkor med myndigheterna krävs haratt personen
grundlig kunskap det svenska samhället, sociala strukturer, utbildnings-om
möjligheter och arbetsmarknad han/hon har kunskapersamt iatt svenska.
Introduktionsplanen alltid påär upprättad svenska. Göteborgs kommun har
gjort uppföljning hur flyktingarna uppfattar introduktionsplanen,en egen av
där nedslående bild hur litet delaktiga flyktingarnages känneren sig.av

Regionen påpekar samverkan mellan myndigheternaatt sträcker sig utöver
perspektivet "mot självförsörjning, de nyanländas hela sociala liv ska fung-

Det medför även samverkan med sjuk- och hälsovård,era. polis, försäkrings-
kassa och frivilligorganisationer. Förutom förankringen i svenskt arbetsliv bör
ñyktingen lotsas in i svenskt samhällsliv. En social introduktion behövs vid
sidan arbetsmarknadsintroduktionen. För dem stårav inför omedelbartsom
inträde på arbetsmarknaden den socialaär introduktionen mångacentral. I
kommuner sker i samverkan bra arbete för introduceraett barnatt och äldre
socialt. mångaI kommuner kontakt med alla familjertar och förhör sigman

barnens situation, i andra det urval familjerärom får hembesök.ett som
Farniljema väljer själva i del kommuner vill ha kartläggningssarn-en om man
tal för barnen. Förskola och skola följer barnen kontinuerligt och signalerar till
flyktingmottagningen något behöver uppmärksammas. Det dock inteom är
alltid klart hur eller ska samverka kringatt barnen.man

En tredjedel kommunerna ingen introduktionsplangör för äldre,av dvs.
nyanlända 55-60 år.över Planen i de fall den oftaupprättas, mindre
omfattande för dem i ålder.än arbetsför Många i dessa åldrar dåligi fysiskär
kondition många har handikapp och det blir hälsan får innehållet istyrasom
introduktionsplanen. Andra samarbetspartners kommer här in, studieför-t.ex.
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fåräldreDehemtjänstassistenter.behovoch vidpensionärsförbundbund,
Svenskundervisningtill gamla.servicesamhälletsbl.a.information om

harVissa kommunerstudiecirklar.iundervisninganpassadsåvälerbjuds som
Invand-för äldre,svenskundervisningordnanödvändigtdetundrat är attom

medkombinerasSpråkstudier kandetta.entydigtrarverket sam-svarar
Färgelandaliknande. Iochbakningpraktiska insatserochtalsgrupper som

studiecirklar. Detpensionärsföreningensår i60deltarkommun överpersoner
timmartill 700sfi-gruppideltade kansvenskar,med ävenkontakter uppger

bondgård.få praktik bl.a.och
Småland, aprilDistriktregion,Invandrarverkets södraiUtvärderingen

allraflyktingarna i defickveckaförstamottagandetsvisar under1995 att
individuell planinformationsmåländska kommunerna attdeñesta enomav

informerafortsätterkommunernadelEnför honom/henne.ska upprättas av
svenskundervisningen. Ieller inomstudiecirkelforrniintroduktionsplanenom

månad. Inomintroduktionsplanen inomhälften kommunerna upprättas enav
med planen,påbörjat arbetet restenfyra kommunermånadertvå har tre av

flyk-till dessmedvetetväljer väntamånaderefter minst attförst tre man-
hunnit landa".ochsvenskundervisningenpåbörjattingen

schablonersätt-införandetkonstaterarutvärderareregionens attSödra av
samarbetestrukturerattillhar lettintroduktionsplaneroch krav ettning mer
hälftenisamverkandeDesamhällsorganen.olika parternamellan de avvar

ingickkommuner ävenarbetsförmedling. Iskola/sfi och ettkommunerna par
praktik-fannsfjärde kommun ävenyrkesorientering, Iochstudie- envarsyo.

med.skola/sñförfanns ingenkommunfemte representantansvarig med. I var
ochslutskedetförst ii vissasamtligamed iArbetsförmedlingen mermenvar

behövs flerinteansåg hälften dettillfrågade kommunernade attpassivt. Av
skola,Övriga ikomvux,ansåg gärna att resurspersonatt syo,parter. serman

med. Kom-barnomsorgspersonal finnspsykolog/kurator,arbetsförmedling,
introduk-för3-5 timmar upprättaoch15 minuteranvände mellan attmunerna
kommu-samtligadeltog iTolksamtal.ytterligaredärefter tillkomtionsplan,

ner.
introduktionspla-uppföljningarkommuner görregionensflestaDe avav

inblandadeträffar för deordnaruppföljningarkontinuerligtDe görsomnema.
aktörvarjesedan harnärvarande ochinteñyktingendär är en egenparterna -

skolornaelevkonferenser imedvanligtDetñyktingen.uppföljning med var
På fråganframsteg.elevernasgick igenomflyktingmottagningochdär lärare

oftastñyktingensvaradei allt dettadelaktighet attflyktingens manegenom
svenskun-förs i slutetuppföljningssamtalvid denärvarandebara avär som
månader.efter 18oftastintroduktionsperiodeni slutetellerdervisningen av

antalethur1995 visarjuniregionInvandrarverketsi östraUtvärderingen
Samtliga kom-uppföljningar.med tidigarejämförtökatintroduktionsplaner

varie-Kvaliténnågon plan.forrnutvärderingenhade vidregioneni avmuner
lågutbil-försärskilt planernaundersökteUtvärderarnaemellertidrade stoxt.
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dade flyktingar och konstaterar dessa har knapphändiga introduktionspla-att
speciellt vad framtida åtgärder.gäller framgårDet mellan raderna skriverner,

regionen i sin kommunerna inte tänker öda på dennarapport att resurser grupp.
"Planema inte heller levande verktyg för introduktionsverk-ettsynes nu vara

Överföringensamheten", konstaterar regionen. frånuppgifter den hand-av
lingsplan ska Invandrarverketsupprättas förläggningar tycks obefint-som
lig"

Uppföljning vissa introduktionsplaner sker alltför sällan, det kanav ett
århelt vilket regionen bedömer långalldeles för långsiktigatid. målenDesom
ibland flyktingarnasendast framtidsdrömmar, någon bedömningvar utan av

målethuruvida realistiskt eller Introduktionsplanema saknade oftastvar
anteckningar sociala kontaktytor. I enkäter och intervjuer med flyk-om
tingsamordnare framkom arbetsfönnedlingen prioriterar de utbildadeatt och

lågutbildadelämnar de och ointresserade flyktingenär inte kan tillräckligom
svenska. Man har otydlig uppfattning så mångavarför lågutbildadeen om
klarar svenskan. En uppfattning "först alfabetiseringär hemspråket,att
sedan alfabetisering det latinska alfabetet, sedan sñ. Men det leder inte till

försörjning." Flera flyktingarna omotiverade sadeattegen uppgav var men
inget varför.om

Tillgången på praktikplatser varierar Vissa kommuner någrahar intestort.
praktikplatser lågutbildade.för Några har emellertid speciella projekt riktade

lågutbildade.just till Regionen konstaterar AMS policy bör ändras. Insatseratt
bör frånin början, inte år.sättas efter flera Regionen konstaterar också skill-
nader mellan länen vad gäller samarbetet mellan kommunerna och arbetsför-
medlingen, råderi vissa motsatsförhållande mellan dessa myndigheterett som
ska samarbeta i mottagandet. Det skillnaderär mellan och småstora stora
kommuner, småi de flyktingarna lättare fångasoch bättre utvär-syns upp var
deramas uppfattning.

lyktingarsF synpunkter på introduktionenegna
Invandrarverkets region har också gjortöstra tjugotal intervjuer lågut-medett
bildade flyktingar. De flesta någrade inte hade förväntningar allsattuppgav
innan de kom till Sverige, med undantag utgått från Sverigetre attav som
skulle möjligheternas land. Sex hävdade de inte valt Sverige varitattvara utan
i händerna smugglare, visste inte hon hon kom hit.när Dessaen var var
flyktingar kom till Sverige samtidigt mångamed andra, under hektisken
period lnvandrarverketnär tvingades ständigt provisoriskaöppna förlägg-nya
ningar. Kvalitén förläggningama varierade därför ungefär hälf-stort, men

de intervjuade upplevde förläggningstidenten det itrotsav stort settsom
positiv, övriga hade negativa minnen. De positiva upplevelsernamest attvar

fått förläggningen,vänner det bra organiserat, svenskunder-attman attvar
visningen förläggningen fungerade bra, förläggningen bra platsatt var en
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med boddehängdepå. negativa upplevelsernaDe attatt pusta ut mansamman
stökigt ochdåligt oroligt i matsalen,bemötande,trångt, iproblem tvättstugan,

olika förlägg-mellanstressigt med flyttningarbråkigt flyktingarnabland samt
någonfåttansåg inteTolv deassistent.och därmed byteningar att sam-av

varitinformationenhällsinformation, alternativt att sparsam.
från förläggningen,flyttningeninställda tillhälften positivtNärmare var

i kommunenkontaktpersonenflyttade till arbete,beroendebl.a. attatt man
Orsakennärheten släktingar.hamnade iinformation ellerbra att avmangav
inte ñckdelberodde tilllyckade utflyttningarnatill de mindre attstor man

tillgångbristandetvångsutflyttad grundbosättningsort blevvälja utan av
Å alla dessaområde. sidan blevandrakommunplatser i önskat nästan mer

till den kommunen.de väl kommitpositivt inställda, när nya
positiv framtidstro.de allamöjligheter hadebakgrund ochOavsett en

fått"få betala tillbaka detviktigtMånga det oerhörtsade attatt avmanvar
frånverkade dekommit längstsvenska Destaten. personer somvarasom

och sig själva. Deinitiativkraft, viljahaftbörjan tro som var meregenen
strategier förlitat sigavsaknadiverkadeuppgivna egnaavvara personer som

någotarbetsförmedlingenframstodpå myndigheterna. För dessa t.ex. som en
någon arbetsfönnedlare hadealdrig träffatkvinnadiffus myndighet. En som

någonfått inte hadehälsningen hondärifrån flyktinghandläggaren attgenom
tillräckligt medinte kundedärför honbli sömmerska,möjlighet attatt

svenska.
kommunernasframför allt blivit hjälptadeallra flestaDe att genomuppgav

personligtbeskrev detmindre kommunerflyktingsamordnare. I ettman som
tacka för sinahade sig självatyckte deinitiativrikamottagande. De attatt

viktigastefamiljemedlem denNågra ellerbarnenframsteg. somannanuppgav
påPå frågan kunde blivit hjälptadesamhället.hjälparen in i det annatomnya

fått blir förför mycket hjälp. Maniblanduppfattningenframkomsätt att man
Många förvånadefår själv vill.och inteomhändertagen göra varsom man

på motprestationer och beskrev detfått så kravmycketde attöver utanatt som
arbetsförmed-kritik riktadestacksamhetsskuld. Annanhamnat ide moten

på villvad ochindividuellt och redajobbalingen: de borde ta var enmer
svenskundervisningen levde i högreigångkommit medintegöra". De som

utanförskap ochstarka känsloruppgivna, medoch kände siggrad isolerat av
frågan.svårthade besvaraatt

det vis-regionenutvärderarna iSammanfattningsvis konstaterade östra att
flyktingar. Menkommitmänniskorbrokig skaraserligen attsomsomvar en

myndig-beskrivningmångt ungefäroch mycketdetta ide getttrots avsamma
påfallande individerhur detyckte detinsatser. Rapportöremaheternas att var

målmedvetna kommit längst i sinsjälvförtroende ochbrahade ett varsom
människors klartvarför dessaundranUtvärderarnasintegrationsprocess. var

återfanns introduk-i derasutsträckningiframtidsplaner inteuttalade samma
hadeframtidsplaner ellerinofficiellaflyktingarna äns-tionsplaner, hade egna
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och flyktingarna förståttintetemännen varann.
hinder flyktingarnaDe förrnedlades oftast via arbetsförmed-mött vägen

lingen. Risken fåttutvärderama flyktingarna diffus uppfatt-attvar menar en
få någonning hinder skjuts faktiskt Mångadet möjliga. kändeutan att motom

ocksåsig irriterade blirdet onödiga väntetideröver mellan svenskundervis-att
ning och praktik. Det ñnns förhållningssättrisk passivt från myndig-att etten
heternas sida skapar passiva flyktingar någrai regionen. Försäger östraman

flyktingarna hade hälsoskäl medfört försening med introduktionen ochav
några hade andra skäl kört fast. Här finns risk för de hamnar i ondattav en en
cirkel. Erfarenheterna visar tydligt introduktionen bör individuelltatt vara mer
anpassad för resultat. lågutbildadeHur alternativet för kvin-att t.ex. utge ser

grund traumatiska upplevelser och psykosomatiska besvär intenor som av
klarar svenskundervisningen Information det oerhört viktigt medärattav om

sociala kontaktnät ocksåskulle förmodligen innebära del flyk-attegna en av
tingarna blir bättre rustade det samhället. Det intemöta äratt nya genom
arbetsförmedlingen får jobb idag sina kontakter konsta-utanman genom egna

Öst.utvärderarna i Regionterar
Invandrarverkets södra Smålandregion Distrikt har intervjuat sextiotalett

flyktingar, frånsamtliga f.d. småländskaJugoslavien kom till kommunersom
i början 1994. Kommunen mycket väl berättar flykting-tog emotav oss en av

Barnen fick börja skolan tillsammans Vårmed svenska barn. yngstaarna.
gårdotter fritids efter skolan. Själva började vi i skolan och skullevuxna

lära svenska. Här har vi inga anmärkningar. Lärarna Felet liggerär toppen.oss
svårthos vi har lära svenska. flesta fickDe börja sñ-undervis-attoss, oss

månadenningen efter inflyttningen. I kommuner ñck flyktingarna börjaett par
läsa svenska någonredan under ankomstveckan. l kommun fick de fyravänta
månader. För hälften de intervjuade hade svenskannärmare kombineratsav
med praktik baserad flyktingens tidigare utbildnings- och arbetslivserfaren-
heter. För fem intervjupersonerna hade den resulterat i anställning efterav
praktiktiden.

Arbetsförmedlingen hade inte varit involverad i praktikanordnandet i alla
kommuner i antal kommunerna ordnade flyktingmottagningenutan ett av
praktikplats. Endast fem flyktingarna hade haft kontakt med arbetsförmed-av
lingen. I kommuner fåtthade flyktingarna åtgärdlänge efterett väntapar ny

åttaavslutad sfi, i fall månader. flestaDe visste inget den svenskaett om
arbetsmarknaden svårigheternaoch fåmed arbete. hadeMan sigväntatatt ett
kunna försörja sig själva, för de flesta det Mångaomöjligt.ännumen var var
besvikna. Det fåbesvärligt något.är Förstgöra näratt utan attpengar man
arbetar och betalar skatt känner sig svensk. hadeDe räknat medman som
kunna lära sig svenska snabbare. Man berättade svårthade lära sigatt man
svenska grund koncentrationsproblem. ocksåVissa svarade eftersomattav

hoppades återvända svårtkunna det svenskstudiema allvar.att taman var
Diskussioner introduktionsplan mindes flestade samtal haftom som man
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kände intearbetslivserfarenhet.utbildningsbakgrund och Femton procentom
osäkra sinnågon igen planenplan, tolv kändetill procent om egenmen var

Någon bara blan-sade detplanerandet för framtiden.medverkan i att var en
förtssamtal framtidenunder. mindes barakett skrev En om somannanman

årflyktingarna hade efterde intervjuadeinför hel Majoriteten ettgrupp. aven
Bland anmärktesintroduktionsplanen. dessaingen kopiai kommunen avegen

verkligheten,alltid stämde medstod i planen intebland detannat att som
religionstillhörighet tagitshadefel yrke ibland tvärte-ibland noterat, upp,var

önskan.flyktingensmot
också frågan önskat mottagandefick de hadeFlyktingarna ett annatom

delatrångt förläggningstiden, tvingatsMånga underförläggningen. hade bott
fåtal problem. Oftastdetendastlägenhet med andra. Men ett tog upp som

påfrestande sysslolös och i ovissisig kring det väntanrörde att varasvaren
uppehållstillstånd. Många önskat styrdsade de skullebesked att en merom

i andrasvenskundervisning, undervisningaktiviteter: ämnentillvaro med mer
säkert hadeemellertid i kommunen, vilketflesta trivdesriktigt arbete. Desamt

fått bland dem intebosättning. Meni själva välja sinsin grund de ävenatt som
svårt fåpåpekade kontakt meddetfått positiva. Fleravälja ärattvar svaren

Några kontaktville ha bättresaknade svenskasvenskar och vänner.att man
Någondå enstaka de inter-saknade arbete.arbetsförmedlingen, demed av

på anledningen.funderade flytta denvjuade att av
NågraAhmed själv Väners-Vogel-Rödin hänvisar i VadIng-Britt säger -

för socialtInstitutionenintegration i samhälletborgsflyktingars sinsyn
invand-Gordon studerat1993 till MiltonGöteborgs universitet,arbete, som

assirnilering kanoch visat hur begreppetamerikanska samhälleti detrare
dels strukturellkulturell assimileringolika aspekter, dels ensom enses ur
i USA assimilerasvanligt invandraredetassimilering. Gordon är attattmenar

segregeradevärderingar medan degäller beteende ochkulturellt, dvs. vad är
ochekonomiska förutsättningarpolitisk makt,vad gällerstrukturellt, dvs.

frånfrån Eritrea ochutgår intervjuer flyktingarStudien,liknande. avsom
ha kommit in i detfem tycker sigbekräftar flyktingarSomalia, detta. Fyra av

på arbetsmarknaden. Denoch känner sig delaktiga,svenska samhället utom
med skillnadenkänna sig delaktig hängerupplevelsenpositiva att sammanav

författaren.samhälleSverigeshemlandets diktatur ochmellan öppna menar
personligt bekantaintervjuadetycktes endast deTrots detta ett varapar av

överträffade emeller-demokratiska samhälleSverigesmed enskilda svenskar.
helt vid tankenerfarenheter, deintervjuades tidigaretid alla att manvar ovana

någotaldrig tjänarpåverka inställningen detoch hade i ställetskulle kunna att
farligt.kan direkttill klaga tvärtomutanatt vara

få hos med undantagsökte stöddessa flyktingar detBland varann,var som
orkade inte riktigtsvenskt Kanskeföreningar de skapatför de manmaner.

utifrån. har inFör allabehövde stöd vägenvarandras problemmed utan vuxna
godasig. Myckethade förväntatblivit mycket längrei yrkeslivet än man
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svenskkunskaper gymnasienivåoch utbildning krävs till alla intervjuades
först planerade yrkesmål. Man oförberedd dessahöga krav gällerär ävenatt
vad uppfattar hantverksyrken. Självförtroendet på hårdasättsman som prov,
då inte kommer in den ordinarie arbetsmarknaden. Att familjeför-man en
sörjare arbete och har dyster arbetsmarknadenär förö-utan ären prognos
dande för familjen sociala och psykologiska aspekter. En de intervjuadeur av

hudfärgen evig barriär ochsäger antyder han hanär aldrigatt att tror atten
kommer bli accepterad här. Bostaden och Vänersborgsmiljön uppfattasatt
däremot alla mycket positiv. Trots det flyttar ofta, inomävenav som man
bosättningskommunen, vilket innebär ständigt närmiljöer ochnya nya gran-
nar.

ñyktingfamiljemaBarnen i någonhade ofta inte längtan till hemlandet.
Även återvändaföräldrarna vill blir frågadet de har barn.närom en annan
Barnen delar del dagen språketmed svenska barn. lär sigDe snabbtstoren av

fåroch skolan och barnomsorgen mycket kunskap hur samhälletgenom om
fungerar i vardagen. Barnen integreras generellt mycket snabbare isett sam-
hället de Kanske iän det invandrarnas hem deär kulturkrock-störstavuxna.

sker. Ytterligare kulturkrockar kommer med de och kvinno-arna nya mans-
rollsmönstren. iIngen undersökningen försökte hävda sin ursprungskultur
framför den svenska, alla försökte lära sig den svenska och hitta kontaktvägar.
De sade det förefaller pådet helt hänger dem själva fåde skaatt som om om
kontakt och intervjuade någonde tycktes inte ha kontakt medett par av
svenskar alls.

Uppföljning AMVss medverkan det flyktingmottagandeti samordnadeav
En uppföljningsstudie flyktingar i kommuner årnästanmottagna treav sex
efter kommunmottagandet fyraoch sedan deras ankomst till Sverige Del-

1 Carl Magnus Tunevall, 1994 mångavisar flyktingarnarapport attav av
fortfarande befann sig i inledande förberedande fas grunden av svaga
svenskkunskaper gångbaraoch brist yrkeserfarenheter. Flyktingarna kom
från trettiotal olika länder, medelåldern år,trettio det spännviddett storvar var
mellan deras utbildningsbakgrunder. fjärdedelEn saknade grundskolekompe-

medan femtedel hade längre utländsk högskoleutbildning.tens en en
Uppgifter studieresultat, avbrottsorsaker, studieintensitet inomom m.m.

svenskundervisningen stämde väl med tidigare uppföljningar.överens Av de
flyktingar i uppföljningsgruppen påbörjat svenskstudier hade knappt hälf-som

uppnått sfi-nivån medan övriga olika skäl avbrutit studierna. Tjugoten av
hade hänvisats till grundläggande vuxenundervisning. Av demprocent som

avslutat studierna det endast mindre gåantal kunnat vidare tillettvar som
någon långsiktigform planering med arbetsförmedlingens medverkan.av
Tunevall mångakonstaterade det i kommuner fanns uppenbara behovatt attav
utveckla introduktionsinsatserna lågutbildadeför de flyktingarna.
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någon svenskutbildning överhu-kommit in ifanns inteDet en grupp som
lågutbildademånga kvinnor.äldre ochvudtaget däribland även

arbetslivsanknytning,flyktingarna ofta ökadmajoritetenFör merenav ses
svenskundervisningenyrkesinriktade inslag ipraktiska och möjligt somomav

ansåg förändringarnaTunevall,utvecklingnödvändig attrapporterar somen
fortfa-så långt otillräckliga. handladesvenskundervisningen varit Detinom

sammanfattar detteoretisk utbildning. Hanhuvudsakligenrande attom
ökad gradintroduktionen medden inledandebehövs samlat överett mer grepp

yrkesinriktade Dettasvenskundervisning ochintegrering mellan moment.av
många vid arbets-också flyktinghandläggarebedömningden görsär som av

och flyktingmottagningar.förmedlingar
svårare lågutbildade svenska arbetsmarknaden.för denblivit alltDet har

arbetsfönnedlingarnasknappast iutvärdering märktes dessaMen i Tunevalls
delågutbildade, flyttat i kommunerdestatistik. Förklaringen utatt somvar

långt frånbefann sig mycketåren, fortfarandetill fem till delstorsenaste tre
ingick i studien hadehälften de flyktingarOmkringarbetsmarknaden. somav

registreratsfaktiskt hadearbetsförmedlingen. Av demregistrerats vidinte som
dedå kartläggning visatmånga fördjupadavaktualiserats,hade attensenare

ifråga för arbetsförmedlingenslång kommakvar innan de kundehade vägen
arbetsmark-mån blivit aktuell föråtgärder. överhuvudtagetI den denna grupp

orienteringskurser, beredskapsarbetenadsåtgärder oftasthandlade det om
fick tillbaka till denfortsättning och flyktingarnasaknadeso.dyl. Här en

beredskapsarbeteIbland kvalificeradevuxenundervisningen.grundläggande
då kommunernaoch räknades de iutanför flyktingmottagningenför bidrag

återvändsgränd,något de sedanlätt leder tillsjälvförsörjande, närensomsom
platsfönnedlingsservice.arbetsförmedlingens ordinarieförs tillöver

fortfarandemajoritet flyktingarnaUppföljningen visade nästan treatt en av
lång de allvarkvar till dessår kommunmottagandet hadeefter väg atten

krym-arbetsmarknaden. Med denden reguljärakunde börja söka sig ut mot
långa,blivit mycketintroduktionsperiodemaarbetsmarknaden hadepande

minst fyra, femlågutbildade flyktingarna. Flertalet hadeför deinte bara väntat
på arbetsmarkna-på söka sig den reguljäraår, allvar kunnat börjainnan de ut

målet blivithadeförkorta onödiga väntetider,stället förden. I attatt snarare
påtvingade i möjligasteväntetidema tillarbetsmarknadslägetutnyttja de av

flykting-skriver Tunevall. Menmån meningsfulla förberedelser oavsett var
både ochpåfrestande för flyktingarnaså långabefann sig, den tidenvararna

påpekade viktigt inte släppadetför samhällsekonornin. Han är ansvaretattatt
nödvändigtförsörja sig älva och detflyktingarna faktiskt kanförrän är attatt

platsförrnedling.tillräckliga insatser förintroduktionen medfölja upp
Innehåll kvali-ochenkät till kommunernaArbetsmarknadsdepartementets
mångai kommu-flyktingmottagandet, 1995 visadekommunalai det atttet av

lågkonjunkturen mindrearbetsförmedlingarna underhade satsat resur-nerna
på flyktingmottagningamaSamtidigtflyktingmottagandet. som manser
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måste prioritera medel till arbetsinriktade åtgärder i tidigtattanser man ett
skede introduktionen. En kostnadsöverföring frånhar skett arbetsfömied-av
lingarna till kommunerna.

Flyktingars registrering arbetsförmedlingen, statistisken sammanställ-
ning registreringen flyktingaröver arbetsförmedlingen, Statens invand-av
rarverk, 1995 visar smådet årenskillnader för flyktingar åldernöver iatt var

år16-59 flyttat åreni kommuner 1991, 1992, 1993:utsom

Andelen flyktingar registrerats arbetsförmedlingen efter års1,50 som ca
bosättning introduktionsperioden mån tvåvanligen 18 tredjedelar,är var

årsefter 2,5 boende knappt 80 frånTiden kommunmottagning tillprocent.
inregistrering år2 inräknat introduktionen.var ca

flyktingarAndelen arbete och inte befann någonsig i arbets-utansom var
åtgärdmarknadspolitisk 57 de registrerade. I allaprocent stort settvar av

övriga, 43 befann åtgärder,sig i olika arbetsmarknadsutbild-procent, mest
ning inom AMU: beredskapsarbete, ungdomspraktik och under senare
delen 1994 invandrarpraktik. Andelen arbete konstant vid mät-utanav var
tillfällena år.1,5, 2,5 och 3,5

de registreradeAv vid arbetsförmedlingarna hade efter år1,5 5° procentca
flyktingarna erhållit någon form årarbete. Efter 2,5 7 och efterav procentav

år3,5 9 Om räknar alla flyktingar blev det 4procent. mottagnaman
respektive 6 procent.

Sammanfattning målen nåttshar-

årenUnder de elva har drygt 300 000 utländska medborgaresenaste sökt asyl
i Sverige dessa fåtthar 230 uppehållstillstånd.000över Utöver dessa harav-

177 000 utländska fåttmedborgare uppehållstillstånd grund familje-ca av
anknytning till andra flyktingar i Sverige. Under dessaän elva kommu-som

för det praktiska mottagandet har tagit drygtansvarat 247 000emotnerna man
flyktingar m.fl. årenBara under de fem 1991-1995 kommunernasenaste tog

140 000 flyktingar m.fl. Målsättningennärmare för flyktingmottagandetemot
har varit och likvärdiga förutsättningar för leva självstän-att att ettge var en
digt och normalt liv och klara sin försörjning.egen

Utvärderingar antyder endast liten del de under åratt mottagnaen av senare
klarar sin försörjning årsefter 3,5 Fåmottagande. självförsörjandeäregen
efter introduktionens månader.18 Siffrorna arbetslöshet ochöver sysselsätt-
ningsgrad visar beroendet åtskilligaför sträcker sig längre tiden seatt än över
delbetänkandet Arbete till invandrare. Många flyktingarna alltså inteärav
självförsörjande och introduktionen drar tiden. flestaDe och det hand-ut -
lar lågutbildadeinte bara mycket århar flera innanväntat de kan börjaom -
söka sig den reguljära arbetsmarknaden. långHur tid det sedan kommerut

innan de har arbete och klarar sin försörjningatt och kanta levaett ettegen
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mycket osäkert.normalt och självständigt liv är
arbetslöshet,återfinns situation med allmänt högdelvis iFörklaringarna en

ocksåarbetsmarknaden isvenskastrukturella förändringar den enmen
kulturområdenspråk- vi redo-från avlägsna och somflyktinginvandring mer

arbetslöshet ställs vidare mycketför delbetänkandet. Med dagens högagjort i
Frågan flyktingmottagande tillpå arbetskraften. nuvarandehöga krav är om

bistå ñyktinggrupperinnehåll för tidersoch organisation relevantär att senare
iarbetsmarknad och delaktighet detnuvarande svenskatill egenförsörjning

svenska samhället.

organisationers medverkan11.4 Icke statliga

före-också uppgiften hur denñnnsBland direktiven övervägaatt resurs som
integrations-llyktingmottagandet och ikan tillvara iningslivet bättreutgör tas

på Börje Sjöquisthuvudsakligen denFöljande baserasarbetet. rapport som
Frivilligorganisationemas rollñyktingkommitténtill Invandrar- ochlänmade

intervjuer med Stockholms stads1994,i ñyktingarbetet, september samt
Sjöquist harKFUM/KFUK:s studieförbund.invandrarförvaltning och avgrän-

undersökningenorganisationerna. Iundersökning till de humanitärasinsat
flyktingstödorgani-alltså uttaladeingår hjälporganisationema,de traditionella

flyktingar och invandrare.samfund, arbetar medsationer kyrkor ochsamt som
inriktning och arbetetreligiös eller ideologiskOftast har organisationerna en

mindre del.invandrare endastflyktingar och andraför asylsökande, utgör en
ISO, i kon-Statlig Organisation,begreppet IckeBörje Sjöquists använder

Organisa-Governmentalinternationellt använda NGO, Nonsekvens med det
institutionerorganisationer,för kategorition, samlande begreppett ensom

på utför samhällstjänster.kommuns uppdragandra elleroch statorgan som
folkrörelser ellerideella organisationer,"frivilligorganisationer,Termema

påpekar, inte helt adekvataorganisationer" Sjöquisthumanitära närsom
i utförandet samhälls-sådana organisationers medverkandiskuterar avman

frivilligor-dock huvudsakligen begreppetuppgifter, fortsättningsvis används
ganisationer.

Bakgrund

komple-roll i Sverigefrivilliga organisationer, har spelatdelEn stor somen
flyktingar,stödja asylsökanden ochdet gällertill och kommun när attstatment

svenska ñyktingbi-både En del detasyl- och integrationsprocessen.under av
intematio-organisationer och derasståndet dessakanaliseras dessutom genom

fåtal avtal utfört arbetsupp-organisationernanätverk. I fall harnella ett genom
entreprenad.llyktingmottagandetgifter i

framtidaroll iorganisationerna ska spelaOm tänker sig större ettatt enman
organisationemasmåste mellanñyktingmottagande klara gränsernautman
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kompetens och intresse respektive statens/kommunemas. Erfarenheterna hit-
tills gårvisar det och kan i framtidenatt även komma tydlig skilje-att en
linje mellan vad regeringen i Sverige liksom i övriga EU-stater vill med asyl-
och flyktingpolitiken och vad frivilligorganisationema önskar arbeta för

Sjöquist. En ökad konfrontation mellan regeringar och organisationermenar
olycklig utveckling, i synnerhet de har intressevore en ett gemensamtsom av
saklig information flyktingfrågoratt till allmänheten motverkage en samtom

rasism och främlingsfientlighet. I Danmark har långunder tidt.ex. man en
byggt samarbete mellan och organisationernaett Danskstatenupp genom
flyktinghjälp intressen i vissa fall. Dansk ñyktinghjälptrots motsatta har-
emellertid sin direkta medverkan i ñyktingmottagandet kunnat utövagenom

inte obetydligt inflytande politiken. Sverigeett I traditionenär ochen annan
här vinnlägger sig organisationerna i stället oberoendeatt stats-om vara av
maktema.

Historiskt organisationernaväxte i Sverige fram för bistå socialt eller iatt
utbildningssyfte tillvarata vissa rättigheter påverkaeller lagstift-gruppers
ningen i viss riktning. Ofta det organisationerna verksamhetertogvar som upp

blev och kommunernas i välfärdssamhället.statens Undersom senare ansvar
den ekonomiska tillväxtperioden 1950- och l960-talen minskade därmed
organisationemas roll i det svenska samhället och i slutet 1960-talet taladeav

folkrörelsemas kris. Medlemsantalen krympte, organisationernasman om
uppgifter behövdes inte längre, de sköttes professionella i offentlig tjänst iav
stället för frivilliga i föreningama. Stat och kommuner har emellertid inteav
kunnat alla behov och kompletterande insatsermot har behövts, vadsvara
gäller socialt stöd Till detta har organisationerna fått statliga bidrag ochm.m.

bidragsberoende uppståtthar vilketett i vissa enskilda fall så starktär att
föreningarnas existens skulle hotas de statliga bidragen uteblev skriverom
Börje Sjöquist.

Nya uppgifter för organisationerna

Med det minskade för åtagandenekonomiskautrymmet harstatens emellertid
diskussion frivilligorganisationemas medverkan Den offent-en ny om startat.

liga sektorn har tvingats till kraftig rationalisering och förändring och harman
inom vissa områden gått till privatisering,över entreprenader och förenings-
drift. Bland har riksdagen enligt lagenannat mottagande asylsökandeom av
beslutat driften ñyktingförläggningar skaatt föröppen entreprenad.av vara
Viss kontraktsverksamhet har tidigare förekommitäven i begränsad skala vad
gäller förläggningar. årenUnder 1986-91 drev Röda korset fyra förläggningar
på entreprenad i samband med kraftig ökning antalet asylsökande ochen av
flyktingar. Senast vid mottagandet krigsflyktingama från Bosnien har femav
ftivilligorganisationer försök för delar ñyktingmottagandet iansvarat av
Stockholms kommun.
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på entreprenadFlyktingmottagande

förstafrån och med denstad hari StockholmsInvandrarförvaltningen mars
organisatio-på till fementreprenadflyktingmottagandetdel1994 lagt ut en av
Spånga ochochRöda korsetKFUM-KFUK,Missionen,Caritas, Socialaner:

flyk-kommunplaceradesamtligafjärdedelBlåbandsförening. Knappt aven
ersättning skaorganisationernatagits mot3 650 hartingar emot somav

svenskai detintroduktionmånaderna flyktingarnasförsta 18sköta de av
introduktionenden delenhandskaOrganisationernasamhället. ta somavom

bistån-ekonomiskautbetalning detmyndighetsutövning dvs.direktinte är av
sfi ochsvenskutbildninggrundläggandehellerinteflyktingarna,det till

skaffaförhaft kvardessutomInvandrarförvaltningen har attansvaretGRUV.
genomgångsbostaden.förstadenflyktingen

genomgång inte utvärderat.vid denna ännuOrganisationsmottagandet var
goda erfa-hel delmenadesidaFrån invandrarförvaltningens att trots enman

förbasorganisationkommunalfortsättningen attibehövsrenheter även en
oftaFlyktingmottagande präglaskontinuitet.och storabehålla kompetens av

kan inteFrivilligorganisationemaursprungsländer.volym ochsvängningar i
tycker sigvidareVadoffentliga sektorn.denavkrävas manansvar somsamma

uppfattar detorganisationerdelhosförvaltningenha märkt är att man en
på flyktingarna.måste ställa kravrollkonflikt om mansom en

radikalt.minskatflyktingmottagandettidunder dennahänt ärDet attsom
förhandlar detframtidenfå och i denflyktingar närmastekommerDet orga-

Politikernainleddes.försöketvolymhelt närdel ännisationemas annanom en
samarbetetfortsättninghavill samtligastadStockholmsi men manen

diskuterarvadska enligtInvandrarförvaltningenformerna.diskuterar man nu
redovis-myndighetensdet krävsdärintroduktionsplanema,förha ansvaret

organisa-introduktionsarbetetdelaruppföljning, läggaochning ut avmen
tillgång socialatillderasfördelFrivilligorganisationernas ärtionerna. stora

också oftaÄven säkerligenmyndigheterinte ärdetta denätverk. är enatt
med flyktingarnakontakternatillgång socialai de .

deltagitorganisationernastudieförbund, ärKFUM-KFUK:s somen avsom
iflyktingar och160träffade avtal togförsöksverksamheten, att ta emoti om

flykting-sittanhöriga inommedhundra flyktingardrygtpraktiken ettemot par
medstartadeansvarigadeberättar storDärmottagande Kulturrnötet. att man

skri-två flyktingkonsulenter. Deprojektledare ochanställdeochentusiasm en
hadeemellertid intede1995septemberkritiskt i lägesrapport attenver

verksam-invandrarförvaltningensbyråkratiska delendensigförväntat att av
uppfylla defallet förblevdetkopieras, närmast attskulle behövahet attmen

före-hadeinte heller,från sida. Detmyndighetensställdeskrav somvarsom
ochandel barnfamiljer medbosniskavälutbildaderelativt storspeglats, en
frånensamstående, delmånganyanländaBland dekom.ungdomar envarsom

svårt psykisktvidaredelnationaliteter. Enolikafamiljer ochsplittrade varav
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medtagna vistelse fångläger,i andra hade tortyrskador.av
På Kulturrnötet sammanfattar projektledaren de klarade uppgiften braatt

kunde de inte utgå från frivilligasammantaget krafter i den utsträckningmen
planerat. Verksamheten har varit uppbyggd kring studiecirklar isom sam-

hällsinformation och "träna svenska-grupper. De har haft viss begränsad
förmedling praktikplatser, ordnat stadsvandringar, kafékvällar, sommarlä-av

för bosniska familjer, fotbollslag för somaliska firat traditionellger män,unga
svensk julfest ocksåDe har till alla så önskat försökt förmedlam.m. som
flyktingguider inom Kontaktnätet kapitel 13 eller vänkontakter. Avsiktense

byggaär socialt nätverk flyktingamaatt ett blandrunt bear-annat attgenom
beta deras närmiljöer. De har liksom övriga utgått från individu-mottagare en
ell kartläggning och introduktionsplan. De har också hjälpt flyktingar meden

ordna fast bostad. KFUK-KFUMatt vill fortsätta verksamheten,gärna men
inte för fler tidigare. småskalighetenDetta än är deras fördelansvar ärsom
och den alla nykomlingar fågör kanatt personligt bemötande derasett är
argument.

Andra "samhällskontrakt"

Enligt avtal mellan Stockholms läns landstingett och Stiftelsen Röda korsets
för torterade flyktingar startades 1985center pilotprojekt. Centret har underett

sin tillvaro psykosocial behandling rådgivningochgett till 1 500 flyktingarca
och deras familjemedlemmar och tjänat kunskapsförrnedlande institu-som en
tion till den allmänna sjukvården seminarier, utbildningar rådgiv-ochgenom
ning På arbetar 15 anställda professionella:centret läkare, psykolo-m.m. ca

sjuksköterska, sjukgymnast, socionomer och familjeterapeuter. Tillger, cen-
ocksåhar frivilliggrupptret för torterade flyktingar knuten. Den verk-man en

samheten vänder sig till asylsökande, inte har till behandlingrätt isom centrets
ordinarie verksamhet under den tid påde beslut uppehållstillstånd.väntar om
Gruppen består s.k. professionella frivilliga tvådrygt heltidstjänsterav som
arbetar ersättning. Verksamheten finansierasutan helt bidrag och fond-genom

Tvåmedel. ytterligare har inrättats i Malmö och Skövdecenter vilka drivs av
Röda korsdistrikten efter avtal med respektive landsting.

Stockholmslandstinget bl.a. ekonomiskt stöd till insatser för bosniskager
krigsflyktingar vårdcentralen Kronan i Sundbyberg tillgenom samt post-en
traumatisk enhet vid Karolinska sjukhuset huvudsakligen sysslar medsom
dokumentation. Ett exempel samhällskontraktannat avtaletär mellan
Stockholms läns landsting, nordvästra sjukvårdsområdet och Institutet för
Psykosocial behandling och Interkulturell Kommunikation IPIK som
ingicks 1994. IPIK ska inrätta två årunder skasommaren ett center som
bedriva kvalificerad psykosocial och psykoterapeutisk hjälp till alla hiv-en
infekterade invandrare, flyktingar, asylsökande och dras anhöriga, främst
bosatta i Stockholmslän. Verksamheten på försök och kommerär utvärde-att
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svårtdetpå entreprenad beror ärverksamhet attdenna attlagtAtt manras.
sjukvården. Detordinarierådgivningen inom denochbehandlingenklara

områden arbetslag.från iolikaexpertissamlar ettkrävs att man
familjeåterföreningsverksamhetÄven ochefterforsknings-korsetsRöda

åtagandeavtal detdettafyllerRöda korsetuppdragsker staten. genomav
inklusive till-Genêvekonventionenundertecknatåligger alla stater somsom

kommeri Sverigeflyktingarasylsökande ochTusentalsläggsprotokoll. som
år till Rödavarjevänder sigkonflikti väpnadbefinner sigfrån länder som
via Interna-verksamhetendel isådant bistånd. viktig ärfå En attförkorset att

familjemeddelanden".utväxlaRödakorskommitténtionella

kompetensKrävs ny

från organi-medintervjuerhans representanterSjöquist konstaterarBörje att
medförkontraktsverksamhet stortettden härvisarsationerna typenatt av

verksamheten iutveckla störrekanmåste innanlösasproblemantal mansom
och dettredjesäkraför rättoch lagarreglerfinns radskala. Det att mansen av

gårmyndighetsutövningförklarttydligt gränsernanödvändigt göraär att var
Frivilligorgani-ansvarsfriheten.missbrukariskeraskaföreningarinte attom

ellerkommunförverksamhet entre-driva statönskarsationer t.ex. somsom
bidragsfinaniserade verk-jämfört med denlägeheltihamnarprenörer nyttett

visarfrån StorbritannienErfarenhetervid.normaltde t.ex.samhet är vanasom
verksamhetersättningsbaserad ärtillfrån bidragsfinansieradövergången enatt

drift, eko-inomkompetenskräverlångdragenochsmärtsam enprocess som
och utvärde-kontrollstyrning,uppföljning,redovisning,förhandling,nomi,

sällan har.små organisationerring som

flyktingarbeteorganisationersstatligaIcke

asylsökande ochförsigfrivilligorganisationersvenskaDe engagerarsom
organisatio-religiösaochhumanitärabland dehuvudsakligenfinnsflyktingar

organisa-motiv tillreligiösaelleralltså rättsligahumanitära,det finnsnerna,
bistås har ingenflyktingarochasylsökandeDetionens somengagemang.

till deriktar sigorganisationerdessa utankategorierbland desärställning som
vill hjälpa.månganågra blandär mansom

harRöda korsetkategorier:olikadelas in ikanOrganisationerna som en
Räddahjälp medanhuvudinriktning aktivsinverksamhet, haromfattande

i allmän-villkorbarnsoch förbättraopinionför bildaarbetarBarnen attmest
tvåkategori deYtterligare ärreligionen.stöd ioch samfundKyrkorhet. tar en

Flyktingrådet FARR, Flyk-ochSvenskaorganisationerna,flyktingspeciñka
organisatio-olikaRiksråd, till vilkaAsylkommittéemasochtinggruppemas

anslutna. Deenskildaoch ärlokalalokalförsamlingar,kyrkliga grupperner,
står utanför.emellertidorganisationernahumanitärastora
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Verksamheten huvudsakligen består social kontaktarbete, studie-som av
cirklar internationella träffpunkter och liknande utförs med hjälp oavlönadeav
frivilliga krafter påoch anställda distrikts- och lokalkontor. I vissa störreav
projekt anställs påpersonal hel- eller deltid för arbeta tillsammans med deatt
frivilliga. Arbetet finansieras oftast med hjälp statliga och kommunalaav
bidrag, få fåri fall organisationerna full kostnadstäckning måsteutanmen

frånskjuta till medel insamlingar frånbidrag och avgifter medlemmar.samt
Utöver dessa socialt och kulturellt inriktade verksamheter finns specia-mer

listinriktade projekt Rädda Barnens mottagning för barn i krig, ärsom som en
del organisationens för bam och Frånungdomar i kris. och medcentrumav
våren 1992 har tagit barn med krigs- och flyktingbakgrund föremotman
psykoterapeutisk behandling.

Växjö åttaRöda korsdistrikt har årsedan tillbaka arbetsintegrationspro-ett
KUPAN, omfattar tillverkning barnkläder för försäljning,gram, som av

insamling begagnade kläder och skor för internationella hjälpsändningarav
eller försäljning, upprustning och reparation cyklar för försäljning, tillverk-av
ning och reparation möbler andrahandsbutik. Här arbetar fem-samt ettav en
tiotal arbetshandikappade flyktingar och svenskar, alla rekryterade genom
arbetsförmedlingen, kommunen eller flyktingförläggningarna i länet. De som
ingår i deltar år fårregel under och lön via arbetsfönned-programmet ettsom
lingen KAS eller liknande, flyktingförläggningen eller kommunens flykting-
mottagning ordinarie dagersättning. Erfarenheterna mycket goda. Härär
arbetar svenskar flyktingaroch tillsammans i arbetsförberedande projekt.
Många flyktingarna också fåtthar arbete efter tiden i projektet, förutomav ett
socialt kontaktnät, bland flyktingarandra och bland svenskar. ocksåDe har
fått kontakt med svenskt föreningsliv. Röda korset driver trettiotal liknandeett
projekt i Sverige, andra frivilligorganisationeräven har liknanderunt om
projekt.

Invandrares och flyktingars ocksåorganisationer spelar viktig rollegna en
för bevaka intressen, föratt denutövaattgruppernas gemensamma egna
kulturen, religionen Sjöquist konstaterar emellertid det inte finnsattm.m.
några uppgifter på hur nåsandel flyktingarna dessa aktiviteter.stor av som av
Vad gäller den flyktinggruppen, bosniema, redogör vi för desenaste stora
initiativ tagits deras organisation, Bosnien-Hercegovina riksförbund isom av
kapitel 12 i samband med diskussionen mottagandet vid massffyktsituatio-om

i Sverige och andra länder.ner

Förebyggande insatser

Internationellt talar alltmer måste förebygga konflikter ochattman om man
brott mänskliga rättigheter verka för demokrati såoch und-mot samt sätt
vika flyktingströmmar. En hel del inom FN:s Kommission för Mänskligagörs
Rättigheter, Center för Mänskliga Rättigheter i Geneve FN:ssamtm m genom
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fred. här sammanhangetövervaka I detförebygga, skapa och ärförinsatser att
Två svenska initiativbegränsade.frivillorganisationemas insatsersvenskade

i LundWallenberginstitutetemellertid RaulSjöquistBörje nämner ärsom
Rättigheter. Wallenberg-för MänskligaFrivilligorganisationemas Fondsamt

organisationer ioffentliga tjänstemän ochför jurister,ordnar kurserinstitutet
och medverkabistårdemokratifrågor, med bygga rättssystemochMR- att upp

dokumentationsverksamhet inom MR-informations- ochinrättandettill av
från kontrakt.området. får enligtInstitutet stöd staten

rättigheter ifrämja mänskligaförMR-fonden samarbetsorganär attett
sådana utvecklingsländerna. Härbistånd aktiviteter itilloch förvärlden att ge

huvudmän:i Sverigehumanitära organisationernastår de största somsex
sektionen,International svenskaRädda Barnen, AmnestyRöda korset,

MR-fonden detKyrkans Mission.och Svenska ärDIAKONIA, Lutherhjälpen
från enskildaorganisationerna bortsettsamverkan mellanexempletenda

s.k. "Ja-kampanjen".86-kampanjen" och denFlyktingaktioner som
rådgivning enskilda asylsökande,tillbedriver vidareorganisationerFlera

Flyktingrådet, RäddaSvenska1991 har Amnesty,ombud m.fl. Sedanjuridiska
Rådgivningsbyrå asylsökandeförSvenska kyrkanochBarnen gemensamen

Även CARITAStvåtvå assistenter. FARR,jurister ochfyra anställda:med
påverkaförsökerrådgivning asylsökande ochoch stöd tillm.fl. bedriver ger

tillståndsärenden.imyndigheterna
rådet fåförFlyktingpolitiskaregeringen1980-talet inrättademittenI attav

ingår förföreträdare deorganisationerna. Härochdialog mellan statenen
och oftastriksdagspartiermyndigheter, ävenviktigaste organisationerna, ett

Invandrarver-från Kulturdepartementen,Utrikes- ochantal tjänstemänstort
Flykting-utbredd uppfattningSjöquist detEnligtket, SIDA är attenm.m.

reduceratsnågon betydelse harrådet haremellertid intepolitiska större utan
därinformation vill ha ochför den denregeringentill inrättning, där ututen

frågor.mindre viktigaperifera ochorganisationerna sigägnar

opinionInformation och

viktigkan spelaområde frivilligorganisationema spelar ochdärEtt annat en
flyktingfrågor. Så haropinion kringinformation och bildaspridaroll är att

Ja-kampanjen,och den s.k.86-kampanjenvid "Flyktinggjort bl.a.man
86-kampanjen""Flyktingorganisationernas initiativ.båda eftervilka kom till

då 0001986, 2höstveckakraftfull manifestation under övermycket envar en
Rödaorganisationerna:fyra samverkandelokalkommittéer bildades deav

Över 000 frivilliga100och Lutherhjälpen.DIAKONIAkorset, Rädda Barnen,
Måletde lokala aktiviteterna.genomförandeti planerandet ochdeltog varav

samladepå ñyktingproblem. Manuppmärksam världensallmänhetengöraatt
i världen.till ñyktingprogrammiljoner kronorin 55 runt om

bådekampanjer ifrån den härerfarenheternaSjöquist typenatt avmenar
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första tidenDen i Sverige mottagandets politik och praktik-

frånochSverige andra länder har visat de betyder mycket för spridaatt att
information, bilda opinion och visa solidaritet och motverka okunskap, rasism

främlingsfientlighet.och Därutöver har organisationerna deltagit i olikaäven
kampanjer och aktiviteter initierade regeringen och Invandrarverket i syfteav

motverka rasism och främlingsfientlighet. Sjöquist saknar i Sverigeatt en
samlande punkt i tlyktingarbetet, regelbundet arbetar med i informations-som
och opinionsbildning riktad till allmänhet, politiker och människor arbe-som

med eller kommer i kontakt ñyktingarmed och asylsökande. Jämfört medtar
frivilligorganisationema i Danmark och Norge ligger långtde svenska efter
och Sjöquist betonar avsaknaden helhetssyn och samordning i de svenskaav
organisationemas ñyktingarbete.

Sammanfattning

Tusentals frivilliga i Sverige engagerade i arbete förär asylsökanderunt om
och flyktingar och deras arbete skulle den offentliga sektorn sannoliktutan
tvingas till ökade insatser. Verksamheterna mångai fall förebyggandeär när
det gäller skapa kontaktnät, individuell hjälp, bearbeta traumatiska upple-att
velser Utan frivilligorganisationemas insatser skulle troligen behovetm.m. av
psykosociala insatser, sjukvårdsinsatser,hälso- och information och utbild-
ning för offentligade Börje Sjöquist.större Han konsta-vara organen menar

frivilligorganisationernas insatser i ñyktingarbetetterar huvudsakligenatt är
kompletterande offentligatill de uppgifter och de fall därnaturav attorganens

uppgifter utlagda enligt fåavtal i relationär till den totala verksamheten.är
Trots alla goda insatser har organisationemas ñyktingområdetarbete varit

förhållandemycket begränsat i till den flyktinginvandring Sverigestora som
upplevt under 1980- och 1990-talen enligt Sjöquist.

Majoriteten de svenska frivilligorganisationema har uppfattningen attav
landsting och kommun ska ha för den service ochstat, ansvaret omsorg som

asylsökande och flyktingar har till och det strider deras syftenrätt att mot egna
målsättningaroch sig för utföra sådana uppgifteratt ta ansvaret att som

tradition åvilar de offentliga Allmänt de svenskanumera av organen. anser
frivilligorganisationema de ska oberoende och deras ochatt staten attvara av
det allmännas roller inte bör blandas Organisationerna visserligentarsamman.

offentligt ekonomiskt stöd vaksamma alltför beroendeäremot mot stortmen
värjer sig försökoch till styrning.emot

Organisationerna någotmed undantag, ovilliga in i entreprenad-att
liknande samarbetsformer med vad verksamhetsområden.gäller helastaten
Lokala områden,entreprenader och entreprenader inom där de offentliga orga-

insatser inte fullt utbyggda eller där deras förutsättningarär tillgodoseattnens
visst behov begränsat kan dock Grundenär för verksamhetenett accepteras.

ska dock baserad de principer utmärker ideella organisationer ivara som
till myndigheter. råderMed de uppfattningar för närvarande ñnnsmotsats som
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för Hyktingmotta-överföra totalansvaretomedelbara förutsättningaringa att
på däremot diskutera samarbeteorganisationerna, kangandet ettmen man

Mångafrivilligorganisationer.ñyktingmottagare och lokalakommunalamed
arbete,medverka i visst socialtorganisationerna kan tänka sig övertaattav
området, vissavård- psykosocialaomsorgsuppgifter inom detvissa och t.ex.

införförberedelseprograminformations- ochdelar introduktionen samtav
återvändande m.m.

uppgifterframhåller ska vissasärskilt deOrganisationerna överatt taom
så personal med erforderligfrån krävs det anställdde offentliga organen,

verksamheten.komplement iFrivilliga kan endast användaskompetens. som
effektivi-kan däremot vissaprofessionella och frivilligaKombinationen ge

måsteproblemredovisats finns emellertid radtetsvinster. Som tidigare en som
på organisationerna.kan läggasomfattande verksamhetlösas, innan utmera

iockså organisationerna medverkatveksamhet hosñnnsDet att ettstoren
Organisationerna sigprivata företag.de ska konkurrera meddärsystem, oroar

Organisa-också vid entreprenadverksamhet.för ekonomiska risktagandetdet
går förskadastiftelser i konkurstionsägda företag eller göra storsom anses

råder tveksamhet organi-verksamheten i Sjöquist det storstort. att ommenar
lita tillanbudsgivning, där de riskerar behövaberedda in isationerna är att

upprätthållaekonomin och kunna denliknande för klarainsamlingar och att
måste stå till de värderingarde för hänsynkvalitet, de att avsom menar

organisationen omfattar.
någonstans grundläggandei finnsSjöquists slutsatsBörje är systemetatt en

saknasdet offentliga och detförtroendeklyfta mellan organisationerna och att
förutsätt-flyktingarbetet. Enför utbyggt samarbete rörandeförutsättningar ett

kunnaska förbättras skulle enligt honomning för situationen attatt vara
utformning.fick inñytande politikensorganisationerna störreett
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direktiven förI Invandrarpolitiska kommittén finns kravet "analyseraatt om
återvandringsaspekterhur föras inoch bör redan i tidiga skeden i flyktingmot-

Frågan, ocksåtagandet. ställs i direktiven, detta innebär risk förärsom om en
integrationen i Sverige blir lidande och flyktingens möjligheter tillatt ettom

bra liv i Sverige försämras. Enligt direktiven samrådska kommittén vidare i
med flyktingpolitiska kommittén åter-de konkreta insatserna föröverväga om
vandrare ska variera beroende de riktar sig till beviljatsom personer som
tidsbegränsat eller skydd.permanent

underlag förFör diskussion flyktingmottagandet iatt ge en om en mass-
flyktsituation, får fråndär de flyende tillfälligt skydd, ska skilja sig det gängse
har kommittén gjort särskild granskning den massflyktsituatio-senasteen av

jämfört huroch de bosniska krigsflyktingarna tagits i Sverige, Dan-emotnen
mark och Norge.

Frågan tidsbegränsat skydd har diskuterats internationellt de senasteom
åren. UNHCR, FN flyktingkommissariat, fick anledning föra fram den,att:s

svårt fådet visade sig biståomvärlden de omfattande flyktingska-när att att
alltsåinom och utanför det sönderfallande Jugoslavien. Skyddet skaroma ges

så förhållanden förmåttlänge de bestod flyktingarna lämna hemlandet.attsom
Samtidigt betonade flyktingkommissariatet de krigsflyktingarattman som
behöver det omfattande också fåskydd flyktingkonventionen börmer som ger
det, detta skydd behöver inte nödvändigtvis omedelbart. Pröv-prövasmen
ningen den regelrätta asylrätten kan tills det skyddet intevänta temporäraav
längre behövs.

I slutet november skrevs fredsavtal under Serbien, Kroatien ochettav av
återvändaBosnien, enligt ska flyktingarna Frågandetta kunna hem. hurom

och detta ska kunna dåske olöst. Flyktingsituationen inne i Bosniennär var
närområdet,och tvåi Kroatien och Serbien med miljoner flytt elleröver som

frånfördrivits sina hem i Bosnien hundratusentals flyktingar i Kroatiensamt
långoch Serbien, antyder det kan mycket förtid innan det blir möjligtatt ta

majoriteten krigsflyktingarna återvändai de nordiska länderna deattav om-
återvända.själva vill

någraErfarenheter12.1 i Sverige och andra länder

återvandring,De omfattande erfarenheterna eller repatriering ärmest av som
den internationellt vanligaste påbenämningen, har gjorts den afrikanska kon-

krigtinenten och inbördeskonflikter drivit människor i massflykt tillnär
grannländema. UNHCR och IOM International Organization for Migration
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återvandringsprogramhar och stöder där olika för hundratusen-stött typer av
återvandringtals flyktingar. Enligt internationell flyktingpolitik den bästaär

ñyktingsituation.lösningen en
bestårInvandringen till Sverige och övriga emellertid inte baraVästeuropa

ocksåflyktingar, människor har kommit arbetskraft ellerutanav av som som
anhöriga till infödda invandrade svenskar.eller Majoriteten dessa harsom av

återvandringkvar och integrerats i mottagarlandet. Den begränsadestannat
förekommit främst arbetsinvandrare i västeuropeiskagäller de länder,som

fört gästarbetarpolitik,har uttalad Frankrike, Tyskland ocht.ex.som en
Schweiz.

återvandringenSverige och

från centralbyrån såEnligt statistik bl.a. Statistiska betraktas, redan tagitssom
folkbokfördi kapitel den utvandrad varit i Sverige underupp som som

år såsom ocksåminst och i folkbokföringen avförs utvandrad. Somett som
återvandringsmönstretvisats olika för olika för-det har ävenutser grupper,

ändrats tiden.över
Med jämlikhet och lika möjligheter för invandrare honnörsord i densom

svenska invandrarpolitiken föll det sig länge naturligt fokus korn liggaattatt
återvandring frågaaktiv integrationspolitik och praktisktatten var en som

åter-IPOKinte nämndes. När invandrarpolitiska kommittén berördetaget
åtgärderansågvandringen i sitt slutbetänkande 1984 i Sverige bordeattman

så frågautformade invandrare lättare skulle kunna fatta beslut iatt egnavara
återvandring avstånd från åter-till ursprungslandet, helttogom men man en

vandringspolitik bygger ekonomiska eller andra incitament för attsom
återvandring. sådantill Kommittén politik skullestimulera menade att en vara

målen.oförenlig med de invandrarpolitiska
Frågan återvända till sitt ursprungsland eller kvar har emel-att stannaom

Sverige i länder, alltid varit demlertid, i andra närvarande blandsom som
påtaladeinvandrat. mitten 1980-talet företrädare för latinamerikanskaI deav

från förinvandrarorganisationema de önskade stöd sidastörreatt ett statens att
återvandring.förbättra möjligheterna till resulterade i informell arbets-Det en

Arbetsmarknadsdepartementet menade samarbetet bordeattsomgrupp
utvecklas invandrade uttryckligen stöd,mellan önskade t.ex.grupper som

återvandringsfrågomaförkontakter i deras ursprungsländer. Intressetgenom
såvälhar med tiden blivit allt bland myndigheter organisationerstörre, som

ochoch individer. Seminarier, kurser, diskussioner debatt i media tydligaär
Lågkonjunktur,förändringenexempel i de svenska arbetslöshet,synsättet.

svårigheterstadigt ökande flyktinginvandring och allt för destörreen nya
fåintegreras och tillinvandrarna tillträde det svenska samhället likaatt

invånare,villkor dess gamla torde spela roll för denna utveckling,som som
dock unik för Sverige följer västeuropeisktinte är mönster.utan ett
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återvandringspolitik gångenRiktlinjer för svensk formulerades första ien
återvandringfastslogs skall frivilligproposition 1988/89. Där allatten vara

påtryckningsmedeloch alltför ekonomiska bidrag kundegenerösaatt ses som
förmå återvända.för invandrare positiv integrering i exillandetEnatt att

förutsättningen för framtidaden bästa tillvaro, antingenangavs som en man
Ãtervandringen ocksååtervände. förbereddstannade eller skulle vara noga

planerad för lyckas. stöd kunde individuell basis,och Detatt som ges,
biståndet.borde del de svenska humanitärases som en av

flykting-regeringens proposition 1990/912195 Aktiv och immigrations-I
återvandringpolitik den bästa lösningen llyktingsituationärattanges en

Sverige verka för internationell samordning insatser föroch böratt en av
återvändande. åter-Vidare invandrarpolitiken skall möjligheter försägs att ge

återvändarresorvändande, kontantbidrag för ska beviljas och stöd tillatt ges
återvandringsprogram frivilliga organisatio-i länder i tredje världen samt att

återvandring.få föri Sverige ska ekonomiskt stöd arbete med I Sverigener
liksom i flera andra länder kan förändrad problematikennoteraman en syn

internationella satsningar för motverka flykt, koncentra-där talar attman om
tillståndnärområdet,tion till för kunna hjälpa antaltemporära störreatt ett
ocksåskyddsbehövande finns integrera olika departe-Det strävanetc. atten

få bistånds-och myndigheter och samordning mellan llykting- ochment att en
områdena. sådani Frankrike och Tyskland har samordning börjatBland annat
praktiseras.

utgå återvändare fåttResebidrag kan idag vid behov till de har tidigaresom
uppehållstillstånd i Sverige flyktingar eller llyktingliknande skäl.som av
Behovsprövningen Invandrarverket, stödet inte till flyktingar ellergörs av ges
invandrare blivit svenska medborgare. Bidraget omfattar biljett till hem-som

kontantbidrag 500 familjlandet l kronor En kan högstsamt ett per person.
få årligen7 500 kronor. Under 1990-talet har mellan 250 och 450 personerca

återvandrarebeviljats resebidrag. har varit chilenare.Den Istörsta gruppen en
Ãtervandringåtervändandetchilenska Börje Sjöqvist, tilldetrapport om

Chile, till Flyktingpolitiska kommittén, 1994 uppskattas 5 000rapport att ca
återvänt från åren 1990-1994.har till Chile Sverige under Det storapersoner

således återväntflertalet chilenare har till ursprungslandet utnyttja detutan att
ångerfristsvenska resebidraget. Formellt har Sverige ingen för medpersoner

uppehållstillstånd tillbaka till ursprungslandet. Genompermanenta som reser
återvända årpraxis finns Sverige inomdet dock möjligheter till obero-att ett

ende den tidigare vistelsen i Sverige.av
återvändar-Sedan mitten 1980-talet Sociala Missionen medarbetar ettav

återvändaför flyktingar, frivilligt tillplanerar sina hemlän-attprogram som
der. Främst har arbetat med latinamerikaner med flyktingarävenmenman
från Eritrea och Sociala Missionen infonnation hemländema,Uganda. ger om

återvändandetinförpraktiskt stöd viss utbildning med sikte hemlan-samt
utgångspunktema återvändarprogrammetdets arbetsmarknad. iEn är attav
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återvändandede åter-medvetna den komplexa detgöra är attom process
vandra.

Statens invandrarverk frivilligahar givit stöd till organisationer, främst
rådgivningSociala Missionen för återvändande. budgetåretinför Under

1992/93 erhållithar enskilda organisationer 400 000 för åter-kronor olika
utgått återvandringvandringsprojekt. till biståndsbudgetenDet stöd översom

återvandringsprogramhar generella utförda internationella elleravsett av
nationella organisationer eller statliga PRAL-programmet i Chile.t.ex.organ,

återvändandeSverige har varit de givarna i detta stödprogram förstörreen av
biståndsprojektchilenare. återvändande frånAtt direktgenom gynna personer

det landet har emellertid tidigare inte varit i linje med svensk politik. Iegna
PRAL-programmet återvandramamärks detta de svenska harattgenom repre-

mycket liten andel stödtagama.senterat en av

Återvandringspolitik i andra länder

återvändarprogramAtt flyktingareller andra stimulerasättsatsa att
länma landet inget fenomen det hittills har brukats i mycketär ävennytt om
begränsad omfattning i Sverige. Tyskland och Frankrike exempel länderär

Mångaolika har ekonomiskt stöd omfattande slag.sätt gettsom av mer
länder framför allt under 1960-talet arbetskraft från andra ländertog emotsom

återvändaförväntade sig arbetskraftdenna efter tid skulle till sinaatt en
ursprungsländer. Det visade sig dock gästarbetama knappast alls villeatt
återvände hem. I samband med det invandringsstopp genomfördes i desom

åtgärderflesta västeuropeiska länder 1970-talet infördeunder antal länderett
och för vända invandrarströmmen tillbaka till ursprungsländerna.attprogram
Lågkonjunktur, strukturomvandling, växande arbetslöshet, rädslaävenmen
för ökade sociala problem i och med den kraftigt ökande invandringen var

få påbakgrunden till flera de västeuropeiska försök fart åter-staternas attav
vandringen.

frånflesta tillbaka 1970- 1980-taletDe och västländema gjorderestesom
någradet emellertid från då åter-stöd mottagarlandet, det handladeutan om

åter-vändare till bland Algeriet och Portugal. Anledningen till dennaannat
vandring dessa länder börjathade stabiliseras politiskt ochattvar snarare
ekonomiskt och kanhända grund invandrarnas positionäven attav som
gästarbetare i alltsåmottagarlandet blivit alltmer osäker. tycksDet som om

återvandringsprogrammensjälva hade begränsad eller ingen betydelse.

Frankrike

Franska använde sig i 1970-talet återflyttningsbidragslutet tillstaten ettav av
återvändearbetslösa invandrare 10 000 franc, de frivilligt till sinaom

ursprungsländer. kontantbidragDetta kom omfatta alla invandrareattsenare
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år. kritik ochbott i Frankrike i minst fem Programmethade möttesom
dåomfatta mindre antal länder med vilkaomvandlades till endastatt ett man

utbil-ingå talade vilkenbilaterala avtal. Ursprungslandetvalde typatt om av
återvändai Frankrike villearbetskraft det i behov ochdad av personer somvar

åren 1975-1980 befann siglämplig utbildning. Undervaldes delta iut att ca
72,55 miljo-till beräknad kostnad700 invandrare i liknande1 avprogram en

franc utbildad Ursprungslandetfranc vilket motsvarade 43 000 per person.ner
ñera afrikanska länder,arbete eller, ibetalade hemresan och lovade som

återvändaren.jordupplät
då visade klart den ekonomiskagjordes bland invandrareStudier attsom

farniljesituation tycktestillsammans med individenssituationen i hemlandet
återvända Frankrike.eller kvar iavgörande för valde stannaattom manvara

grund för beslutettill integration i FrankrikeMöjligheten även attangavs som
återvändeflesta inteåtervända kvar i Frankrike.eller Destanna varsom

ändå återvän-fjärdedel ñck bidrag tilldet endastarbetslösa ettvar en men
återvändande algerier startade under dennaspeciellt fördande. Ett program

påverkade alge-emellertid detta inteperiod. Statistiken tyder att program
återvändanderiemas närrmvärt.

frånansträngningarna den franska1980-talet intensifieradesUnder statens
målgruppenförmå återvända. Fortfarandeför invandraresida attatt var

Mauritanien, Senegal och Mali.avtal slöts medarbetsinvandrare. Bilaterala
åtgärdspro-speciellaarbetslösa omfattadesInvandrare äldre eller avsom var

återvändande reintegration i hernlan-för stödja och medel satsadesattgram
vilkettill 20 000 francs,Franska finansiellt stöddet. ettstaten uppgav

för företagarverksarnhet10 000 francs till stödkunde kompletteras med egen
medföljande farniljemed-utrustning. tillbaka betalades ocheller Resan även

få ungefär 70 000ekonomiskt stöd. Sedan 1984 harlemmar kunde visst per-
utnyttjat bidraget.soner

Tyskland

återvändarprogram i samarbete med denDåvarande Västtyskland startade ett
ansåg draår Officiellt ursprungslandet skulleturkiska 1972. attstaten man

deyrkeskunnande och de erfarenheterfördel migranternas sparmedel, somav
fått skulle och därmedutvecklinghade utomlands. Södra Europas gynnas

återvändare. anordnades för utvecklaförfungera dragkraft Kurser attnyasom
publi-behövdes i hemlandet. Trotskompetensolika slags storantogsom man
någotturkar visadedet endast mindre antalcitet dessa kurser ett somom var

litet antali kurserna det endastintresse. Av dem deltogstörre ett somvarsom
detåtervände i Västtyskland hadetill Turkiet. Anledningen att mananses vara

därför kvar istället föroch turkarna valdeställt ekonomiskt attatt stannagott
heller detåtervandra. Västtyskland och Turkiet inteSamarbetet mellan var

dåligtrådgivning praktiken grundfungerade ibästa. Krediter och av en

245



SOU 1996:55

byråkratitungrodd i ursprungslandet. företagDe turkiska arbetare etable-som
rade i hemlandet visade sig ha mindre betydelse för utvecklingen i Turkiet.

finnsSedan 1983 lag i Tyskland reglerar formerna för stöd viden som
återvändande.frivilligt Från åroch med 1985 påkontantstöd 10 500ettges

återvänderDM plus 5001 DM barn till ursprungslandet. finnsDetper som
tio olika för rådgivning och infonnation hemländema,änmer program om

levnadsförhållanden Målgruppernaoch möjligheter till arbete. framför alltär
arbetsinvandrare i årTyskland. Tyskland har sedan flera antal bilateralaett
och mellanstatliga överenskommelser med ursprungslandet för åter-stödom
vandrare. Exempelvis finns frånöverenskommelse med Vietnam 1992, dären

frånlovar på återvän-särskild kreditfond miljoner för7 DMman resurser en
Även språkträning,dare vill företag och liknande. bidrag tillstartasom egna

rådgivning ingår.jobbträning och Med Eritrea, Etiopien och Mocambique
finns 1991 återvändaresedan avtal stöd för vill företag.ett startaom som egna

Tyskland har systematiskt hemvändande eritreanska flyktingar stöd igett
utvecklingsprojekt. har kunnatMan ansöka etableringsstöd vilketäven om
enligt uppgift har handlat motsvarande tiotusentals kronor. Flyktingarom som

fåhar relevant yrkeserfarenhet kan 3 000 kronor månad åri under tidenettper
de försöker etablera sig i sitt gamla hemland. I samarbete med de eritre-som

anska myndigheterna återvändarnahar fond där kan söka medelstartatman en
för småföretag. återintegreringDen här hjälp till i formatt starta typenegna av

småföretagfonder för och försök skapandetill sysselsättning iharav av
biståndspolitiken.Tyskland direkta kopplingar till

Danmark

flygtningehjaelpDansk driver för danska åter-räkning förstatens ett program
biståndvändande. Numera ekonomiskt 15 000 danska kronorettges per

000 återvänderoch 5 danska kronor till barn till sina ursprungslän-vuxen som
der. Tidigare har stödet endast gällt flyktingar alla invandraremen ges nu som

år. återvändavarit i landet i minst Rätten till Danmark, reintegratio-tre att om
månaderi ursprungslandet misslyckas, uppehålls-gäller i haftnen sex om man

tillstånd i år årsDanmark i mindre och inom finnstid. Detän ettsex annars en
biståndetbegränsad med sig folkpension. ekonomiskaDet har höjtsrätt att ta

frånkraftigt cirka 5 000 kronor dock har ingen skillnad istörreper vuxen,
ansökningar kunnat den kraftiga ökningen ekonomiskadetses genom av
bidraget.

återvändeUnder 1994 enligt flygtningehjzelpsDansk statistik 84 flyktingar
till sina hemländer, 76 fickdessa del det statliga flestastödet. De komav av

Årfrån återvändeIran och Libanon. 1992 125 flyktingar 89 enligtvarav
antal har varit fåEtt i kontakt med organisationen förstörreprogrammet. att

rådgivning och höra sig för ekonomiskt stöd sedan valt kvaratt stannaom men
åreni Danmark. Under de återvänthar 1 000 till sinasenaste ca personer
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återkommerbosnier kommitténursprungsländer med detta stöd. Vad gäller
till det nedan.

Norge

såsom presenterades i Stortinget december 94Norska flyktingpolitiken den
utgår från återvandring flyktingtillvaro.den bästa lösningenäratt en

engångssumma norska kronormyndigheter betalar 4 500Norska peren
återvändarensfamilj färdbiljett. Deeller 18 000 norska kronor samtperson per

omfattas inte dessa regler, kanhar blivit norska medborgare omav mensom
återvandringså kanindividuella del stöd tillde önskar söka dispens. Denna av

för reintegrering. Det förutsätter dockkompletteras med stöd i hemlandetett
fråga, vilket i skrivande stund endasthar avtal med landet iNorgeatt ett

årsinnefattar sjuk-Chile. chilenare finns specialavtalomfattar För ettett som
försäkring.

i dock mister de intelämnar landet mister sin flyktingstatus Norge,Den som
återvända. bosättningstill-möjligheten Om vederbörande haromedelbart att

återvändarfriststånd åri har ñnns tilloch har bott Norge i än tre uppmer en
tillstånd måste återreserättentvå år. förnyas upphävs tillFör andra med som

tillståndet återvändande till kan hela eller delarNorge löpt Vid Norgenär ut.
begåtts.återkrävas, Pension kandet uppenbart missbruk harstödet är attav om

år.först fås i i tjugo Utöver dettahar bott Norge änut om personen mer
få igångförsöker i hemländema för flykting-reintegrationsprogramävenman

arna.
återvänt enligt deMellan 1990 och 1993 hade 567 programmet,personer

flesta från ungefär tioflyktingar Chile. den Chilenska detAv ärgruppen en
återväntåtervänt. många återigen intehar till Norgehar Hur sedan ärsom som

känt. från tillde-gäller flyktingar Bosnien-Hercegovina harVad det gruppen
Såuppehållstillstånd itillfälligt skydd, dvs tidsbegränsat Norge.lats ettett

återvänder.sig bosniernasituationen det möjligt förväntargör attsnart man
återkommer nedan.gäller bosnier kommittén till detVad

Återvandringspolitik bosnier i Danmark ochför12.2

Norge

tillfälligt icke-integrationDanmark skydd och-

från000 flyktingar Bosnien-Hercegovina1992 har Danmark givit 17Sedan ca
från områden vårenuppehållstillstånd.tillfälligt allra flesta kommerDe som

föränd-serbiska styrkor, sedan dess har situationen1995 kontrolleradevar av
frånKrajinaområdet. kommer Sarajevo-framför allt i Vissa störrerats grupper

förena tillfälligaområdet och Danmark valde politikerna detMostar. I att
åtgärder icke-integration.skyddet med syftade tillsom
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danskaDen regeringens avsikt skydd första närområdeti hand iattvar ge
och endast vissa speciellt nödställda via avtal med flykting-FNatt personer :s
kommissariat eller liknande skulle skydd i Danmark. För detta stiftadesges en
särskild lag tillfälligt frånskydd för vissa tidigare Jugoslavien.om personer
Enligt lagen uppehållstillståndskulle vederbörande två år,ha högst till-men
ståndet halvår.skulle varje Enligt UNHCR:s krav skulleomprövas dessa
kunna söka asyl såansökan behövde inte behandlas länge hademen man
tillfälligt skydd. Den särskilda "Jugoslavienlagen" ñck tilläggsparagrafer
redan 1993.sommaren

Speciallagar och självaktivering

Danska Röda korset, driver asylcentra, fick uppgiften ochatt ta emotsom
inkvartera bosniema hand hälsovård.social- och Flyktingarnasamt ta om
inkvarterades enligt lag s.k. § 15 150-200 varje.centra,en ny personer
Det regel nybyggda barackbyar. fannsTotalt 150 stycken iruntvar som om

oftaDanmark, där saknade erfarenhet ñyktingmottagande.orter man av
Tanken längre bort dess bättre, avsikten inte integrera.att attvar var

Undervisning och andra aktiviteter skulle skötas Dansk Flygtningehjaelp,av
igångdrog särskilt aktiveringsprogram. Enligt Jugoslavienlagen skulleettsom

barnen särskilt tillrättalagd undervisning och och ungdomar skulleges vuxna
erbjudas undervisning återvän-och kurser, kunde ha betydelse vid derassom

Måletdande. för undervisningen skulle inte integration ñykting-attutanvara
skulle kunna upprätthålla och vidareutveckla sina elementära skolkun-arna

skaper fárdigheter.och Flyktingarna hade heller inte sig avlönaträtt att ta vare
eller oavlönat arbete.

Målet för aktiveringsprogrammet blev möjlighet till meningsfullatt ge en
återvändandetoch aktiv vistelse kan underlätta till hemlandet. Flykting-som

hjälpen framhävde både ungdomarnas och kvalifikationer ochatt vuxnas egna
önskningar skulle spela väsentlig roll för vilka aktiviteter skulle erbju-en som

också fådas. Flyktingarna skulle upprätthållahjälp sin fåkulturatt samtegen
realistisk och allsidig information danska samhällsförhållanden meden om -

påtonvikt de demokratiska institutionerna. ocksåProgrammet skulle innefatta
träning i konñiktlösning och främjande försoning.av

Självförvaltning skulle den överordnande principen för verksamheten.vara
Motivet för det arbetssättet huvudsakligen ekonomiskt. Flyktingarnanya var
blev skyldiga sköta städning och eventuell renovering boendecentra.att av

någonOm vägrade kunde den överordnade myndigheten, Direktoratet for
Udlzendinge Inrikesdepartementet, besluta flytta vederbörande tillatt ett

Boenderåd inrättades, där flyktingarna kunde välja styrelse,annat center.
borgmästare formellaDet ekonomiska dock fortfarandeansvaretmm. var
Röda korsets.
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Utvärdering aktiveringsprogrammetav
Dansk Flygtningehjaelp hade 335 anställda inom aktiveringspro-personer

1 000 flyktingar aktiva frivilliga, de flestagrammet, ca var som varav som
lärare i grundskolan. Barnen skulle i bosnisk skola undervisade enligtsom
bosniska läroplaner, utarbetade Utbildningsdepartementet i Sarajevo, ochav

modersmålet. ocksåDe fick begränsad undervisning i danska och detom
danska samhället. Lärarna huvudsakligen bosniska, begränsat antalettvar
danska lärare fungerade stöd. Man hade begränsad specialundeivis-som en
ning för analfabeter och visst förstöd psykiskt och fysiskt handikappade.

Barnens undervisning blev den del aktiveringsprogrammet mestav som
ifrågasattes flyktingarna Mångasjälva. föräldrar oroliga deöverav attvar
frivilliga bosniska lärarna inte kompetenta och undervisningen inteattvar
skulle tillräckliga kunskaper. Det också motsättningar mellan de etniskage var

huruvida barnen skulle tvålära sig eller alfabet Föräldrarnaettgrupperna, etc.
menade det viktigt barnen västlig demokratisk utbildning,att detattvar ge en

ocksåskulle biståndetbästa för utveckla demokratin i hemlandet. Detattvara
påfrestande för lärarna arbetade frivilligt och oavlönat ifråga-oftavar attsom

föräldrarna. Lärarna befannsättas sig, liksom övriga flyktingar redan iav en
psykiskt ansträngd situation. Behov psykiskt stöd erfarnaoch pedagogerav
för upprätthålla både lärares och elevers motivation och kreativitetatt visade
sig stort.

Vad gäller gymnasiet och mellanskolan för ungdomarna fick flera lokalom-
råden för elevunderlaget skulle räcka. långaDet blevattsamman transpor-

både för elever och lärare. Brist praktikplatserter skapade förproblem
yrkesutbildningen ungdomarna. Demokrati, konfliktlösning försoningochav
tränades via grupparbete danskt vis. Flyktinghjälpen hade princip attsom

hålla fast vid blandad skola,trots där lärareprotester med olika etnisken
bakgrund undervisade. Flyktingarna hade behov information helstort av en-

tillgodosågsdel via medieverkstäder och yrkesträning bosniska journalisterav
fotografer.och

Flyktingarna skulle själva planera, utforma och genomföra programmet
enligt självaktiveringsprincipen. Dialogen flyktingarnamed deras behovom

önskemåloch blev emellertid tämligen tidsödande De flesta vissteen process.
inte vad de ville och heller inte vilka möjligheter kunde finnas. De verk-som

igångsamheter kom snabbast språk-traditionell och samhällsutbild-som var
ning. Vuxenaktivitetema handlade överhuvudtaget språkundervis-mest om
ning, saknade möjligheter till yrkesträning för och aktiviteterävenman vuxna
för äldre. De flesta flyktingar tyckte otillräckligt och alltföratt programmet var
ensidigt inriktat repatriering och inte önskemål fåderas kompe-attegna
tenshöjande utbildning och yrkesträning.

Det tärde påmycket flyktingarna förutom väntetiden i oviss-extrasom var,
het, det kollektiva boendet. Flyktingarna trångt,bodde mycket något kansom
fungera tiden begränsad, blev i denär danska situationen mycketom men
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till privatliv.inga möjligheterpåfrestande. Familjema hade
organisations-desssjälvaktiveringsprogrammet öppnaFördelen med var

in. Självaktiveringenkunde kommalokala aktörerfrivilligastruktur, där även
Självaktiveringensutvärderama.passivisering menademotverkai sig borde

många blev dehamnade utanför. Detsig emellertidsvaghet visade attvara
barn9-10 000 totalt,4-5 000 avför sig. Mellanresursstarka tog vuxnasom
llervaritdet kan haaktiveringsprogrammet, ännustod utanförinräknade

utvärderarna.säger
kritiskmycket uttalatbörjantilldanska opinionen,Den motvarensom

spriddriktning. Tidigarei positivbosnier, hademottagandet vänt envarav
danska folkettvingade detdet politikerna,kritisk uppfattning att ensomvar

framtvingadeopinionen,detfrämlingar. Nu blev tvärtom ensommassa
många mycketdanskarsannoliktEn orsakliberalisering lagarna. att varvarav

massmediabevakningenBosnien,konflikten ihände iengagerade i vad som
till och med döttFN-tjänst och hadedär idanska soldaterintensiv, varvar

villkorlevt underhar dessutom änbosniska flyktingarna sämresin Depost.
återvända tillde skaförutsättningentagits medflyktingar ochandra attemot

haftnågot intei och med deutgjort hot rätthar heller intehemlandet. De attatt
arbeta.

inom denfrustrationen19941993 och börjanUnder slutet växteavav
kundeförefallit rimligt,projektetOm hela närbosniska llyktinggruppen. man

så hade situationenganska kortvarig,Danmark skulle blivistelsen ihoppas att
få återvändandet skulletroddeochKriget fortsatteblivit att varaen annan.nu

rikta in sigtvå åren. började självaFlyktingarnamöjligt inom de närmaste
Utvärderarnadanska samhället.kunde ha i detmöjligheter devilka samman-

smärtfrittsvårigheter relativtlöptallafattade attprogrammet trotsatt men
två år upphällnin-efteroch psykiskamotivationllyktingamas varresurser

behövde framtidstro.flyktingarnaVad vargen.

"Gå på två ben"

ansvarige minis-1994 talade denändradesJugoslavienlagenNär sommaren
återvända det inteska ochmålet flyktingarnafortfarande attatt atttern varom

flyktingar.för erkända Manintegrationhandlade sätt somsammaom
krigsflyktingama och detkontakt mellanfördock underlättaville närmare

återvändandet". detvid Nuförbättra situationensamhället "fördanska att var
också levahandladekriget detenbart skydd undaninte attutan omom

i Danmark.villkor under tidenrimliga
"att säkratvå generelltgå formuleradesbenStrategin att sommer
kvaliñka-färdigheter ochsig kunskaper,tillägnamöjligheterflyktingamas att

återvändande till hemlandetvidanvändbarationer, är ett som sam-mensom
under-. För barnensfortsatt vistelse i Danmarnyttiga vidkantidigt envara

skoltraditionenbibehålla kultur- ochdenvisning talade att menegnaman om
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också söka samundervisning med danska skolor.att Man också försäger att
gårbam i heldansk skola bör modersmålsundervisning ochsom man ge om

möjligt bosnisk undervisning i historia och geografi. Flyktingarna ska få
möjlighet fullfölja sina livsstrategier".att egna

De s.k. villkorsförbättringarna handlade både inkvartering och möj-om om
lighet till aktiviteter. Privat boende blev möjligt, antingen inneboende hossom
danska värdfamiljer eller bostäderi Direktoratet for Udlaendinge god-som
kände. Det blev också möjligt för barn och ungdomar hade nödvändigasom
kunskaper gå i helt danska skolor. De ñckatt ökade möjligheter tillvuxna
vidareutbildningar och avlönaträtt arbete under förutsättningatt ta arbetetatt
varit utlyst minst månader kunna besättas förbättringtre utan att en som-
knappast skulle komma beröra många,särskilt Danmark hadeatt arbetslös-en

påhet 350 000 Våren 1995 hade 366 flyktingarna någothaft slagspersoner. av
avlönat arbete.

I december 1994 tvåårsperiodenbörjade löpa för de första flyktinggrup-ut
med tillfälliga uppehållstillstånd. Folketinget beslutade efter intensivperna en

debatt i januari 1995 de bosniska krigsflyktingamasatt asylansökningar skulle
Återvändandeperspektivetbörja prövas. ska emellertid finnas kvar, även om

flyktingarna får uppehållstillstånd. svåraDen och fråganpermanent stora är
hur ska förena detta med efter integration.strävanman en

Särskilt stöd till återvändande

De danska myndigheterna fåtthade propåerantal från flyktingarett öns-som
återvända.kade Enligt förordning kunde bidra till resekostnaderstatenen ny

och egendom. Flyktinghjälpen skulletransport administrera och hjälpa tillav
planera skaffa resedokument,att nödvändigaresrutten, transitvisat.ex. genom

Kroatien. Flyktinghjälpen skulle också bistå rådmed och information om
Återvändamaförhållandena i hemlandet. få ångertid,skulle meden personer

tillfälliga uppehållstillstånd förlorade sina rättigheter i Danmark efter tre
månader. Inom den tiden skulle de fåkunna ekonomiskt bistånd återresa.till
Danska alla flyktingar, återvändavillstaten visst bistånd till ochger som resa
transporter.

flyktinghjälpenInom har utvecklat och diverse aktiviteter förstöttman att
återvändandeunderlätta beredskapslista påupprättaattgenom experteren

återuppbyggnaden,inför ordna undervisning, praktik användbarärmm som
både i Danmark återvändande.och vid Man kan stöd till verkstäderge som
producerar och/eller nödhjälpsmaterial, skickas till hemlandetreparerar som

bygga media för information situationensamt i hemlandet. Danskupp om
Flygtningehjzelp har årende byggt den internationella avdelningen,senaste ut

sysslar biståndsverksamhet:med nödhjälpstransporter, skola i Sara-som en
jevo, bostadsbyggande i Bosnien Målet har varit försöka involvera deattm. m.
bosniska flyktingarna i biståndsarbetet,Danmark i här har inte haftmen man
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framgångar.några nämnvärda
villdeflyktingarnafrågat bosniskadei enkäterFlyktinghjälpen har om

återvändafjärdedel villedrygtåtervända. mindre enkätEn attsvaret omengav
sade nej ochfjärdedelknappt övernågorlunda säkra,förhållandena enenvar

10resultatetundersökningEn attville intetredjedel större cagavsvara.
det denoteradeåtervända. Manville inteoch 55 attville procent varprocent

frånde kornutbildning ochmed kortareville hem, dehelstäldre somsom
återvända desto lägreönskanlandsbygden. Ju störremindre byar attvar

föraktiveringsprogrammet ämnativisade flyktingarnadeltagande som var-
handladefaktorer, detförklarandeandrahär kanåtervändare Men omanas

svårare aktivera.allmäntlågutbildade äräldre, attetc., grupper som
i Danmarkflyktingarnabosniska200 de1995 hade knapptoktoberI av

praktiskaVissahem.de villehadeBosnien, 400återvänt till sagt att resaca
fåråtervändarnaförgarantiuppstått. krävtKroatien har attproblem har en

i Kroatien.strandadeflyktingarinte ha flervillåterinvandra till Danmark, man
från000 flyktingar1984-1993 drygt ltioårsperiodenunderSammanlagt har

regler har inteåtervända hemlandet. Nyatillvaltolika länder att gynnsammare
det ärPå FlygtningehjzelpDansk poängterarsituationen. attförändrat man

infonna-information ochriktadrådgivning ochpersonlig, konkretviktigt med
Frånmåste trovärdig.förhållandena hemlandetide lokalationen varaom

återvändandetfått rådgivning införfjärdedel demDanmark har somaven
också fåland kantill tredjevill vidareåtervänt. flyktingarDefaktiskt som
bosniskade1000Närmareochtillekonomiskt stöd transporter. avresor

Australien.USA ochflesta tillvidare, deDanmark hariflyktingarna rest

återvändandeintegration ochtillfälligt skydd,Norge -
Detill Norge.000 hittatdrygt 9har vägenbosniska ilyktingströmmendenAv

kontrolleras denfrån områdentvå tredjedelar, kommerallra flesta, avsom
områden.från kontrolleradeserbisktövrigafederationen,bosnisk-kroatiska

imottagningscentrastatligaihar tagits samt-bosniska flyktingarnaDe emot
ifått skydd Norge.tidsbegränsatlän ochliga

skyddtillfälligtpolitikEn ny -
gått förinhar Norgeflyktingarnabosniskamottagandet deoch medI en nyav

Flyktingarnatillfällig skydd.medmassflyktsituationerför klaramodell att -
förhållandena itvång,mednödvändigthemlandet, näråtervända tillska om

UNHCR harutomlands.skyddanledning tilllängrehemlandet inte accep-ger
rättighe-individuellaundantar deviss tid,mottagningsländema underterat att
prövad ifå till asyldvs.flyktingkonventionen stipulerar, rättenattter som

rättigheterochmöjligheterFårfall. flyktingarnaenskiltvarje somsamma
år, de3-5sig tidsgränsUNHCR tänkakanandra flyktingar annars omen
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fårendast minimum rättigheter årett 2 maximumär innanattav ettmenar man
till måsteasylrätten prövas.

Norska stortinget har beslutat i massflyktsituationer kunna tillfälligtatt ge
skydd enligt kollektivt beslut individuellett prövning år,tillutan plustreupp
ytterligare år osäkerheten i hemlandet kvarstår.ett Reglerna för asylom ger

uppehållstillstånd med bosättningstillståndpermanent efter år. tillfäl-Detre
liga uppehållstillstånden ska år.varjeomprövas

Integration vanligtsom
Kommunal- och arbetsdepartementet har det överordnade föransvaret att
utforma och samordna den norska invandrings- och flyktingpolitiken. Utllen-
dingssdirektoratet, UDI, ansvarigt förär det praktiska genomförandet, mot-
svarande Invandrarverket i Sverige. Norska för finansieringenstaten svarar av
mottagandet. Mottagningsscentra för asylsökande sköts regel kommu-som av

entreprenad. Kommunerna också flyktingar,de fåtttarner emot som uppe-
hållstillstånd. Kommunerna får liksom i Sverige statliga bidrag för bosättning,
modersmålsundervisning, norskundervisning olika arbetsmarknadsåt-samt
gärder. UDI har för informera rådoch till flyktingar,att önskaransvar ge som
återvända till hemlandet.

I december 1993 beslöt norska stortinget de bosniska flyktingarna skulleatt
bosättas i kommunerna andra flyktingar. Inställningen långsom attvar en
vistelse i statliga mottagningscentra för asylsökande alltför begränsadeger
möjligheter för flyktingarnas aktivitet. ansågMan det viktigtattegen attvar ge
människor flytt grund krig och förföljelse verklig möjlighetsom av atten
leva så normalt liv möjligt och självaett kunna för sin situation,tasom ansvar
inte minst för flyktingarna ska kunna bidra återuppbyggnadenatt till hem-av
landet den dagen hemresa möjlig.ären

Mottagandet fick fyrdubblas och kraftansträngning för de norskavar en
kommunerna. Staten bidrog öka de ekonomiska bidragen för denattgenom
femårsperiod flyktingmottagandet omfattar. Norge har tillämpat helasom en
Norgestrategi vid bosättningen bosnierna. Hela Norgestrategin ifrågasattesav
i debatten, eftersom många kommunerna i lever påenbart jordbruk ochav norr
fiske. Staten har möjlighet för kommunerna finansieragett genomgångsbo-att
städer till flyktingarna, via nybyggnad, renoveringar eller inköp. Man har
därvidlag något lägre boendestandardaccepterat änen annars.

De bosniska krigsñyktingama får undervisning i norska andra flyk-som
tingar, 500-750 timmar. Staten avsätter föräven kartlägga varjeattpengar
enskilds kompetens för kunna erbjuda utbildning ochatt arbete. Praktik i det
yrke hade i hemlandet samtidigt med norskundervisningman anser man vara

effektiv Vad gäller finansieringväg. studier har försökt ordnaen av man
lån,statliga försätt andra flyktinggrupper. Staten ocksåharsamma som gett

bidrag för inrätta tillfälligaextra förskoloratt med assistenter bådetalarsom
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tilltill kommunernamodersmål. övrigt detI attäroch barnensnorska seupp
behov.flyktingamas

intensiv debattbakgrundhar formatspolitikennorskaDen mot omav en
ochdrivitframstegspartiet harNorskainvandringspolitiken.ochflykting-
ochinvandringenflyktingmottagandet ochkampanjfortfarandedriver moten

med.låtit sig drivasfrivilligorganisationernorskaenligtpartierna harde stora
positiva tillopinionsmätningar norrmän ärseriösaSamtidigt visar att mer
massmedia.norskadelkanvadflyktingmottagandet när tarän tro, avmanman

ilång haft initiativettidganskaemellertid underharkritiskaDe rösterna
haftsig hafrivilligorganisationemainom sägerflyktingarbetarnadebatten,

Norgeåsikter förts fram. Derasistiska attsvårt de trorrentatt somsvara
afrikanervaritbosniemafått debattbetydligtha värreallt skulle omtrots en

eventuellastark opinionblirdetövertygade motlikaoch de attär enom
återvändanden.tvångsmässiga

återvändandeochintegrationdubbel strategiEn -
uppehållstillståndgått tillfälliga närtillhareuropeiska länder överflestaDe

skiljerskydd. Detfrån Jugoslavienf.d.krigsflyktingamadet gäller somatt ge
från början harredanSverigeDanmark ochfrån exempelvis är attNorge man

återvändande ochbåde främjaskastrategi,dubbelinriktat sig somen
förutsättningen förden bästaexilen ettaktivt liv iintegration. Ett anses vara

grannländer ochsinakorn in i änåtervändande. Norgelyckat senareprocessen
bosniskamöjligt för deåtervändande knappastklartdå ganskastod det att var

på flykting-satsadetillbidrogkort sikt. Det attkrigsflyktingama att geman
flytta itillAlternativetmöjligt.så nonnalt att utmöjlighet levaatt somarna

någotmottagningscentra,statligavaritskulle hakommuner att stanna som
sökte dessutomtiden. Mandrarexilenansågs destruktivt, när ut envara

kostsam.mindreinkvartering som var
detskolor. Näri bosniskahade först placeratsflyktingbarnenbosniskaDe

anledningñckmöjligtåtervändande inte attsnabbtvisade sig manatt ett var
bosniskanorska skolor. Destället iiplacerade barnenåtgärderna ochanpassa

modersmålet ochilektionerundervisningenordinariefår denbarnen utöver
hade tidi-Modersmålsundervisningenundervisning i vissaanpassad ämnen.

situationen.återvändarperspektivet ändradefått minskade menresursergare
hållaockså valt störreharåtervändandeunderlätta attFör sammanettatt man

spridsoch intedenstöd utså harflyktingarnaatt gruppenegnaavgrupper,
alltför mycket.

andra flyktinggrupperockså inbegripa änpolitiken kommerDen attnya
dessaåtervändande eftersomtvångsvistdå förening mediintebosniema, men

ochkontakta olikauppehållstillstånd. Planerna är atthar grupperpermanent
kan koppladiskuteraåtervandring ochförfinnsintressehöra manomom

ochbidralägga tillrätta,Nyckelordenbiståndsprojekt. äråtervandring till
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stimulera. UDI bygger regionala återvändande,för därresurscentraupp man
ska utveckla policy och metoder via pilotprojekt. Stortinget beviljade för 1995
25 miljoner nkr utöver 10 miljoner kvarstod från 1994 och för 1996som
drygt 14 åtgärdermiljoner för främjar återvändande.som

Det talar på kommunaldepartementet "aktiv vistelse",är inte inte-man om
gration. Det viktiga flyktingarna inteär passiviseras och bosniemaatt tas emot

andra flyktingarsätt med uppehållstillstånd.samma som permanenta
Utöver det vill de norska myndigheterna förmedla medvetenhet åter-en om
vändande. Tanken är de norska kommunerna, har återvän-att mottagarna, med
dandet realistiskt alternativ utgåroch ständigt från fråganett vad tänkersom
du återvänderdugöra när UDI utbildar kommunmottagama för spridaatt

förhållningssätt.detta De inslag i mottagandet lämpliganya ärsom anses
kompetenshöjande utbildning, modersmålsundervisning frivillig för kommu-

används huvudsakligen studiehandledning norskundervis-nerna, samtsom
ning 3-10 tim/veckan. Det kräver långamycket undervisningsperiodersenare
för resultat och i pågårNorgeatt intensiv diskussion flyktingamasge en om
dåliga kunskaper i norska.

åtgärderDe på kan delas in i den förstasatsar bestårtreman grupper; av
informations-, motivations- och identitetsbevarande åtgärder, den andra av
kartläggning vad gäller flyktingamas kompetens behovet kompetens isamt av
Bosnien vid återuppbyggnadeventuell slutligen aktiviteter, utbildningsamt av

målinriktadoch kvaliñcering. Betoningen ska läggas upprätthålla ochatt
utveckla kompetens behövs återuppbyggnaden.vidsom

Vad de bosniska flyktingarna själva vill oklart. Ett hundratal återvänt,är har
de flesta i tidigare skede för delta i då pågåendeett deatt striderna. De
tillfälliga uppehållstillstånden har skapat del bland flyktingarna, vilketen oro
återspeglas i massmedia, de undrar de ska återvända, inte minstvart de flyk-
tingar lever i blandäktenskap.som

Förutsättningarna för återvändande

Som led i förberedelserna återvändandeförett har Norge placerat attaché ien
Zagreb, för skaffa information situationenatt lokalt och kontakterävenom
inför framtida återvändande.ett Den bosniska regeringen, inte velat attsom
flyktingarna fåska uppehållstillstånd i andra länder,permanent sig viljasäger

flyktingarna återvända,skaatt problem med massåtervändan-storamen ser
den. Man vill helst ha hem människor med specialkunskaper, sådana som

återuppbyggnaden;behövs för sjukvårdsarbetare, byggnadsingenjörer, lärare.
Regeringen prioriterar i första hand intemñyktingarna inom den federationen
med Kroatien, därefter kommer de flyktingar i tredje land, kommer frånsom

områdende federationen kontrollerar och allra sist de flyktingar i tredje land,
frånkommer serbiskt kontrollerade områden.som

De åren har de norska myndigheternasenaste satsat stora attresurser
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Ängång. inteförsöksprojektRaderåtervändande. är vetförbereda manav
tillräckligainnan hartidkommeroch detska arbetahur bäst taatt manman

Kommunal ochenligtnågra Planernautvärderingar. ärförerfarenheter
återvändan-förberedastödet ochenskildaförbättra detarbetsdepartementet att

tvång Arbetsdelningenfråga eller inte.sig det ärdet stora omvaregrupper,av
Flyktningeråd hållerNorskochinformationenstår formellaför denUDIär att

förbe-psykosocialarådgivning ska denindividuellförbereda geatt somen
i Sverige.MissionenSocialamotsvaranderedelsen,

ungefär Danskparaplyorganisation,Flyktningerådet i Norge är somen
via sininformationskanalerFlyktningrådet godaharFlygtningehjaelp.

FlyktningerådetBosnien-Hercegovina. Inomibiståndsverksamhet anser man
informationen.just denmyndighetenockså andrafördel ändet är geratt omen

informationspridai Norgebosnisk tidningviaFlyktningerådets planer är att
FlyktningerådetPåBosnien-Hercegovina.förhållandena ilokalade anserom

fråga integrations-blirdetflyktingarna inserdet gäller attatt nyatt om enman
Återvän-hemifrån så länge.varitde inteåtervänder,de ävennär omprocess

förberedelse.psykiskutsträckninghandlar idande stor om en
med huvud-biståndsorganisationarbetarrörelsensFolkehjelp,Norsk ärsom

återvändandeprojekten.också iindrageninriktninginternationell ärsakligen
framför inriktatalltKroatien,Bosnien och äriharDe stortett somprogram

återvända till ochflyktingen harvadAvgörandebostadsbyggande. är att om
från Bosnien-skriver iFolkhj älpNorskvälkommen. reserapporthan/hon är en

flyttvisavi demattitydernegativavåren det fanns1995Hercegovina att som
lokalaoch denfördrivnaockså mellan de interntkonñikterfrån landet. Det var

kortsiktiga nödhjälpenDenknappagrund debefolkningen resurserna.av
då det behovåteruppbyggnad ochlångsiktig ärmåste medersättas aven

med special-Flyktingarbåde och i exil.lokaltfinnsspeciell kompetens, som
återuppbyggnaden,iåtervända och deltafåalltså möjlighetbörkompetens att

försoning-Bosnien-Hercegovina. Förnormalisering iförsta motstegettsom
frånbidragetFolkhj älpNorskunderstrykadet viktigt attskull är att menarens

lokala kompetensendenundanåtervändande inte utanfrivilligt trängerde
Flyktingarnaförsoning.ochutgångspunkt för samarbeteochkompletterar är

lösamåste bidra tillför samhället tvärtomfår problem attbliinte utanett nytt
Norsksig.finns där de bosätternågot intemed sighaDe börproblemen. som

och konkur-kontakter, kapitalkompetens,viktiga bidrag;listar fyraFolkhjälp
problem.den skapabehövs kanintekompetens,flyktingarnaHar somrens.

då beskedtydligtBosnien-HercegovinaimyndigheternalokalaDe omgav
väl medvetnahand Demänniskor attmedde hade taatt omom. varatt nog

återvändande godadeutbildning,har högmånga ñyttdem gesommensomav
fåhar arbets-få villkor. Idagmåste deförutsättningar även stannat sammasom
alls. Närminimal lön, ofta ingenbetalamöjlighetBosnien ängivare i annatatt

fonnstöd ihåll viktigtfrån utländskt det rättigång projekt är attdrar geman
lokalamåste till denförhållanden. Lönernaefter lokalaoch anpassasanpassat
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ekonomin och ligga nivå, verkar rättvis förhållandei till andraen som
Ävenlönearbetare i området. de lokala myndigheterna mycket skeptiskavar

till återvända.skulle Däremotatt stora de positiva tillgrupper attvar
tillbaka välutbildade enskilda flyktingar, särskilt inom sjukvård och undervis-
ning nivåer.alla ansågsDet särskilt viktigt få igång den högre undervis-
ningen, så inte ungdomarna försvinner från landet.att Norsk Folkhjälp finner

det framför allt områdenfyraatt är relevanta förär bosniska flyktingar isom
Norge: jordbruk trädgårdsskötsel,och prefabricerade bostäder, fastighetsför-
valtning och uppbyggnad småföretag. Genom kompetensutveckling iav sam-
arbete med norska företag kan flyktingarna få värdefulla erfarenheter att ta
med till Bosnien.

12.3 Bosnier i Sverige uppehållstillstånd,pennanenta-
självhjälpsprojekt återvändandeoch

Under 1992 korn drygt 84 000 asylsökande till Sverige, 83 dessaprocent av
kom från f.d. Jugoslavien. Sommaren 1993 fanns 44 000 bosniska krigs-ca
flyktingar mångai Sverige, hade då befunnit sig förläggningar avsevärden
tid. Sverige har sammanlagt tagit 125 000över asylsökande frånemot f.d.
Jugoslavien. Drygt 86 000 dessa fåtthar uppehållstillstånd, drygt 62 000av

flyktingar eller humanitära skäl, drygt 8 000 har tagits kvotflyk-som av ut som
tingar och drygt 15 000 anhöriga. De asylsökande från Bosnien har i desom
allra flesta fall fått uppehållstillstånd humanitära skäl, 60 000. Omkringav ca
27 000 kosovoalbaner fåtthar uppehållstillstånd enligt regeringsbeslut våren
1994 gällande barnfamiljer, sökt asyl före den l januari 1993.som

Sverige har i förhållande till sin folkmängd tagit flest flyktingar frånemot
f.d. Jugoslavien. Merparten de bosniska flyktingarna i Sverige muslimerärav
och kommer från serbkontrollerade delar Bosnien: Banja Luka, Prijedorav

frånoch östliga Bosnien. I Sverige har flyktingarna från fåttBosnien perma-
uppehållstillstånd och tagitsnent andra flyktingar. Kommunerna haremot som

för stimuleras betydligt fleratt flyktingaratt fåttta avtalatemot än bidragextra
med 25 000 kr flykting. Därutöver har från Invandrarverket tagitper man
initiativ till dra in Organisationssverige iatt det s.k. Kontaktnätet, för att

frivilliga flyktingguider ekonomiskt självhjälpspro-engagera samt stöttsom
jektet Bosnier hjälper bosnier kommit till initiativ från bosnier isom
Sverige.

Kontaktnätet

Sommaren 1993 kunde regeringsbesluten skulleatt mellanman se genom
60 000 och 80 000 få uppehållstillstånd i Sverige följdpersoner som en av
krigen f.d.i Jugoslavien. Samtidigt den svenska ekonomin i gungning,var
statsfinansema i kris och arbetsmarknaden undergick omfattande struktur-en
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opi-starkt kritiskfannsföljd. Detarbetslöshetmedomvandling stor ensom
inför mycketstodsvenska samhälletdetflyktingmottagandet ochnion enmot

flyktingarna.desvår uppgift integreraoch attstor nya
medoch avtalenasylmottagandetförsvaradePå Invandrarverket, som

in landetsförsöka drabeslutadeflyktingmottagandet attkommunerna manom
medbor-intresseradefrivilligaKontaktnät, därorganisationerna imånga ett

frivilligt kom-svenska samhället,i detflyktingar inguida ettskulle somgare
också opinionfannsDetintroduktionsarbete.till kommunernasplement en

Många svenskar ville göraflyktingmottagandet.inställd tillpositivtvarsom
kring flyktingarnätverkfrån SocialaBosnien.bistå nödställdanågot deför att

flyktingar harkampanjer förvänverksamhet,Fadderfamiljer,idé.ingenvar ny
frivilligorganisatio-humanitäralång många med detid,underfunnits stora

initiativtagare.samfundochkyrkor somnema,
organisationerin raddraförutomKontaktnätet,bakomIdén att somnya

skullekontakternaorganisationerna,fackligaidrottsrörelsen och de attvar
Tankenoch svenskarna.flyktingarnaintresse hosutgå från vargemensamtett

framtida inte-metod förbrakundeKontaktnätetockså prövaatt vara enom
organisa-tänkbaramkr, alla5satsades,Avsevärdagrationsarbete. caresurser

riktatåttiotal skrev underkonferenser,tillkallades etttioner i landet ett upprop
flyktingguider.ställaallmänhetentill att upp somom

räknadesammanlagti arbete,Kontaktnäthade 170 kommunerapril 1995l
erfarenheternavarit,hadeengagerade ellerflyktingguider4 500att varman

flyktingarnasvaradetid. Kommunernaefter attdel läggervisar att enaven
Flyktingarnasfå guide.kontakt medintresseraderegel att enavvarsom

svenskafå möjlighetframför allt tränakontakt gäller attintresse att enav
centralstyr-kritik fannsvisspositiva,språket. flesta kommuner motDe var
detMånga framhölldålig förankring.och ontdålig samordning attning, var
kommunerde flestasocialt arbete. Ifrivilligttillbereddamänniskor ärsomom

organi-Aktivaockså håller Kontaktnätet.iflyktingsamordnarendet somvar
vissa frikyrkligakyrkan,SvenskaRöda korset,flesta falli de allrasationer var

hafttidigareredanalltså organisationeroch Rädda Barnen,samfund som
frånliksom deidrottsrörelsenfrån denverksamhet. Responsenliknande stora

inteförmycket sägapå varitbasplanethar attorganisationernafackliga svag
obefintlig.

Självhjälpsprojekt
från bosnier iinitiativeftertillBosnier" komHjälper"BosnierProjektet
syftat tillProjektet harfrån Invandrarverket.stöd att tañck visstSverige och

i Sverige,flyktingarnabosniskabland definnskompetenstillvara den som
åter-främjadels förSverige,integrationen iunderlätta attdels för senareatt

fem delpro-Projektet bestodhemlandet.återuppbyggnadvändande och avav
återvandring. Detinformationsvård, tasskola, kultur,rörandejekt samt senare
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emellertid inte i utvärderingen, eftersom det igång såkomupp sent.
När självhjälpsprojektet utvärderades hösten 1995 av Invandrarverket

visade det sig vårdprojektetdet svårigheter.flestatt mött Förklaringenvar som
kan inom projektet saknade tidigare erfarenheteratt och villevara man att man

sjukvårdenverka inom område.regleratär strängt Skol- och kultur-ettsom
projekten har infriat sina syften utvärderaren, informationsprojektetmenar
endast i begränsad omfattning. Stödverksamheten ståndhar kommit till änom
inte i den omfattning ursprungligen planerade.som man

Invandrarverket drar slutsatsen det har framgångsriktvarit långva-att att ge
rigt stöd i form lön till projektledare, i det här fallet Riksförbundetav som
Bosnien-Hercegovina fritt disponerat. Staten bör stödja självhjälpsprojekt och

sådana i andraäven pröva sammanhang.

Vill flyktingarna återvända

Omkring 5 500 bosniska kroater, erhållit kroatiska finns Invand-som pass
rarverkets förläggningar. På grund den kroatiska dessa llyk-att staten gettav
tingar har de enligt internationell till skydd i Kroatienrätt och har därförpass

fåttendast tillfälligt skydd i Sverige. Invandrarverket gjorde kartläggningen
denna avseende bakgrund viljan återvända till Kroa-samtav grupp attm.m.

tien. En tredjedel någonde inte har avsikt återvända till hemlan-att attuppgav
Mångadet. krigsllyktingarna vill under tiden fåi Sverige arbeta eller utövaav

påsitt yrke praktikplats del vidareutbildning.samt taen av
En intervjuundersökning riktades till 500 slumpvis utvalda i dennavuxna

på trettiotal förläggningar och kontor förett boendegrupp eget sommaren
1995. I undersökningen frågande bl.a. den intervjuade kommer attman var
bosätta återvändande.sig vid Knappt hälften hemlandet,ett restenuppgav
drygt hälften svarade de inte återvändaville eller inte ville frågan.att svara
Vid intervjuerna fråganställdes flyktingarnahur ville förbereda sig för ettom
återvändande, situationen i hemlandet förbättrades och vadom som vore
användbart under tiden igöra Sverige. De allra flestaatt tyckte detatt vore
värdefullt få möjlighet arbeta inom sitt yrkeatt i Sverige,att även som
anställd, praktikant eller led i vidareutbildning. Många ville dessutomsom en
läsa svenska, medan del föredrog engelska.en

Invandrarverkets förläggningar och kontor för boende aktiverar dessaeget
flyktingar i första hand inom den ordinarie verksamheten förläggningama.
Några få har särskilda aktiviteter konkret syftarstartat till förberedaattsom
asylsökande för återvändande. För samtliga asylsökande fårett ettsom nega-
tivt beslut i asylärendet individuell handlingsplan,upprättas där inven-en man

möjligheterna i hemlandet och därefterterar planerar den fortsatta vistelsen
förläggningen. I planen den praktiska och teoretiska kunskapanges som per-

ska kunna inhämta för återvändandetunderlätta ingåroch i denattsonen även
förberedelsemental återvändande.inför ett
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Återvandringsprogram

flyktingarnade bosniskavaldesvenska regeringenden permanentaNär att ge
återvand-någon formmeduppehållstillstånd kombinera dessaskulle avman
återvändaviljamånga krigsflyktingarna skulleManringsprogram. attantog av

rensningen.etniskaskulle bidra till denockså Sverige inteoch menade att
visstearbetsmarknaden gjorde vidareden svenskaSituationen attatt man

många etablera sigsvårt flyktingarnaförutomordentligtskulle blidet attav
skafrivillig och denåtervandringen skaskullehär. Policyn attatt varavara

iflyktingarna börSverigebästa iförberedas sätt samt att som en resursses
samarbeteDet beslötsåteruppbyggnaden hemlandet.kommande attden av

bosniernasför tillvaraorganisationer skullefrivilliga upprättasmed att ta
fem miljonerhögståtervändande. Riksdagen anslogunderlättaochkompetens

vidare stödRegeringen beslutadeSverige.förberedelsearbetet itillkronor om
återvändandeför tillfälligtsamarbetsprojekt för insatserskandinaviskttill ett

ingår.korsetBosnien-Hercegovina, där Rödasjukvårdspersonal till
genomförajan. 1996 i uppdragbiståndsorganet SIDA harSvenska att

bostäder,Bosnien-Hercegovina föriåteruppbyggnadsprogram att reparera
telekom-och skickaf.d. soldaterbarn ochtraumatiserade kvinnor, ävenhjälpa

internatio-svenska ochmed radutförs i samarbeteArbetetmunikationer. en
och skapaden lokala kompetensensyftar till stärkaochorganisationernella att

Många med kompetensflyktingarmöjligt.sysselsättningså lokalstor som
möjligheter förvill skaparegeringensvenskafinns i exil. Den attbehövssom

kunnai Sverige skabosniska flyktingarnabland deñnnsden kompetens som
första skedeåteruppbyggnadsarbetet i hemlandet. Iikomma till ettnytta

antal välutbildadeemellertid begränsatdethandlar ett personer.om
fung-leda samordningsgruppfått uppdragInvandrarverket har i att somen

återuppbyggnadsaktiviteterSverige ochimellan flyktingarnalänkenerar som
Kommunför-Svenskaingår för SIDA,hemlandet. Ii representantergruppen

Caritas.Sociala Missionen,riksförbund,Bosnien-HercegovinaAMS,bundet,
projekt medprioriterarSamordningsgruppenkorset och SAF.Svenska röda

rättigheter,mänskligapsykosocial verksamhet,information,inriktning
lokalmottagarförvaltningarutvecklingentreprenörsutbildningar samt av

o-IllVa.

Sammanfattande kommentarer12.4

påverkaråtervandrar, beslutetvadmänniskorvarför attKunskaperna somom
återvandringstödjerolika ärvilketåtervandra och sätt program som
organisationersinternationellafrån världen ochtredjeErfarenheterbegränsad.

utsträckning applicerasi litenkan i endastländeransträngningar i dessa
ocharbetsmigranterfenomenetgällerdetsammasituationen Västeuropa,

från Asienjämfört med flyktingar1960-taletfrån underSydeuropainvandrare
dock användasViss kunskap kanl990-talet.1980- ochAfrika underoch om

260



Återvand rin g

beaktar de skilda förutsättningarna. Redovisningen beskriverman t.ex.ovan
erfarenheter från tidigt l970-tal i Tyskland dåoch Frankrike, den ekonomiska
situationen i hemländema dåvarandeför arbetsinvandrare i vissa avseenden
liknade den för dagens flyktingar från Afrika. bådaI fallen handlade det om
vistelse i land i västvärlden gjorde ochett det möjligtgör bidra medattsom
ekonomiska så familjen i ursprungslandet kan överleva.attresurser

De flesta såvälvänder hem, från flyktingläger i tredje frånvärldensom som
liv gästarbetare i Tyskland, detett speciellt frångör stöd ellersom utan stater

organisationer. Därmed kan det andraär grundläggandeanta attman mer
faktorer för människors framtid och välfärd, får dem gångän brytaattsom en

från sin invanda tillvaro för och ovisst liv, det iett även derasupp nytt ärom
ursprungsländer. Faktorer utsikterna kunna försörja sig och sin familj,attsom
kunna leva i demokratiskt och fritt fåland, tillgång tillett drägligt boende,ett
till bra utbildning för barnen, hemlängtan farhågoräven eller införmen en
ökande rasism i mottagarlandet.

Kommitténs jämförelse hur mottagandet bosnier i Danmark, Norgeav av
och Sverige visar leder till slutsatsen alltför inriktatatt ärett program som
återvändande riskerar skapa otrygghet och utanförskap, vilketatt inte gagnar

återvändandesig eller kvarstannande iett det landet.ett Kommitténvare nya
har heller inte funnit integrationsinriktat i försvårarsigatt ett ettprogram
återvändande. Tvärtom talar mycket för den klarar sig bra i det landatt som
han eller hon invandrat eller ñytt till har bättre förutsättningar också klaraatt
sig återvändande.vid ett
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13 Invandring och offentlig ekonomi

Enligt direktiven skall kommittén analysera nuvarande och förväntade kostna-
der för ñyktingmottagandet och övrig invandring. Kommittén har därför ini-
tierat och tagit del rad kostnadsanalyser för kunna in invandrar-sättaattav en
politiken i sitt ekonomiska sammanhang. Den framtida invandrarpolitiken
måste liksom andra angelägna offentliga åtaganden, pensioner, utbild-t.ex.
ning eller hemtjänst, i helhetsram och dessutom drivas kostnads-rymmas en
mässigt rationellt inom sin egen ram.

föreliggandeI kapitel diskuteras de ekonomiska effekterna invand-av
alltså påverkanringen. Det denär kommer invandringatt ägersom av en rum

bedöms, inte enbart de effekter följer viss invandrar-politik.som som av en
Bedömningar den nuvarande och framtida invandrarpolitikens ekonomiskaav
konsekvenser på plats igörs detta betänkande. Enligt direktiven skallannan
kostnadsanalysen leda till bedömning i vilken utsträckning kostnaderen av

påverkakan och bör de bestämmelser reglerar invandringen. Kostnadsa-som
förnalysen invandringens totala effekter diskuteras i avsnitt 13.2 och 13.3, och

det framför allt denna helhetsbildär kan ligga till grund för avvägandensom
hur invandringsreglema påverkasbör samhällsekonomin. Ställningsta-om av

ganden och förslag avseende invandringsreglema hör emellertid till invand-
ringspolitiken och kommittén kommer gåinte påin dessa regler.att

Kommitténs kostnadsanalyser invandringens effekter har framför tvåalltav
andra syften. Det visa orsaker tillär kostnader uppstår,att vilketattena
ibland kan underlag åtgärderför minskar dessa kostnader,ge utansom att
effektiviteten i mottagandet försämras. Det andra klarlägga hurär kostna-att
derna fördelas, dels mellan och kommunerna, dels mellan olika kom-staten

eller regioner. fråganDen kostnadsfördelningen kommermuner senare attom
diskuteras i avsnitt 13.4.

13.1 Allmänt invandring och Samhällsekonomiom

Inledningsvis vill kommittén understryka två förhållningssätt varitsom en
utgångspunkt för analysen. För det första får invandringens budgetrnässiga
konsekvenser inte kopplas frågantill asylrätt. Alla politiska partier i riks-om
dagen människorär överens behöver skydd skall få det,att deom oavsettsom
ekonomiska konsekvenserna. ocksåDet ñnns alltid för svenskarett utrymme

dela med sig eller för fårdem skydd någotatt att snävaremer accepterasom
materiella villkor mångaväldigt skulle behöva hjälp i samband medom exem-
pelvis flyktingvåg till Sverige.större De konventionsåtaganden angå-en ny
ende tlyktingmottagning Sverige måstehar självklart uppfyllas. Detsom
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imänniskaberäkning vadförhållningssättetviktigaandra är att enaven
människovär-medinte blandasbidrar medkostar ellergenomsnitt samman

sektornoffentligaför beslut hur denunderlagBeräkningarnaden. ett omger
människor, deolika ärintäkter mellankostnader ochfördelakan grupper av

långsiktiga samhällsekonomiskamänniskovärden. Debokföringinte aven
sådan kalkyl,kvantitativt. Enlåter beräknassig inteinvandringeffekterna av

alltområden ekonomin, skulle byggainomeffekter allainnefattarsom
måste dockgrunduppfattningEnmånga antaganden.diskutabla attför vara

och förlusterkortsiktiga konfliktereventuellaoch"lönar" sigmänniskor att
övergåendebefolkningsomflyttningarexempelvis ärförorsakas pro-avsom

invandringidag resultatetbedrivs i Sverigeverksamhet ärAllblem. avsom -
befolkninghälften landetsUngefär ärför sedan.längedetäven avvarom

bakåt. Männis-generationerräknar fembarainvandrareättlingar om manav
ñnnaPolitik handlar blandskalloch annat attkor är omsom resurser.ses

varandrasför frigöraformer att resurser.
Även svårasamhällsekonomiska effekternakortsiktiga ärde attmer

samhällsekono-svårtBland detflera skäl.bedöma är attannat enenas omav
innehålla och intäktsposterkostnads-skulleeftersom denbedömningmisk

svåra kommadet kan överensvärderingargrundar sig att om.varasomsom
måstesamhällsekonomisk kalkylutvecklas. Ikan behövaResonemanget en

Inkomstsidanvarandra.och ärbeaktasbåde utgifter och inkomster vägas mot
asylrättförenade medfolketsvenskade värdenbland annat anser varasom

landetsmångkulturellt samhälle inom gränser.skapamed idéneller ettatt
Även flyttafrån behövalandgifta sig med attannat utanrätten ettatt personen

värdeuppskatt-skallberoendevarierar göravärdedit har ett somvemsom
samhällsvärden. Idessasvårt prislappningen. Det sätta typerär att aven

exempelviskanindirekt. Deuppskatta demnödvändigtpraktiken blir det att
till den faktisktleder frampolitiskadenresultatavläsas ett process somavsom
för samhälletsuttryckkanpolitiskadär denpolitiken,förda ansesgeprocessen

likadefmitionsmässigt blirdå kostnadernaProblemetbetalningsvilja. är att
politikföränd-någon vägledning förintevarför kalkylenmed intäkterna ger

ringar.
och negativapositivainvandringenssamhällsekonomisk kalkylEn av

fångaockså få svårt s.k. dyna-skullei Sverigeför dem boreffekter attsom
befolkningsunderlag ieffekt kanpositiv störremiska effekter. En att ettvara

kvalificeradbibehålla vissamöjligheterna därglesbygd underlättar typeratt av
segregation mellan invand-effekt kan dennegativ dynamiskservice. En vara

i samhället.uppstå till konflikteroch ledabefolkning kaninföddrad och som
samhällsekonomisk kalkylkortsiktigmöjligtOm det skulle göraatt envara

möj-för invandraresbli avgörandearbetsmarknadenjust situationenskulle
skulleviktiga faktorersamhällsekonomin. Andrabidra tilllighet varaatt

ekonomiska till-medfördautbildning ochhälsa,genomsnittligainvandrares
gångar.
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Mot bakgrund svårigheterdessa har kommittén valt inte försökaattav enas
samhällsekonomisk kalkyl invandringens kostnader och intäkter.om en av

Kommittén har istället valt i analyserna arbeta med enklare i fleraatt ett men
avseenden praktiskt kostnadsmått.

Den offentliga sektorns såledesnettokostnader är ekono-avgränsatett mer
miskt och lätthanterligt mått de vidare samhällsekonomiskaän kostnaderna.
Måttet intresse förär statsmakterna eftersom det har betydelse förstortav stor
offentliga åtaganden och offentlig båderesursanvändning, för riket helhetsom
och för de enskilda kommunerna. Måttet viktigt för det visarär vilketatt

politikornråde har jämfört med politikområden.andrautrymme ett
finns någraDet problem i samband med kostnadsberäkningar detgörsom

mindre tilltalande räkna huruvida utpekadeatt meden grupp personer
utländskt medför högre eller lägre nettoutgifter för den offentligaursprung
sektorn andra bosatta. Detsammaän skulle förgälla kalkyl nettokostna-en av
der för exempelvis pensionärer eller sådantnorrlänningar. Ett problem är att
nettokostnadsbegreppet i diskussioner ofta förväxlas med samhällsekono-ett

måttmiskt innefattar betydligt vidare kostnader och intäkter.som en syn
Att ñyktingmottagning kostar liksomt.ex. pensioner, ellervägaren pengar,
skolor, betyder inte den oönskad. sådantEttär problem,att redanannat som
berörts i detta avsnitt, måttekonomiskaär lätt kan missförstås så detatt att
blandas med människovärden. En människor förorsakarsamman grupp som
den offentliga sektorn nettoutgifter har givetvis inte annorlunda människo-ett
värde skapar nettoinkomster.än en som

ocksåDet bör betonas den offentliga sektorns nettokostnaderatt är ett
begrepp den offentligasnävare sektornsän budgetkostnader. När exempelvis

utbetalar arbetslöshetsersättning till blirstaten budgetkostnadenen person
betydligt nettokostnaden eftersom återgårstörre än del lönen till ochstaten av
kommun i form varuskatter och inkomstskatt. En diskussion bud-t.ex.av om
getprioriteringar mellan politikområdenolika såledeskan inte direkt jämföra
nettokostnader för invandringen med budgetkostnader för Dåandra sektorer.
måste de omfattande budgetkostnaderna användas. Däremot beräk-mer ger en
ning nettokostnadema rättvisande bild vad invandringenav egent-en mer av
ligen kostar rundgångarvissa i det finansiellanär försvårarintesystemet
tolkningen.

13.2 Offentliga transfereringar och offentlig konsumtion

livscykelnöver

Nettokostnadsbegreppet förklaras utgångspunkthär frånmed några exempel.
Vanligen brukar i välfärdssamhällen förorsaka utgifter för denen person
offentliga sektorn under hela livet med tyngdpunkt kostnaderstormen en
under och i livetsuppväxten del. En genomsnittlig skapar ocksåsenare person
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Figur 13.1 Fördelningen offentliga transfereringar och konsumtion över Iivscykeln, delsav
för genomsnittlig född Sverige,i dels för genomsnittlig invandraten person en person som

Sverige års ålder.till vid Grundat på tvärsnittsdata från årett 1994.

Kr/år
100 000

Svenskfödda
Invandrare--50 000

-50 000

-100 000

-150 000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ålder

Källa: SCB-materialBearbetningav

inkomster via olika former skatter Figur 13.1. tillsammansNettot bör medav
offentliga utgifter och inkomster inte direkt kan förorsakadesägassom vara av
enskilda individer ungefär jämnt i form långsiktig balans deiupp av en
offentliga budgetama.

Periodvis kan utgifterna såsominkomsterna, under förstastörre änvara
dåhalvan 1990-talet, det samlade budgetunderskottet 691 miljarderav var

års1994 värden, vilket ungefär 79 000 invånare.kronor Efter-motsvarar per
lånadesdel budgetunderskottet i andra länder kan hävdasom en av upp man

genomsnittlig i Sverige inte lönade sig under denna period.att en person
Med tanke den variationen i statsbudgetens underskott ochstora att ett
budgetunderskott inte bör normaltillstånd, beaktas inte utgifter förettses som
statsskulden i detta avsnitts beräkningar.

Den offentliga sektorns kostnader och intäkter livscykeln för utrikesöver
födda frånskiljer sig den övriga befolkningen förstai hand attpersoner genom
dessa människor inte befinner sig i invandringslandet under del sinen av

Mångalivstid. invandrar och invandringslandet slippersom yngre vuxna
därmed de kostnader offentligaden sektorn har för barn. Framför allt ärsom
detta kostnader för utbildning. också långDet tid tills dessaär personer ger
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har för äldrehöga kostnader den offentliga sektornupphov till de perso-som
vis-den invandrade befolkningen under sinpensionskostnader. Omt.ex.ner,

ursprungsbefolkningentelsetid här skulle uppvisa mönster avse-samma som
från sektorn, skulle det innebäratill och den offentligaende bidrag attuttag

livscy-offentliga ñck nettointäkt dem invandratden sektorn översomen av
råder någorlunda balans mellan intäkterna och kostna-keln, förutsatt detatt

Frågan i vilken grad invand-livscykeln för hela befolkningen.derna äröver
från användandet denövriga befolkningen avseendeskiljer sig den avrare

fördelaroch de den bättreoffentliga sektorns det uppväger somresurser, om
åldersstrukturen kan föra med sig.

på offentliga sektorns kostnaderKommittén har utfört beräkningar hur den
några individer.fördelar för fingerade exempeloch intäkter sig livetöver

vad olika individer beloppsmäs-Avsikten med dessa exempel inte visaär att
tillför eller nyttjar den offentliga sektornssigt över-attutanav resurser, mer

förhållanden upphov till olika dis-olika under livetgripande visa hur ger
ochoffentliga sektorn. Beräkningarna räkneexempelpositioner för den utgör

till jämförelserabsoluta beloppen redovisas bör inte användasde änannatsom
mellan exemplen.

Utgångspunkten utförs börlivscykelberäkning denna karaktärnär aven
effekterbeaktas, hänför sig tillendast kostnader och intäkteratt avsomvara

viss kostnads- eller intäktspostden liv beräkningen Enavser.personens som
innebär framför alltkunna hänföras till Hera liv. Dettabör inte personers

familj kan välja intefamiljer. En de iproblem det gällernär attvuxna enav
fråneftersom denexempelvis under barnens uppväxttid, inkomsternaarbeta,

då hänföratillräckliga. kan missvisandeandra Det attvarapersonen ses som
harden tjänat dem. I räkneexempleninkomster enbartpersons somen

inkomstförhållanden så alltförde inte skiljer sigdärför föräldrarnas valts att
varit utföra beräkning-mycket sinsemellan. Ett alternativ till detta kunde att

föräldrarnas genomsnittliga inkomst.arna
på kostnadsansvar, ochskaffa barn sig visstEn väljer tar ettattperson som

kostnader bärsökade kostnader samhället, i och med delägger även som
Frågan kostnader böruppväxttiden. vilka dessaföräldrarna under är av somav

livscykelberäk-hänföras till barnetshänföras till föräldern och vilka börsom
offent-försörjningsansvaret och detuppdelning valts härning. Den är attsom

har lera orsaker.för hänförbart till föräldern. Dettaligas kostnader detta är
på föräldrarnas egenskaper ochFörsörjningskostnadema kan variera beroende

första handför barn ligger ivilka val de försörjningsansvaretgör, ett
på försörjningskostnader för barn ochföräldern och inte samhället, och ett

svåra för barnföräldrar andra kostnadspostendess Den ärär storaatt separera.
kostnadhänförs till eftersom detutbildningskostnader, vilket här barnet, är en

föräldrarnasoffentliga, i oberoendeväsentligen bärs det stort sett avsom av
konsumtion bekos-ekonomiska situation. Andra delar barnetsval och av som

sjukvård, eftersomhänförs till barnet, samhälletdet offentliga, t.ex.tas somav
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bekostar dessa föräldrarnas förmåga betala för det.oavsett att
Vid beräkningen förutsätts den offentliga sektorns konsumtion ochatt

transfereringssystem i dagsläget, eftersom realistiska antagandenutser som
framtida systemförändringar knappast kan reformerNär varitgöras. aktu-om

något områdeella inom har dock reformförslag kunnat grund för beräk-utgöra
ningarna, Pensionsarbetsgruppens förslag till pensionssystem SOUt.ex. nytt
1994:20.

Person I

En kvinna korn till dåSverige 1992 och år.nitton dåHon harsom som var
utbildning gymnasienivåmotsvarande i Sverige från hemlandet. Det emel-är

två årlertid sedan hon avslutade denna, och hon har inte arbetat efter detta.
1994 fick uppehållstillståndhon och bosatte kommun.sig i Hon studeraren

tvåsñ i år, då uppnåroch halvt sñ-nivån.hon I slutet 1996 anmäler honett av
sig arbetssökande. gårHon halvårarbetslös i fårinnan hon arbets-ettsom
platsintroduktion ekonomiavdelningen tillverkningsföretag. Efterett

fårpraktiken hon arbete företaget där hon arbetar med bokföring. Hon
dåtjänar kr/mån.12 000

Efter två års arbete, alltså år 2000, gifter år gårhon sig. Tre företagetsenare
hon arbetar i konkurs, och hon blir arbetslös, vilket halvår.hon i Honär ett

Figur Den13.2 offentliga sektorns kostnader och intäkter för text.person se
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halvår. honpågår Efter dennadå arbetsmarknadsutbildning ärfår ettsomen
får Lönen härhalvår, arbete kommunen.innan honytterligarearbetslös ett

utnyttjar hälftenkr/mån. föds första barn. MammanSamtidigt00015är parets
föräldraförsäkringen.av

år, då förtidspensioneras grundhonblir 62arbetar tills honKvinnan av
återstående livsläng-linjärt under denstigerförslitningsskada. Inkomstenen

kr/mån pensioneringen.vidså 22.500hon tjänarden, att
för detbam. Liksomföds andraår födelseefter det första barnetsTre parets

ochföräldraförsäkringen. Efterhälftenutnyttjarförsta bamet ettavmamman
skolåldemtillpå tiden framårs ålder båda dagis. Underbarnenhalvt ärett

Från skolåldemvardera.80 deltidgenomsnittföräldrarna iarbetar procent
båda heltid.föräldrarnaarbetar

honår Under livet konsumerar82 gammal.tills hon blirKvinnan lever
inomför hela befolkningenmedelvärdetsjukvård enligtoch äldreomsorg

åldersgrupper.olika
intäk-miljoner kr islutar 6,4livscykelberäkning1:sResultatet av person

innebärsektorn, vilketutgifter för den offentligamiljoner kr ioch 4,9 attter
kr/år23 000nettointäkt, ellermiljoner kr iblir 1,5nettoresultatet som perso-

i Sverige.levernen

2Person
fru och sinaårs ålder med sintillsammansSverige vid 33kom tillEn man som
grundskolamotsvarandeår utbildninggamla. hartvå 12 och 9 Mannenbarn,

tidvistillverkningsindustrin,inomarbetat tidvis därfrån hemlandet och har
arbetslös.varit

månaders ochuppehållstillstånd väntetidefterfick familjen1994 sex
vilka de bottstorstadsområde släktingar, hosi närhetensig ibosatte ett av

år genomgår arbetsmark-han sfi- ochUnder 4asylsökande.tidenunder som
får arbete,tid han ingetfå Efter dennaför arbete.nadsutbildningar ettatt men

få någon för detta. Sinersättningaffär,släkting i denneshjälperhan attutanen
frånfår socialbidrag.försörjning han

affären ochanställd itvå år får behov hasläktingenEfter att mannenav en
kr/månad. tidEfter denna000år här 11i anställd. Lönendär ärarbetar tre som

får arbetslöshetsersätt-blir arbetslös. Hangår konkurs ochaffären i mannen
månader företag inomarbetsplatsintroduktion iår,i sedanning ettett sex

får arbetslöshetsersättning i ytterligareEfter hanlivsmedelsindustrin. detta ett
från a-kassan.något utförsäkradfå arbete, och blirår, intelyckasmen

pensionsåldersocialbidrag tillfår inget arbete och leverMannen upp-
Sjukvård konsu-år och äldreomsorggammal.blir 85nåtts. lever tills hanHan

åldersgrupper.olikabefolkningen inomför helamedelvärdetenligtmeras
miljon kr i intäkter1,0livscykelberäkning slutar2:sResultatet av person

sektorn, vilket innebäroffentligautgifter för denmiljoner kr i attoch 5,2
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Figur 13.3 Den offentliga sektorns kostnader och intäkter för text.person se
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nettoresultatet blir 4,2 miljoner kr i nettokostnad totalt, eller 79 000 kr/lev-
nadsår i Sverige.

Person 3

En kvinna kom 1994 anhöriginvandrare till sin dåHon år.59som som son. var
Sonen hade kommit fyra år tidigare, så hon omfattades reglerna förav
flyktinganhöriga. årenUnder de första bor hon hos fårsedan hontre sonen, en

lägenhet.egen
Hon kan pensionsåldeminnan fåinte något arbete och erbjuds heller inte

några arbetsmarknadspolitiska åtgärder. fårDäremot hon svenskundervisning
två åren.under de första
årHon dör 79 gammal. Liksom de andra exempelpersonema konsumerar

sjukvårdhon åldersberoendeoch andra offentliga tjänster enligt medelvärdet
åldersgrupp.för sin

Resultatet 3:5 livscykelberäkning slutar på 160 000 kr i intäkterav person
och 2,4 miljoner kr i utgifter för den offentliga sektorn, vilket innebär att
nettoresultatet blir 2,2 miljoner kr i nettokostnad, eller 105 000 kr/levnadsår i
Sverige.
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förintäkter text.kostnader ochoffentliga sektorns13.4 DenFigur person se
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till exemplenKommentarer
sektorns kost-offentligahur denillustreraOvanstående exempel syftar till att

och visa huri Sverigetidunderfördelasintäkter kanochnader personsen
ekonomi. Sys-påverka offentliga sektornsdenkanunder livetolika faktorer

fåroffentliga sektornfaktorn för denavgörande net-denselsättningen är om
liv ellertidpunkt undergivennettointäkter vidtokostnader eller personsenen

mycket litenförvärvsarbetar i32 ochlivstid. Personhelaför personens
för detnettokostnademainnebärvilkettid i Sverige,under sinutsträckning att

bliroffentliga stora.
levnadsår förnettointäktemagenomsnittligadekanDet attnoteras per

0002 och 23förnettokostnademamindrebetydligtblir än1 personperson
år. illustrerakan000 kr Dettarespektive 105 att79 000 krjämfört medkr per

allaandel män-krävsekonomiskanuvarandedet under att storsystem aven
livet, föransenlig delskatteintäkter undermedoch bidrarniskor arbetar aven

balanserade ñnanser.få någorlundaskall kunnaoffentliga sektorndenatt
invandringenföljdsektornoffentligaeffekter för denPositiva avsom en
förändrasskulleför 1resultatetmed hurexemplet illustreraskan i omperson

åren sittförsta 18delevt här underOmfödd i Sverige.varitdenne avpersonen
kr imiljonervarit 0,5sektornoffentliganettointäkten för denskulleliv ca

invand-förmånlig åldersstruktur hosVinstema1,5 miljoner.förstället av en
således avsevärda.kan vararare
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13.3 Beräkningar den offentliga sektorns nettokostnaderav

I betänkandet Invandringspolitiken Bakgrund SOU 1982:49 behandlades-
ekonomiska effekter invandring och det konstaterades invandringenav att
hade varit lönsam för Sverige. Studier visade den offentliga sektorn omför-att
delat inkomster mellan den invandrade befolkningen och ursprungsbefolk-
ningen under 1950-, 1960- och 1970-talen, och det fortfarande för fjortonatt

sedan skedde mindre överföring. Denna överföring emellertid ien var
avtagande och balanspunkten, där nettoresultatet noll, skulle snartvar vara
nådd.

Det praktiskt svårt ändåär möjligt beräkna kostnader och intäkterattmen
för antal kalenderår.större underett Jan Ekberg och Larsett Anders-personer

vid Högskolan i Växjö har utfört beräkningar för kommittén avseende denson
offentliga sektorns kostnader och intäkter för dryg miljon människor ien som
detta avsnitt kallas "den invandrade befolkningen. Beräkningarna attavser
visa i vilken utsträckning offentligaden sektorn omfördelar inkomster mellan
ursprungsbefolkningen och den invandrade befolkningen. De har utförts

den offentliga sektorns budgetposter fördelatsatt olika igenom grupper
befolkningen, och positiv eller negativ kostnad utfallit föratt respektiveen

Beräkningarna utförda data frånär 1991. De har publicerats i ESO-grupp.
Invandring, sysselsättning och ekonomiskarapporten effekter, Ds 1995:68.

Beräkningar åravseende 1991

Den definition den invandrade befolkningen förvalts beräkningarnaav som
samtliga utrikes födda,är samtliga utländska medborgare, svenska med-samt

borgare födda i Sverige har minst förälder född utomlands och ärsom en som
år.18 Definitionen såän omfattar många människor med invandrarbak-yngre

grund eller med anhörigrelation tillnära invandrad det ären person som
möjligt med hänsyn tillgångentill på statistik. Gruppen innehåller drygen
miljon människor. Beräkningarna hela eller delgrupper efteravser gruppen
ankomstår via invandring eller födsel.

De budgetposter offentliga transfereringar och offentliga inkom-som avser
kan uppskattas antingen fråndirekt tillgängligaster register eller till-genom

förlitliga approximationer. Svårare det med offentligär konsumtion och inves-
teringar. När det gäller denna ñnns ingen registrering vilka människorav som
utnyttjar olika tjänster. bestårDessutom del den offentliga konsum-storen av
tionen kollektiva tjänster och odelbarheter, försvar och förav t vägnät,ex
vilka det svårtmycketär i vilkenavgöra grad olika befolkningsgrupperatt
utnyttjar konsumtionen olika sätt.

En del den offentliga konsumtionen åldersberoende,stor är sjuk-av t.ex.
vård, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Kostnader för denna konsum-
tion har fördelats med hänsyn till respektive befolkningsgrupps åldersfördel-
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år ankomst/födelse-för olikakostnader och intäkter 1991Offentliga sektornsTabell 13.1
kohorter.

Netto, Mkr Netto/person,Intäkter, MkrUtgifter, MkrInvandringsgrupp Antal personer

25543 710 13043 580510 418-1969
514190 503693 16230 749 171970-1979

-16 1984 850 2606 1107861980-1983 77
-29 015590 020610 5104 085 81984-1987
-37 468160 108268 6136 3301988-1990

-10 158-10 761261 76 5001 059 368 87Totalt:

effekter,Ds 1995:68ochekonomiskaInvandring,sysselsättningKälla:

Övrig proportio-antingen enligt denfördelatsoffentlig konsumtion harning.
så har ellerbefolkningen, ellerrespektive iandelennella upp-engruppav

detrespektive beroendegjorts förnedskrivning kostnaden omgrupp,av
utsträck-i eller mindrekonsumtionenutnyttjarkan störreantas att gruppen

arbetsmarknadspolitiskaförkostnaderExempelvis harning andraän grupper.
tvåmed faktorinvandrargruppemaåtgärder påförts de anlända ensenare

överrepresenterad inomgånger befolkningsandel, eftersomderas ärgrupperna
utsträckning. Föråtgärderna ungefär dennaiarbetsmarknadspolitiskade en

tillantagandena hänvisasredovisningutförlig rapporten.av
framgår 13.1.tabellför respektiveberäkningarnaResultatet avgruppav

beroende hurgång påpekas starktresultatetbör ärDet än att gruppernaaven
tillinvandradeingår tillExempelvis bara barnavgränsats. personer upp en

och inkomster, ochår. harålder till invandrade18 Barn är vuxnasomav
flyttasingår 18inte. Skulleminska kostnaderna, gränsendärmed skulle upp

vistatskostnaderna förålder minskaskulle dettatill högre grupper somen
Sverige.länge i

ekonominden offentligaeffekter görsvärdering invandringensNär aven
ingen invandringjämförelsealtemativettänkta ägtdetdetta sätt är att rum.

offentliga sektorns nettokostna-fastställa denberäkningarnaSyftet med är att
tillför ellervad vissinvandringen, inteeller intäkter för avgörader att en grupp

de marginellasyfte detifrån offentliga sektorn. Dettaden gör äratttar ut
detintressanta. Närför invandringenoch inkomstökningama ärutgifts- som

budgetenodelbarhetema itjänsterna och nämntsde kollektivagäller som
mångadärför fallkan det iutrikes förvaltning,allmän och ettt.ex. varaovan,

tillskottetproportionellt medkostnaderna ökatantagandeorimligt att av
från beräkningarnadärför troligt resultateninvandrarbefolkning. Det är att

nivårealistisk kanEnkostnader för invandrargruppema.för högavisar mer
6-8 miljarder.samlat resultatettvara

1970-1979innan 1969 ochanlänt13.1 följertabellAv att somgrupperna
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Tabell 13.2 Andelen årsysselsatta 1992 bland åldrarnautrikes födda i år20-64 inom
olika ankomst/födelsekohorter.

Ankomstperiod sysselsättningsgrad %

-1 969 74
1970-1979 72
1980-1987 63
1988-1990 47
1991-1 992 20

Totalt utrikes födda: 63

inrikes födda 84

Källa:Invandring,sysselsättningochekonomiskaeffekter,Ds 1995:68

tillsammans såhar litet negativt nettoresultat, det med hänsyn till detett att
antalet i och de osäkerheter finnsstora i beräkning-personer grupperna som

i princip betrakta balanseratär resultat.att ettarna som
För den invandring skett uppstår emellertid nettokostnader,som senare

både högre totalkostnad och högre kostnad kortare tidper person sen
invandringen ägde Detta kan naturligt, eftersom det viss tidtarrum. ses som
för de flesta människor etablera sig i land, framför fåallt arbete.att ett nytt att
Sysselsättningstalen för de anlända förär avsevärt sämre änsenare grupperna
de tidigare,vilket den främsta förklaringenär till de högre kostnaderna. Tabell
13.2

positivaDe ekonomiska effekter för den offentliga sektorn invandringenav
Invandrarpolitiska kommittén redovisade 1982 således inte gällandeärsom

längre, i fall inte för de anlänt Orsaken tillvart detta ärgrupper som senare.
den försämrade sysselsättningsfrekvensen hos de invandrat. dåligaDetsom
sysselsättningsläget har flera orsaker behandlas i kommitténs delbetän-som
kande och diskuteras plats i detta betänkande. kanDet emellertidannan
konstateras fånyckeln till nettointäkt för den offentligaatt sektornatt är atten
de invandrat relativt uppnårsnabbt sysselsättningsfrekvens i närhetensom en

ursprungsbefolkningens.av
Av tabell 13.2 följer de invandringsgruppernaäldre inte haratt syssel-en

Ändåsättningsgrad riktigt lika högär den hos de inrikes födda. harsom som
den offentliga sektorn inga nettokostnader för denna invandringsgrupp. San-
nolikt det inte nödvändigtär de invandrat uppnår lika högaatt sysselsätt-som
ning ursprungsbefolkningen för nettointäkt för den offentliga sek-attsom en

skall uppstå. Detta kan förklaras den åldersstrukturtorn av gynnsamma som
invandringsgrupperna för det har och innebär andelenmesta attsom personer

ålderi arbetsför genomsnittet förär större befolkningen.än
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ñyktinginvandring ochsåvälinvandring, dvs.allBeräkningarna avser
friainvandring denocharbetskraftsinvandraredessa,anhöriga till genomsom

omfattabaratillberäkningarnaSkulle avgränsasNorden.inom attrörligheten
kostnaderbetydligtresultatetskulle störreflyktinganhörigaochflyktingar ge

Ãr kommit tillflyktingarförförvärvsintensiteten1993 somvarperson.per
förhållandevisgenomsnittligtDen1993 bara 61992 ellerSverige procent.

år för de korn1992nyanlända, 47försysselsättningsgradenhöga procent som
från debland invandraresysselsattaandelhögre1988-1990, beror dels en

flyktingar.invandradeandel blandlägrebetydligtländerna ochnordiska en
utrikes föddaåterinvandrare, dvs.invandratdemdelVidare är somen av
och hari Sverigetidigare bottutländska medborgareeller somsompersoner

här tidigare. Deinte bottfå dearbeteförhållandevis lättare änettatt som
etableradesvenskar ellermakar tillanländeranhöriginvandrare somsom

svenskatill detfå introduktionockså snabbaretänkaskaninvandrare sam-en
få arbete.och lättarehället

19951994 ochavseendeBeräkningar

beräkningarmedför 1991siffrornakompletteratAndersson harochEkberg
och beräkningarantagandenvissaGenomår 1994 och 1995.avseende

ungefär det-både och 1995 blir1994förtill resultatetde framkommer att
underskottdvs.1990 och tidigare,invandratför1991 de ettsomsomsamma

därmed1995 blirför 1994 ochNettokostnaden6 9 miljarder.mellan och
1991-1993,invandratför deutvecklatssituationen samtberoende hur somav
varit tillgängliga,inteinvandringsgrupperdessahar förhel del data1994. En

bety-kan tänkas haantagande störstbehövt skattas. Detdärföroch har som
till iuppskattatssysselsättningsfrekvensenresultatetdelse för är att genom-

årsbåde 1995för 1994 och1991-1994,invandratför desnitt 20 procent som
siffror.

1991-1993 tillinvandratför de net-beräknas resultaten ett1994För som
blirunderskottetsammanlagdadetpå kr, och5-8 miljardertounderskott

nettoinvand-miljarder kr. Den14medelvärdemiljarder, itill l 1-17därmed ca
uppgår 000till 110till ökningengivit upphovring personer.casom

invandring harDenna52 0001994Nettoinvandringen personer.var ca
för denunderskottytterligaretillgivit upphovsannoliktförfattarnaenligt

nettokostnaden1995. totalakr för Denmiljarder2-3offentliga sektorn ca
medel-miljarderknappt 17i kr, med14-20 miljarderdå för 1995blir som

värde.
från 1991 till 1995krfrån miljardertill 17ökningen 7Den somstora caca

tidigare enligt1990 ochinvandratderedovisar berorförfattarna att som
1991, samtidigt1995underskott ettmedför lika stortett somrapporten som

Tidigare har situa-arbetslöshet.till1991 invandratmänniskor efterantalstort
dettaåren invandring,eftersnabbt deganskaförbättrats närmastetionen men
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alltsåhar inte hänt lågkonjunkturårenunder efter 1991 enligt författarna. Hur
kostnadsutvecklingen kommer bli framöver tvåberoende faktorer,äratt av
dels nyinvandringen, dels sysselsättningssituationen, både för de nyinvand-
rade och de finns i landet.som

Kalkyl vid god sysselsättning

Ekberg och Andersson har gjort beräkningar för vad skulle hänt medsom
resultaten för 1991 sysselsättningssituationen varit densamma förom som
svenskar. Beräkningarna invandrat 1980-1990,avser gruppen som som
omfattar i hela underskottet för den offentliga sektorn, 9 388stort miljonersett
kr enligt tabell 13.1. Högre sysselsättning har gjort behövt justeraatt man
dataunderlaget i viss utsträckning. skatteintäkter blir högre och vissa offent-
liga transfereringar och viss offentlig konsumtion blir lägre vid annorlundaett
sysselsättningsläge, vilket har beaktats. Resultatet blir de offentliga utgif-att

minskar med 3 miljarder kr och intäkterna ökarterna med 8 miljarder kr,ca ca
vilket nettointäkt avseende 2 miljarder kr för den offent-ger en gruppen ca
liga sektom.

Ålder vid invandring påeffekteroch offentligaden ekonomin

En nuvärdesberäkning invandringens genomsnittliga kostnader förharav
kommitténs räkning genomförts Kjetil Storesletten vid Institutet för inter-av
nationell ekonomi, Stockholms universitet. Beräkningen visar effekterna för
den offentliga sektorn ålderi viss flyttar in till Sverige. Iattav en person en
avsnitt 13.2 har diskuterats hur den offentliga sektorn omfördelar kostnader

individs livscykelöver och den totala kostnaden påverkasnaturligtvisatten
inte bor i landet under hela sin livstid. ettåring,För svensk-om en person en

född eller invandrad, har den offentliga sektorn normalt under livetnyss en
kostnadsintäktskurva i ñgur 13.5 föregåendei avsnitt.utsom ser som

Storesletten har diskonterat alla framtida utgifter och intäkter som en
invandrare kan beräknas upphov till. sådanaResultatet beräkningarge av

påberor rad antaganden ekonomins utveckling. De viktigaste redovisasen om
nedan. påBeroende hur gammal invandraren vid erhållesinñyttningenär
sedan nettovinst eller nettokostnad. Det möjligt skattaär ävenen att en summa
för genomsnittlig invandrare.en

Två huvudresultat redovisas här. Det första historiskt scenarioär ett som
visar förväntadeden ekonomiska vinsten genomsnittlig invandrareav en ny

invandringen skulle ha demografiska sammansättning underom samma som
åren 1980-1991 och integrationen på arbetsmarknaden kunde ske med denom
progression dågällde och under tidigare decennier. Genomsnittsvinstensom
visar dåsig kvarts miljon kronornärmarevara en per person.

Det andra resultatet visar katastrofscenario med den förväntade eko-ett
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åldrar invandrar tilli olikaoffentlig sektorDiskonterad vinst för attFigur 13.5 av en person
scenario". Av den"historisktkurvorna visarmodellberäkningar. De översta ettSverige, tre

år till den16-30 bidrarframgår människorhur invandringenkurvannäst översta ungaav
skepå i framtiden kanarbetsmarknadenintegrationoffentliga sektorns inkomster somom

scenario"katastrofnedersta kurvan "ettefterkrigsperioden. Denvarit fallet underhittills
offentligaför denblir kostsamdålig innebär invandringenarbetsmarknadvisar hur atten

lågapå densysselsättningsirekvensernabl.a. stannarFörutsättningarna är härsektorn. att
från årenår 1989-1993.nivå för invandraregällde 1993som

Kronor
0001 500

Å//Å000 0001 Kvinnor/T Samtliga-
500 000 --"Katastrofscenari0"

0;/ -

/,-\

000-500
s

000000 s,

500 000
1009060 70 8030 40 500 10 20

Ålder

kommitténInvandrarpolitiska 1996Storesletten,underlagsmaterialtillKjetilKälla:

på skulle haarbetsmarknadenintegrationennomiska kostnaden per person om
åren. Förutsättning-dåliga varit fallet under deutveckling senastesomsamma

låga sysselsättningsgraden för invandraredåberäkningarna deni är attama
åruppnåttpå låga nivå efter fyradeefter 1989 fortsätter denkommit somsom

då i genomsnittblirdiskonterade nettokostnadeni Sverige. Den personper
ungefär halv miljon kronor.en

förutsätt-viktigastetvå redovisas i detalj skall dede resultatenInnan mer
måste sinbalanserasiktbakom modellen Deningarna är att statenanges.

vilket innebärSkattenivån så inte ökar siktstatsskuldenbudget. är attsatt
bott.till skatteavdragnågot och möjligheternahögre skatt idagän tasatten

löneutvecklingen. Framtidaallmännakonsumtionen följer denoffentligaDen
tidigare kommitdeekonomiskt i samhälletinvandrare integreras somsom

från land.samma
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Det svenska pensionssystemet implementeras omedelbart för alla.nya
Fruktsamheten frånoch dödligheten år 1992 gäller i alla Alla invand-grupper.

Årligi Sverige. löneökning 1,5stannar är Realräntan 3,5ärrare procent.
Modellen förutsätter invandringen påverkarinteprocent. även lönebild-att

ningen och samhällets infrastruktur. Beräkningarna håller ålder,reda kön
och födelseland för alla individer.

Resultaten för åldrari olika redovisas i ñgur 13.5. 30-årigEnpersoner
manlig inñyttare kan exempelvis tillföra den offentliga sektorn inkomster

miljon kronor historiska fråndata efterkrigstiden används underlagen om som
för beräkningarna.

Den undre kurvan visar "katastrofscenariot så fådär fårinflyttarnapass av
möjligheter påförsörja sig arbetsmarknaden den offentligaatt sektornatt
måste budgetera avsevärda belopp för den genomsnittlige invandraren oav--

ålder.hans eller hennes Räkneexemplet gångunderstrykersett kommit-än en
téns starka plädering för arbetsmöjlighetema för invandrare måste förbätt-att

De mänskliga måste tillvaratas. Alternativet inte bara socialtärras. resurserna
olyckligt ekonomiskt.ävenutan

13.4 Kostnadsfördelningen mellan och kommunernastaten

Offentliga pånettokostnader fördelningenoch sektorer

I den nämnda ESO-rapporten invandring och ekonomiska effekterovan om
för beräkningarnagörs avseende 1991 och 1994 fördelning nettokostna-en av

derna primärkommunema och landstingen. Avsiktenstaten, belysaär att
vilka delar den offentliga sektorn bär kostnaderna för invandringen.av som
Liksom det gäller de tidigarenär diskuterade beräkningarna avseende total-
kostnaden för invandringen råder svårigheter mångamed fördela kostnads-att

olika befolkningsgrupper. Resultaten beräkningarna måsteposter därförav
tolkas försiktighet.med

Beräkningarna sammanfattas i tabell 13.3. Större delen kostnaderna bärsav
kommunernas och landstingens kostnaderstaten, har ökat kraftigtav men

mellan 1991 och 1994.

Statens stöd till kommunerna för invandringen

Statligt utgårekonomiskt stöd till kommunerna två vid inflyttningsätt av
människor. Det det generella statsbidrags-är och utjämningssystemet,ena

påverkas all inflyttning. Det andra specialdestinerade statsbidragärsom av
utgår för vissa verksamhet påverkasoch vid inflyttningtypersom av som av

människor nyttjar dessa verksamheter. De beloppsmässigt speci-störstasom
aldestinerade statsbidragen bidrag för flyktingar, för missbrukarvårdär samt
för bostadsbidrag till pensionärer. detNär gäller det generella statsbidraget har
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invandrarbefolkningen ochnettokostnaderför 1991offentligaUngefärligaTabell 13.3
årsMiljarder kr, priser.19911994.

Underskott 1994Underskott 1991Del offentlig sektorav

1Primärkommuner
10Landstingskommuner

14Stat socialförsäkringar 9och

1710Totalt

effekter,Ds 1995:68ochekonomiskaInvandring,sysselsättningKälla:

från i Sverigekommunmänniskor flyttar iningen betydelsedet annanenom
från specialdestinerade statsbidragenBland dekommer utlandet.eller deom

Schablonersättningen,flyktingar, den s.k.naturligtvis bidraget fördetär som
utgårstatsbidrag för invandrareinvandring. Dettabetydelse vidhar störst som

skäl,eller flyktingliknandeuppehållstillstånd Sverige flyktingarfår i som
två år från den dekommer inomför anhöriga till flyktingar ärattsamt som

utgåruppehållstillstånd. inget särskiltfått invandrareFör övrigaanhöriga till
flyktingmottagandetmedstatsbidrag. kan motiverasspecialdestinerat Detta att

medan invandringbör bekostasstatlig angelägenhetär staten, avavsomen
inte har statligaanknytning till flyktingaranhöriga de harandra än sammasom

karaktär.

jiyktingmottagandetSchablonersättningen för

150 900 krutgår fast beloppför 1996 medSchablonersättningen ett per
grundersättningbarn,flykting och 92 600 kr samtmottagen enpervuxen

träffattill varje kommunmotsvarande vuxenschabloner överens-tre ensom
Ersättningen skall täcka deflyktingar.med SIVkommelse emotatt taom

människor under mottagande-för mottagandegenomsnittliga kostnaderna av
täckasår kostnader skallåret ytterligare till. Deoch är merpartentre avsom

bestårframförflyktingmottagandet, vilka alltförkostnaderkommunens av
sfi,svenskundervisningoch bostadskostnader,stöd till försörjning samt

fåfallkan i vissaför barn. Kommunernakommunala verksamhetskostnader
schablonersättningen inte skallför vissa särskilda kostnaderersättning som

vård vissaoch stöd i boendet,kostnader för färdtjänst,täcka, exempelvis samt
vårdnadshavare.år Sverigekommit tillkostnader för barn under 18 utansom

år Sverige60 vid ankomsten tillflyktingar äldre ersätterFör är än statensom
eventuellt blirfram flyktingensocialbidragskostnadema till dessfaktiskade

medborgare.svensk
1989/schablonersättning infördes 1991 prop.medDet nuvarande systemet

kostna-del sina faktiskakommunerna för90: 105. Tidigare storersattes en av
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der för flyktingmottagandet. I propositionen framhölls dettaatt system
utgjorde hinder för effektivt flyktingmottagande. Kommunenett flckett inte
tillräckliga incitament genomföra åtgärder minskade bidragsberoen-att som
det, direkt kostnaderna.när Ersättningenstaten utgick i och för sigersatte
liksom idag bara för i genomsnitt år,och halvt och kommunen hadetre ett
därmed anledning verka för bidragsberoende inte fortsatte efter dennaatt att
tid. Flyttningar kunde emellertid kommunen inte ñckgöra minskatatt nytta av
bidragsberoende, vilket bidrog till incitamentet ansågs föratt svagt.

Flyttningar ocksåhar inneburit problem för med schablonersätt-systemet
ning, beroende frånersättningen början betalades med halva beloppetatt ut
vid mottagandet och andra halvan efter halvår, flyktingen då bodde kvarett om
i kommunen. Ersättningen skall täcka kostnader i år,och halvt ochtre ett om

flykting flyttade efter halvår fick den kommunen ingenett ersättningen nya
från för detta mottagande. Detta har föranlett förändringarstaten systemet.av
Från 1996 utbetalas 20 schablonersättningen vid mottagandet ochprocent av
10 kvartalsvis fram tvåtill dess år förflutit från det förstaprocent att mottagan-

Pådet. fårdetta kommuner flyktingensätt flyttat till efter ocksåviss tidsom
del schablonersättningen. utgårDessutom ersättningar vid flyttningar.extraav

flyttningarFör inom månader18 från det första utgårmottagandet ersätt-en
ning 0,2 schablonbelopp till den kommunen och för flyttningar inom 24nya
månader utgår 0,1 schablonbelopp till den kommunen.gamla

Statens Invandrarverk, SDIV, träffar överenskommelser med de enskilda
kommunerna mottagande visst antal flyktingar, och kommunernaettom av
sedan detta antal flyktingar. Kommunernas viljatar tecknaemot dessa avtalatt

bland beroendeär storleken den ersättningannat betalar. Närstatenav som
antalet flyktingar under 1993 och 1994 mycket utgick särskiltstort ettvar
Stimulansbidrag 25 000 kr för varje flykting kommunerna tog emot.som
Möjligheterna arbetsmarknaden för de påverkarnyanlända naturligtvis

Årockså hur ersättningen bör 1994 utgickstor konjunkturbidrag påettvara.
35 000 kr för flyktingar anlänt 1991, eftersom chanserna fåvuxna attsom
arbete för de dåkommit genomgåttoch introduktion bedömdessom som

dåligasärskilt med hänsyn till konjunkturen.
Till utgårlandstingen inget specialdestinerat statsbidrag vid inflyttning av

flyktingar eller andra invandrare. Dessa har inte generellt upphovansetts ge
till kostnader invånareandrastörre ochän landstingen har därmed inte ersatts

någon specifik ersättning vid inflyttning primär-sättgenom samma som
kommunerna. fårDe emellertid ersättning i särskild frånordning förstaten
vissa kostnader för flyktingar vårdbehovmed särskilda förelåg redan vidsom
ankomsten till Sverige eller vid bosättningen i kommunen. påver-Dessutom
kas de vid inflyttning människor liknande kommunernasätt detav som av
generella statsbidragssystemet, nedan.se
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generella statsbidragetdetErsättning via

Från 1996 gäller statsbidrags- och utjämningssystem för kommunerett nytt
består långt-landsting. per-capita-bidrag,och Detta delar;system tre ettav en

gående inkomstutjämning, kostnadsutjänming.samt en
invånarePer-capita bidraget utbetalas med enhetligt belopp iett per en

kommun eller landsting. Inkomstutjämningen kompensera förett attavser
mellan skatteunderlag i olika kommuner och landsting.skillnader Kommuner

lågt fårmed skatteunderlag bidrag och de med högt betalarett statenav en
två föravgift. Resultatet dessa delar blir flertalet kommuner attav summan av

invå-skatteintäktema och utjämningsbidraget/utjänmingsavgiftende egna per
blir ungefär densamma.nare

Kostnadsutjämningen skall utjämna skillnader mellan olika kommuner och
landsting avseende de strukturella förutsättningarna för kommunal och lands-
tingskommunal verksamhet. Avsikten kommunerna skall ha liknandeär att
förutsättningar bedriva vilkenverksamhet struktur kommunen haratt oavsett

befolkningens ålderssammansättning geografiskabeträffande exempelvis eller
förhållanden. påverkarAntalet faktorer kostnadsutjänmingen är stort.som

effekter uppkommer utjämningen vid inflyttning invand-Vilka som av en
på påverkarhur den dessa faktorer. enda generelltberor Detrare personen som

inflyttning jämförtskiljer vid nyanländ invandrare med andra är attav en
finska faktorantalet och utomnordiska medborgare i kommunen är en som

påverka kostnader inom individ- och familjeomsorgen.anses

Intäktsefekter vid inflyttning kommuni en
Statskontoret har i till kommittén utvärderat statsbidragen till kom-rapporten

Invandringen och statsbidragen till kommunerna, Statskontoretmunema
effekten1995:19. I exempel hur den samlade detrapporten ettges av
inflyttninggenerella statsbidraget och schablonersättningen kan vidutse av en

ålder,flykting. I exemplet den flyttar in i förvärvsaktivärantas att som
från någrakommer direkt förläggning och inte har förvärvsinkomster.en

årSchablonersättningen periodiseras de och halvt ersättningen itre ett som
genomsnitt skall täcka. Vidare vissa antaganden beträffande skatt ochgörs

årskattekraft i kommunen. Schablonersättningen medför 42 000 kratt ca per
år.tillförs halvt tillförskommunen under och Dessutom kontinuerligttre ett ca

år påpekas29 000 kr varje det generella statsbidraget. Det bör dettaattgenom
marginalanalys, dvs. effekterna gäller vid inflyttning ytterligareär av enen

i kommun. Effekterna blir annorlunda flyttarinvandrare antalnär störreetten
flertal kommuner.in i ett

281



SOU 1996:55

Tabell 13.4 Intäktseffekter i kommun inflyttning årvid flykting,en enav

Intäktssiag Intäkter kronor

Schablonersättning 42 057
skatteintäkter 0
Per-capita-bidrag 3 320
Inkomstutjämning 18 694
Kostnadsutjämning 7 000

Summa 71 071

Källa:Statskontoret1995:19

Statskontorets utvärdering statsbidragen till kommunernaav
Statskontorets fråganI diskuteras stöd till kommunerna börrapport statensom

specialdestinerat statsbidrag idag eller det bättreettges genom som om vore
inordna stödet i det generella statsbidragssystemet. Slutsatsenatt är att ett

riktat statsbidrag viktigt för skall kunna förvissa sig kom-är att staten attom
skall aktiv introduktion till flyktingar. En inordning i detmunerna ge en

generella statsbidraget skulle brister i kommunernas incitament och den typge
entreprenadförhållande rådakan mellan och kommunstatav som anses upp-

rätthålls troligen bäst specialdestinerade bidrag. behov effek-Ett ettgenom av
påtalastivt för uppföljning emellertid.system

Statskontoret föreslår vidare vissa reformer det nuvarande försystemetav
schablonersättningen. Ersättningen bör bytas introduktionspeng,ut mot en

inriktning ytterligare koncentrera under den första tiden iär attvars resurser en
förmågakommun, med syfte ökad självförsörjningtill för de nyanlända.att ge

utgåIntroduktionspengen bör till kommunerna två åren.under de första Den
förhållandebör höjas i till den nuvarande schablonersättningen, uppskatt-

ningsvis 200till 000 kr för och 100 000 kr för barn. Detta moti-ca vuxna ca
kommunen fåbör komplett för introduktionen, däratt ettveras av mer ansvar

ingår,introduktionen arbetsmarknaden praktikåtgärderäven t.ex. attgenom
och kompletterande yrkesorientering bekostas kommunen. Iav samman-
hanget betonas samarbetet mellan kommunen och oerhörtAMV viktigtäratt

måsteoch arbetsförmedlingen bistå kommunen det gäller de yrkesin-näratt
åtgärderna.riktade föreslåsVidare grundersättningen schablonbe-att treom

lopp till kommunerna bort, liksom de ersättningar vidtas att extra som ges
flyttning slopas.

Statskontoret det generella statsbidragssystemet kan behöva refor-attanser
för långsiktigtskall ekonomiskt för flykting-att staten etttameras mer ansvar

återkommandeinvandringen. Per-capita-bidraget skulle kunna bl.a.anpassas
efter den totala andelen invandrare i befolkningen förankringharsom en svag

arbetsmarknaden. Vidare skulle i kostnadsutjämningen ingåkunna en
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Figur Andel födda13.6 utrikes inom olika kommungrupper 1993.
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socialbidragstagareKälla: ochsocialbidragensutveckling,Socialstyrelsenföljer och utvärderarupp
1995:4

frånfaktor födda"andelen utrikes icke-OECD-länder bott i Sverige högstsom
år, vilkentio vid den statistiska analysen kommunala kostnader visat sigav

ha bra förklaringsvärde. Dessa förändringar bör emellertid iövervägas sam-
band med förändringsarbete avseende det generella statsbidragssyste-annat
met.

Kostnadsfördelningen över landet

Att utföra beräkningar hur kostnader fördelas mellan olika landsting och
svårigheterinnebärkommuner vid beräkningar kostnadsför-ännu större än av

delningen mellan påsektorerna helheter. Detta beror dels osäkerhe-attsom
fördelningvid kostnader olika befolkningsgrupper blir bety-terna av mer

delsefulla små, påde undersökta populationerna dels kommunernär är att
använder olika indelningar sina verksamheter och olika redovisa sinsätt attav

på. svårt någotkostnader Det därför generellt kostnadsfördel-är sägaatt om
ningen landet.över

Schablonersättningen har betydelse för kostnaderna för kommun-stor att
hållskollektivet Kommunernas nettokostnader 1994 för invandringennere.

budgetårethar kunnats uppskattats till 2 miljarder kr. 1994/95För anslogsca
Ävend1ygt7 miljarder kr för schablonersättningen till kommunerna. dessaom

kostnadsposter jämförbarainte direkt antyder det vikten schablonersätt-är av
förningen kommunernas ekonomi. För de enskilda kommunerna tar emotsom

många flyktingar schablonersättningen givetvis mycket betydelsefull.är
få uppfattningEtt fördelningen kostnader mellan olikasätt att en om av
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Tabell års13.5 Andel flyktingar1987 bor kvar i sitt ursprungliga bostadslån ellerav som
bostadskommun. Procent.

Startlän 1988 1989 1990 1991

Stockholms län 98 98 97 96
Varav Stockholms kommun 91 88 85 82

Göteborgskommun 96 94 92 90
Malmö kommun 96 95 94 93
Övrigalän exkl. skogslän 87 81 77 75
Skogslän 70 57 47 42

Källa:Invandring,sysselsättning ekonomiskaeffekter,och Ds 1995:68

årenskommuner de invandrare har bosatt Eftersomsig.är att senastese var
sysselsättningen den faktor har betydelse för kostnaderna ochär störstsom

på årsysselsättningen för de invandrat såinte varierar mycketsom senare
mellan olika regioner, medför hög koncentration dessa invandrargrupperav

ocksåsannolikt höga kostnader för kommun och landsting. Koncentrationen
utrikes födda hög framför allt i storstäderna. Figur 13.6ärav personer
Vidare blir kostnaderna för de kommuner föremål för sekun-ärstora som

därñyttningar, dvs. inte förstaden människor bosätter sigutgör ortensom som
de flyttar till. Detta beror den första kommunenatt tarmen som senare

huvuddelen således fårschablonersättningen, och förstödemot statensav
flyktingmottagandet. två år fårVid flyttningar efter den bosättningskom-nya

Ävennågonhuvud inte schablonersättning. sekundärflytt-över tagetmunen
ningarna ökad koncentration i storstäderna. Andelen människor borger som
kvar i sin storstadsområdena.ursprungliga region betydligt i Tabellär större
13.5

En de kommunala kostnaderna för i synnerhet nyanlända invand-störstaav
försörjningsstödet det utbetalas kommunerär soci-när utgörsrare som av av

albidrag eller introduktionsersättningar. Storstäder och industrikommuner har
invånarehögre kostnad för ñyktingbidrag försörjningsstöd till deper som ges

omfattas det kommunala ñyktingmottagandet andra kommuntyper.änsom av
Figur 13.7 Storstädema har mycket höga kostnader det gäller detäven när

måntotala socialbidraget. kan i vissDetta bero koncentrationen utländ-av
ska medborgare till dessa kommuner. För hela landet gäller hälften deatt av
totala socialbidragsutgiftema går hushålltill med utländska medborgare.

mångaEn och ökande kostnadspost för kommuner socialbidrag tillärstor
äldre anhöriginvandrare inte omfattas det kommunala flyktingmotta-som av

Sådanagandet. äldre anhöriga inte berättigade till pension i Sverige och deär
ofta långberoende socialbidrag under förtid sin försörjning. Statligär av

utgårersättning för kommunernas kostnader frågaendast det anhö-ärom om
tvåriga till flyktingar anlänt inom efter flyktingens bosättning.som
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Figur Socialbidragskostnad13.7 och flyktingbidrag kommuninvånare i olika kommun-per
Kr/invânare.1994.typer
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Källa:Kommunförbundet,Vad kostarverksamheteni din kommun Bokslut1994.

förhållandevisSkillnaderna i kostnader mellan olika kommuntyper.är stora
För enskilda kommuner blir skillnaderna givetvis Koncentratio-ännu större.

såväl ñyktinginvandring invandring till vissa kommuner ärnen av som annan
och de kommunala kostnaderna påverkaskan detta.stor avsevärt av

Malmö har haft kraftig invandring årende och kan utgörasenaste etten
exempel effekterna för enskild kommuns ekonomi. I Malmörapportenen -
invandrarstad har Benny Carlson belyst de kommunalekonomiska effekterna

beräknad invandring 000 år5 flyktingar till Malmö 1994. Enligtav en av
kalkylen fåskulle kommunen årennettokostnad för på1994 till 1996en ca
300 miljoner kr och därefter pånettokostnad 160 år.miljoner kr Enen ca per

långsiktigaandel de bestårkostnaderna socialbidrag. 13.6Tabellstor av av
Ett exempel Göteborg, gjort uppföljning hur kostnadernaärannat som en av

utvecklats för flyktingar och ñyktinganhöriga invandrat 1992, ochsom som
kommit till kommunen antingen vid den första bosättningen, l 180 personer,

fråneller sekundärinilyttning andra 1 124 180orter,genom personer. personer
hade flyttat vilket innebär 2 124 fanns kvar vid datumet förut, att personer
uppföljningen, 1995-11-30. Liksom för Malmö visar beräkningarna kom-att

har rejält underskott för ñyktingmottagningen. Den delenett störremunen av
underskottet den delen undersökningsperioden och fortsattavser senare av en
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Tabell 13.6 Malmö Stads beräknade intäkter och kostnader för flyktingar och övriga nyan-
lända anländer under miljoner kr.1994som

Från1994 1995 1996 Z 1994-96 1997

Intäkter Mkr

Generalschablon 246,6 123,3 123,3 493,2 0
Stimulansbidrag 87,5 0 0 87,5 0
Ersättn.s0c.bidr. 16,4 16,4 32,8 16,455 0

Summa intäkter 334,1 139,7 139,7 613,5 16,4

Kostnader Mkr

Socialbidrag 144,9 144,9 144,9 434,7 75,2
Introduktion 43,5 29,0 0 72,5 0
SFI 48,7 32,5 0 81,2 0
Administration 37,0 37,0 37,0 111,0 37,0
Tolkning 1,0 0,7 0,3 2,0 0
Barnomsorg 16,5 16,5 16,5 49,5 16,5

ungdomsvårdBarn-och 8,7 8,7 8,7 26,1 8,7
Grundskola 44,6 31 31,9 108,4 31,9
Gymnasieskola 8,1 8,1 8,1 24,3 8,1

Summakostnader 353,0 309,3 247,4 909,7 177,4

saldo -18,9 -169,6 -107,7 -296,2 -161,0

Källa:Malmö Carlson, kommitténsInvandrarstad,Benny 1995publicerad i rapportbilaga-

årnettokostnad för kommunen flera framöver.är väntaatt
förDet bör observeras varken beräkningarna Malmö eller för Göteborgatt

hänsyn till gällande intäktseffekter det generella statsbidraget. Detar nu av ger
påverkasdärmed inte hela bilden hur kommuns ekonomiav en numera av en

flyktinginvandring klart relativthelt kostnaderna kan högaär attmen vara
llyktingmottagandetersättning till upphört.även när statens

13.5 Internationella jämförelser

få på någraperspektiv för studierFör den svenska situationen redogörs häratt
från effekterandra länder invandringens den offentliga sektorns eko-om
nomi.
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Tabell Intäkter för flyktingar flyktinganhöriga Göteborg13.7 och kostnader och i kom-som
mit Sverige miljoner kr.till 1992

T.0.m. 940630 940701-951130 Totalt

Intäkter Mkr

Schablonersättninginkl. sekundärtlytt. 175 20 195
Grundersâttning 0,4 0,4
Särskild ersättning för äldre och handik. 6 6 12
Ensammabarn 3 1 4
Extraordinärersättning 21 0,4 21

Summa intäkter 233205 28

Kostnader Mkr

Socialbidrag 142 27785
Ensammabarn 8 0,4 8
Svenskundervisning 25 1 26
Barnomsorg 13 2 15
Skolundervisning 13 9 22
Tolkning 9 3 12
Sysselsättningsâtgärder 3 2 5
Administration 14 4 18
Mottagnings- och introduktlonskostnader 5 0,3 6
jenomgångsbostäder 17 17
Ovriga kostnader 8 0,2 8

Summa kostnader 257 107 364

saldo -131-52 -79

GöteborgKälla: stad

USA

de omfattande och respekterade böckerna ekonomiska effekterEn mestav om
invandring Julian Simons Consequenses ofThe Economic Immigra-ärav

från innehåller påtion, 1989. Den analyser de samlade effekterna samhälls-av
utifrånekonomin beskrivs mängd olika perspektiv. dessaEtt ärsom en av

effekterna för den offentliga sektorn.
frånStudien gjord relativt gamla data, 1975, detta har sannoliktär men

effekter förinte det skulle haft Sverige, eftersom invandringen tillsamma som
USA inte har förändrats lika radikalt den till Sverige.som

Beräkningarna visar invandrade nyttjar mindre offentlig serviceatt personer
åldersstruktur,genomsnittsbefolkningen, framför allt beroende derasän

ñer åldermed i yrkesverksam genomsnittet. inbetaldaDeänunga personer
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skatterna betydligt utgifterna för den offentliga sektorn, vilketär större än
innebär invandrade tillförde i genomsnitt den offentliga sektornatt personerna

årmedel. Kvantiñerad motsvarade denna vinst 15-20 000 dollar i nuvärde
1975.

Schweiz

Thomas Straubhaar och René Weber analyserar de ekonomiska konsekven-
för den offentliga Schweiz invandringensektorn i i artikeln Dieserna av

Wirkungen der Einwanderung auf das staatliche Umverteilungssystem des
frånGastlandes: Eine empirische Untersuchung für die Schweiz 1993. Under-

frånsökningen 1990 ochbaserad data redovisar beräkningarär eventu-av
omfördelningarella offentliga medel mellan utländska medborgare bosattaav

i landet och schweiziska medborgare.
Även fråndenna visar nettointäkt för offentligastudie den sektorn deen

utländska medborgarna, invandrare i denna studie. Det positivasom ses som
från påverkarresultatet delas i effekter olika faktorer olika sättupp som

Ãldersstrukturenresultatet. och antalet barn i denna studie negativa effek-ger
hushållsinkomstenmedan och högre kompetens i arbetslivet gjordeter, atten

de positiva effekterna övervägde.

13.6 Sammanfattande kommentar

påverkarKommitténs redovisning hur invandringen offentliga sektornsdenav
ekonomi visar omfattande ökande kostnader föroch invandringen.

situation historiskt för svenskt vidkommande.Denna Fram till ochär ny
med 1970-talet har invandringen inneburit för offentliganettointäkter den
sektorn, för 1980-talet vändas till alltmer ökande nettokostnad.att en
Orsaksbilden komplex. till 1970-talets början invandringenFramär var
arbetsrelaterad, det fanns arbetstillfällen och inflyttningen bidrog tillgott om
den ekonomiska tillväxten. Sedan restriktioner arbetsinvandringensattes
vilket möjligt internationellabryta regler och konventioner.är utan att mot

förhållandevisSamtidigt för ñyktinginvandringtolkades reglerna generöst
jämförelsevad gäller de humanitära skälen i med andra välfärdsstater. En

dåperiod med omfattande ñyktinginvandring blev faktum. Parallelltett avtog
ökningstakten efterkrigstidens expanderande arbetsmarknad och förbyttes i

lågkraftig minskning början l990-talet.under En ekonomisk kris meden
många mångasysselsättning, hög arbetslöshet och bidragsberoende medför att

fårmångaarbetsmarknaden inklusive i Sverige inte kan ellersvaga nya
för sig ekonomiskt.göra rätt

Kommitténs finnsanalyser visar det egentligen bara anledning till deatt en
offentligaökande kostnaderna för invandringen arbetsmarknadssituationen.-

Ãldersstrukturen så förmånligalltid hos de väljerär gott attsom grupper som
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arbetskrafts-, ñykting- ellerdet sigtill Sverige,invandra röroavsett omom
Utbildningsnivån ibland invandrareanhöriginvandrare. motsvararvuxna

med kortöverrepresentationsvenska, dock medgenomsnitt den av personer
ålderi arbetsförlång andel människorutbildning. En äneller större genom-av

vinster invand-det finns potentiellabefolkningen dessutomsnittet i gör att av
framgår delbetänkande ochi kommitténsoffentliga sektorn. Somring för den

förmår svenskalevnadsförhållanden dock inte det nuvarandei kapitlet om
samhället utnyttja dennaatt resurs.

invandringen tillåtgärder dels den hittillsvarandeinga vidtas kommerOm
framtidaoffentliga budgeten, dels denfortsätta belasta denSverige att att

detnettokostnader. och medytterligare ökande Iinvandringen innebära attatt
iförpassas inår med dagens trendertillkommervarje nya grupper som

ökar kostnaderna kumulativt.bidragsberoende
omställning den kompe-invandrarpolitik underlättarframtidaEn avsom en

från tillmed sig hemlandetnyinvandrade har motatttens svarapersonersom
perspektiv oerhörtsig i dettaden svenska arbetsmarknadenbehov ter som

utgifter. Kostnader för dennaframtida offentligaviktigt för undvika typatt av
omställningsåtgärder uppfattning investe-enligt kommitténsbör enses som

sådana åtgärderExempel investeringaroch inte kostnad.ring är somen
språket veriñerarkompletterar ellerinlärning svenska ellerunderlättar somav

åtgärderkraftfullafrån antalhemlandet. Hit hörkompetens även ett sommer
till den ekonomiska tillväx-för invandrare sikt bidrakan underlätta attnya

åtgärderåterkommer förslagsdelen.till dessa ii Sverige. Kommitténten
offentliga sektorn. Staten bärfördelade denKostnaderna ojämnt överär

invandringen, framförden första tiden efterkostnaderna underdelenstörre av
utbetalas till de kommunerallt den schablonersättning tarsomsomgenom

låga sysselsättningsgraden iför denflyktingar. Genom kostnadernaattemot
övergårsocialbidragenutsträckning bärs kommunernaallt större enav genom

Eftersompå efter den första tiden.del kommunernakostnadernastörre av
hårtsärskilttill vissa kommuner drabbas dessainvandringen koncentreradär

långsiktiga låga hos de invandrat.sysselsättningenekonomiskt den somav
invandringspolitiken ochregeringen beslutarriksdagen ochDet är omsom

kommitténsi första hand, enligtdärför statlig angelägenhetden är menen
utsträckninglångsiktiga ekonomiska i alltkommer detanalyser störreansvaret

återkom-på då Kommitténoch särskilt vissa dem.hamna kommunernaatt av
i förslagsdelen.kostnadsfördelningen mellan och kommuntill statmer
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forskningKunskapsförsörjningen14 -

statistikoch

internatio-forskningdenskall kommittén analyseraEnligt direktiven omom
finansieratshuvudsakligenrelationermigration och etniskanell genomsom

fråganforskningsrådet förSFR har varit relevantSocialvetenskapliga om
område.dettabidra till reformarbetetintegration och kunnatinvandrares

statistiska underlagetfått deti uppdragKommittén har övervägaäven att om
systematiskdå regelbunden ochsärskiltförbättras ochbehöver pröva om en

samhällsområden önsk-förhållanden inom olikainvandrares ärredovisning av
börså kommitténfallet skalloch möjlig. Om övervägavärd är somvem

sådan redovisning.föransvara en

etniskamigration ochinternationellForskning14.1 om
relationer

relationer, vanligenmigration och etniskainternationellForskningen om
befolkningsrörel-till och effekteromfattar orsakerkallad IMER-forskning, av

omfattning,påverka omflyttningensdelsliksom strävandenstaters attser,
dels inte-invandringspolitiken/regleringen,riktningsammansättning eller

rela-Forskningen etniskainvandrarpolitiken.i mottagarlandetgrationen om
majoritetsbefolkning och andraolika eller mellantioner mellan engrupper

språkliga reli-ochbetingade kulturella,brukar fasta historiskttagrupper
giösa skillnader.

antal universi-området i kontakter medutvärdering ochkommitténI ettav
sammanfatt-forskningsfinansiärer harhögskoleinstitutioneroch samttets-

behöver ñerIMER-forskningenningsvis följande framkommit. tvärveten-
Både empirisk forskning börteoretisk- ochforskningsmiljöer.skapliga

Återväxten måste fler tjänster. Kunskaps-säkrasforskareutvecklas. genomav
områden ochantalomfattande ochforskningsbehovenoch ett stortanges vara

i framtidaframhålls nödvändigt inslag denfrågeställningar angelägna. Ettsom
longitudinella studier.forskningen anges vara

Grundforskningen

IMER-ornrådet bedrivsförkunskapsutveckling intresseForskning och somav
Sverige viaområden kommer oftast tillfrämst i andra länder ochandra

samhällsvetenskapliga och humanis-forskareinternationellt orienterade
tydligt detuniversitet. särskiltinstitutioner vid landets Detta närtiska ärsex

också institutio-vid dessametodutveckling. Detgrundforskning ochgäller är
vanligen utvecklas bäst.forskningenden inhemska konkurrensutsattaner som
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framgångsrikEn grundforskning förutsättning fåför delär detatt taegen en av
internationella påkunskapsutbytet området.

forskningsområdeFör fårelativt forskare uppstårett sär-som engagerar
skilda problem i konkurrensen med andra forskningsområden. flerastörre I
skrivelser till kommittén omvittnas IMER-projekt marginellaäratt rent av-
marginaliserade mångainom traditionella ämnesinstitutioner. förkla-Den-
ring just projekten inte knyter tillär respektive institutionsattsom ges an
huvudinriktning, påverkavilket bl. kan möjligheten till tjänster ocha. avance-
mang.

Det finns ibland behov organisera särskilda forskningsinstitut utanförattav
universitet och högskolor för stödja problemdeñnierad forskning mång-att av
vetenskaplig eller tvärvetenskaplig frånFördelen forskare olikaärnatur. att

få flerårigadiscipliner kan för koncentrera sig frågeställ-attresurser samma
ningar. svårtEn nackdel det utvecklaär grundforskning ochäratt att en egen
utbilda forskare doktorander utanför de disciplinema.storanya

Centrumbildningar inom högskoleväsendet, där forskare kan knutnavara
bådetill ämnesinstitution och till tvärvetenskaplig forskargrupp, undvi-en en
någraker nackdelarna och kan stärka IMER-forskarnassättett attav vara

ställning ämnesinstitutionema. på sådanäven Ett exempel Centrumbild-en
ning CEIFO vid Stockholms universitet.är Vid Linköpings universitet har

framgångmed viss tematiska forskningsinstitutioner med lärare ochprövats,
doktorander knutna till i stället för till traditionellt forsknings-ett terna ett

Där utvecklas för närvarandeämne. kallat Tema Etnicitet.ett nytt tema,
Det bedrivs IMER-forskning vid trettiotal institutioner och iett centra

landet. SFR för tvåstod tredjedelar anslagen till forskningsprojekt,närmare av
och tjänster, nätverk, under perioden 1990/91-1993/94. SFRprogram m.m.

ocksåhar omfattande programstöd till speciella forskningsmiljöer på uni-gett
versiteten Umeå.i Stockholm, Lund och Bland finansiärerövriga märks
främst Rådet för arbetslivsforskning förr under Arbetsmiljöfondennamnet
och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Antalet disputationer inom IMER-forskningen har ökat under 1990-talet.
Ökningen tämligen blygsam i relation till den ökadeär satsningensett
IMER-forskning under period. För öka på områdetantalet forskareattsamma

det viktigt det finns möjligheter bedriva forskarutbildningär vid deatt att
institutioner och erhåller statliga anslag till IMER-forskning.centra som

Försök till forskamätverkbilda finns, både lokalt och nationellt,att varav
den utvecklade IMER-förbundet medutgörs antal medlem-mest ett stortav

bland forskare och forskarstuderande.mar

tillämpadeDen forskningen

Frågan forskningens betydelse för samhällsutvecklingen behandlasom av
politiker och andra beslutsfattare för det allmänt och övergripandemesta ett
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långsiktigtForskarna för sin del har behov legitimera sin statligasätt. ett attav
dålön och sitt kraftfulla motivetarbete. Det peka samhällsrele-ärmest att

Från åri sitt kunskapssökande. och med 1982 har riksdagen behandlatvansen
forskningspolitiska från år.övergripande propositioner regeringen tredjevart

Nästkommande proposition framläggas för riksdagen i 1996.septemberavses
samtliga hittills framlagda propositioner har IMER-forskningenI omnämnts.

förRedan innan regering och riksdag valde denna forskningspolitiskaväg
ställningstaganden IMER-forskningen i de invandrarpolitiska försla-togs upp

från påföljanderegeringen under l970-talet och i decennietsdetävengen
område gång gångregeringsförslag forskning fram-detta har vikten av

hållits. Statsmaktemas för IMER-forskningenintresse kan välsägas vara
manifesterat.

forskningsområdenEtt antal har utpekats särskilt viktiga statsmak-som av
områdenaprioriterade för forskningsfält,De sig omfattande ochärterna. var
mån Områdenade kan dessutom i viss överlappa varandra.sägas är:

statistik invandringen° om
familjer, barn, uppväxt-
arbetsmarknad och arbetsliv-

medborgarskaprösträtt,-
attitydundersökningar°
etniska relationer°
fördomar och diskriminering-
flyktingpolitik-
migration och utveckling-

Prioriteringarna har successivt förändrats tiden. Under arbetskraftinvand-över
dåringens tid betonades starkt invandrares integration i Sverige. gälldeDet

pådels den första generationens inträde arbetsmarknaden, dels den andra
generationens i RösträttsreformenSverige. och diskussionerna huru-uppväxt

ocksåvida omfattaborde utvidgas till riksdagsval ledde tillrösträtten att
önskemål forskning och medborgarskap. I samband med Dis-rösträttom om
krimineringsutredningens omfattande forskningsarbete lanserades begreppet

från område.etniska relationer och 1983 detta prioriteratettangavs vara
1985-86 ñyktinginvandringen börjat och för mottagandetnär över-ansvaret
förts invandrarverket, ñyktingpolitiken viddblev i hela dess prioriteratett
område.

Tillämpad forskning och sektorsforskning

problemområde forskningspolitiskEtt centralt i svensk debatt har sedan ett
årtiotal varit hur sektorsforskning skall organiseras. Tillämpad forskning
här studier direkt kan i politiskaanvändas beslutsunderlagavser som som

diskussioner. Med sektorsforskning forsknings- och utvecklingsarbeteavses
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frågor för utvecklingen inomsikte betydelse avgränsatetttar avsom
politikområdesamhälleligt och finansieras via andra departement änsom

Utbildningsdepartementet.
På området har alltsedan 1960-talet funnits tankardet invandrarpolitiska det

forskningsprojekt.specialdestinera medel till vissa politiskt relevantaattom
åtgärder.manifesterats faktiskatankar har dock endast undantagsvis iDessa

långsiktseffekter sådant undantag. Det pla-Projektet invandringens är ett
för för invandrings-nerades och genomfördes inom Expertgruppenramen

underforskning EIFO, kommitté inom Arbetsmarknadsdepartementeten
åren Projektet ledde till relationer mellan den politiska led-1975-83. nära

då IMER-forskare.ningen invandrarpolitiken och den störstaav gruppen av
också Både kritikAnställda vid EIFO bedrev själva forskning. motyttre enen

förmodad kanske departementets betungandestyrning och ännu extramer
forskningsadministration bidrog till beslutet 1983 forskningenarbete med att

ocksåfrån fannsskulle föras departementet till universiteten. Men detöver
skäl till detta, inte minst forskarnas behov knyta tillandra attav an annan

universitetsforskning.
överföring forskningsprojektet till universitetet skett,Efter det dennaatt av

Delegationen för invandrarforsk-avsikten utveckla EIFO:s efterträdareattvar
forsk-DEIFO, till sektorsorgan skulle planera och finansieraning ett som

forskning DEIFO.Till skillnad EIFO bedrevs ingen vid Denning. mot egen
årreform genomfördes 1990 och innebarforskningspolitiska ensom som

"rådiñering" DEIFO, ledde till tillkomstenvissa sektorsorgan, däriblandav
IMER-forskning.SFR med dess föransvarav

invandrarfrågorför iVid tillfälle inrättades utredningssekretariatettsamma
två år nuvarandeArbetsmarknadsdepartementet. Efter uppgick detta i den

motsvarande iinvandrarpolitiska enheten i departementet under kortare tiden
tillnärvarande saknas organisation knutenKulturdepartementet. För en

på IMER-området.regeringskansliet med beställarkompetens
regeringskansliet funktion besitterinnebär det inom saknasDet att en som

både för förbättraerfarenheter vad statsmakterna behöver kunnaveta attav
företrädd politiker ochinvandrarpolitiken samhällsrelevansen, vanligen av

framgångsrikaoch erfarenheter hur forskningsprojekt skalltjänstemän av
inomvetenskapli relevansen, företrädd erfarna forskare.läggas den avupp ga
politikområdenPå finns kompetens inbyggd i regerings-flera andra denna

frågor kommittén beaktat dekansliet. Övervägandena kring dessa harI även
frågaerfarenheter gjorts inom det departementet i arbetsmark-egna omsom

forskning. Genom forskningspolitiska beslutet 1990 ombilda-nadspolitisk det
ocksåarbetsmarknadspolitisk forskning fanns inomdes Delegationen för som

regeringskansliet till Expertgrupp för arbetsmarknadspolitiska utvärde-en
år idagi olika former funnits i 25 harringsstudier, EFA. EFA änsom mera- -

utvärderingsstudier inom arbetsmarknads-i uppgift initiera och biträda vidatt
område.politikens
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Som huvudsakligenEFA inriktad utvärderingsstudier.ärnamnet motanger
IMER-områdetfunktionEn motsvarande skulle naturligtvis ha betydligtett

bredare mandat. Inte desto mindre det angeläget peka justär ävenatt
områdeutvärderingar eftersatt det gäller invandrarpolitiken. Detnär ärettsom

i praktiken de statliga fått ståutredningarna i hög grad har för dennasom
verksamhet, och det i begränsad omfattning.även en

Såväl någonsökande efter kunskap särskild tillämpning i sikte grund-utan
forskning studier med särskild tillämpning i sikte givetvis viktig förärsom en
kunskapsutvecklingen i Gränsen mellan grundforskning och tillämpadstort.
forskning oklar, särskilt resultaten grundforskning visar sig kunnaär som av

i praktisk tillämpning. Resultaten forskning i sin upprinnelseomsättas av som
ocksåsyftat till mycket bestämd tillämpning kan komma bli bety-atten av

delse inom områden.rad andra Samtidigt vill kommittén forsk-peka atten
ning för sektorns behov inte vidare stärks ökade tillutan genom resurser
grundforskning eller tillämpad forskning. Fonnema för hur den tillämpade

fårforskningen beställs betydelse för möjligheterna tillgodogöra resul-stor att
i politiken. Kvalificerat utredningsarbete genomförs forskarutbil-taten som av

dad personal frambringar ofta kortsiktigt användbart underlagsmaterial.

Longitudinell information levnadsförhållandeninvandraresom
IMER-forskningen i behov longitudinella databaser där detär ärstort av
möjligt följa invandrares integration i det hemlandet inom olikaatt nya sam-
hällsornråden.

påLedande politiker ihar debatten pekat samhällets uppgift bekämpaatt
klyftor påbygger folkgrupp,tillhör viss sättattsom man en samma som
orättvisor bygger klasskillnader och könsolikheter bekämpas. För attsom
kunna detta behöver politiker och andra beslutsfattare gedigetgöra under-ett

formlag i undersökningar olika slag.av av
fråga levnadsförhållanden,Skillnader i hälsa, ekonomiska kri-om resurser,

minalitet, social position, resultat långunder tid. Kun-ärm.m. av processer
skap individuell förändring och utveckling central villär t.ex.om om man
komma till insikt förhållnings-vad bestämmer ungdomars ochom som vuxnas

och handlande. kunskapAtt människors tidigare erfarenheter ochsätt om
för förstå ocksåaktiviteter väsentliga kunna deras handlande innebärär att att

sådan kunskap betydelsefull för kunna bedöma effekterna offentligär att av
verksamhet och politik.

rad såvälEn centrala problem centrala vad gäller samhällelig inom-som-
således,vetenskaplig relevans kräver för kunna analyseras adekvatatt ett-

långdatamaterial där enskilda individer följs under tid. Under desätt, senaste
decennierna har teorier föroch metoder studera individuella livsförloppatt

påutvecklats snabbt. Det beror till del allt kraftfullare datorer utveck-stor att
lats, med hjälp det blivit möjligt hantera de datamängderatt storavars som en
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också påberor relativt antallongitudinell kräver. Men det ett stortansats att
svensk beteckning genomförts ilängdsnittsstudier för användaatt en --

påverkat bådesådana teori-Sverige utomlands. Arbetet med material haroch
såmetodutvecklingen dock länge främst denoch än senare.-

IMER-forskningen ñnns i form register,Material relevant förär avsom
håll, CEIFO vid Stockholms uni-databaser samlat flera däriblandmm

universitet, ochInstitutionen för ekonomisk historia, Lundsversitet,
Socialstyrelsen. Samma statliga iEpidemiologiskt Centrum vid organ som

mångkulturellalångsiktiga bevakningen detframtiden för denansvarar av
sikt börutveckling och hur olika invandrade integrerassamhällets grupper

för datainsamling sker.ansvarigt detta slagäven attvara av

orskningsresultatens till beslutsfattareF väg

Frågan svensk invandrarpolitik under sin korta histo-i vilken utsträckningom
från framåt kunskaper frambringats forsk-ria 1968 och byggt som av- -

redovisningen har iMen framkommitningen inte lätt analysera.är att som av
för politikens utformning bl.a. inomñera fall forskning beställts underlagsom

hemspråksunder-området diskriminering och vad gälleretniska relationer och
andraspråksfrågor.visning och

påsvårighet vetenskapliga resultat detdet gäller informeraEn när att om
bådeområdet måsteinformationen omfatta forskningens slutsat-sociala är att

osäkerhet förknippade med dessa slut-de reservationer den ärsamtser, som
forskningen sysslar med ligger oftaDen verklighet nära mottaga-satser. som

politiskt och massmedialt intresse.informationen och har inte sällanren av
ocksåökar risken för deunderlättar information resultaten,Det attom men

eller förträngs.vetenskapliga reservationema och metodproblemen glöms
Även fall ofullstän-metodologisk kunskap viktig. Felaktiga eller i allaär

dåligdålig eller bristfällig empiridiga kunskaper bottnar i metod utgör ensom
grund för politiska beslut.

fråga kontakterna mellan forskare ochbetydelsen hurEn är utav serannan
mångkulturella samhällets utveckling börbeslutsfattare. För följa detatt upp

så förståelsen gäller vidpolitiker forskare för de villkoroch mötas att som
kunskaps-beslutsfattande, olikas intressen varandra, respektivedär vägs mot

sådanaökar. Kommittén kon-sökande inom specialiserad sektor attanseren
betydelse och spridningtakter mellan forskare och politiker är stor attav av

målinriktat.måsteforskningresultat ske systematiskt ochmera

14.2 Statistik

Statistik invandringen och invandrare framställs integrerad delsom en avom
Produktionen statistik emellertidden ordinarie statistikproduktionen. ärav

områden utbildning, boende,ämnesinriktad sysselsättning, inkomster,som
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ämnesområdeområden.medborgarinflytande, välfärd, med Hera Inom varje
områdetför de för intressantakoncentreras insatserna bästa sätt mätaatt

för hela befolkningen förvariablerna och redovisning eller dege en grupper
födda utländskatradition brukar redovisa. Utrikes eller medborgareman av

långtredovisningsgrupp kommer regel prioriteringslistansom nersom en
område.varje har detta medfört omfattningen och indel-inom Tyvärr även att

från område område.varierar tillningarna i statistiken invandrare Denom som
från flerasöker statistiska uppgifter invandrare samhällssektorer blirom

slå i olika statistiska eller kontakta flera myndigheter ochatt rapportertvungen
olika definitioner invandrare i olikadessutom har använtpersoner, om man

svårare få överblick.statistikgrenar blir det För underlättaännu att atten en
svåröverskådliga finnsinsyn i den statistiken invandrare publikationenom

utgåvakommit 1984 och 1991.Invandrare. Den har EnTema väntasut ny
fickbok På tal 1993under 1996. Invandrarverket har invandraregett ut en om

frånoch 1995. Nedan följer sammanfattning befintlig statistik olikaen av
sektorer.

Kriminalstatistik. Vid redovisning statistik för brott misstänkta° av om res-
ocksåpektive lagförda redovisas uppgifter för utländska medbor-personer

på folkbokförda folkbokfördamed uppdelning och Ansva-gare personer.
rådet.Brottsförebygganderig och producent är

Välfärd. Statistik välfärd i huvudsak baserat urvalsundersök-ärom en-
år. områdena:000 intervjuer publiceras inomning med 7 Rapporterperca.

Hälsa och utbildning, sysselsättning, arbetsmiljö, ekonomi, boende,omsorg,
fritid, trygghet säkerhet, politiskasociala relationer, och samt trans-resurser

för för särredovisaoch kommunikationer. Tyvärr urvalet litetärporter att
för finska Socialstyrelsenolika invandrargrupper med undantag invandrare.

för förstärkavisar för närvarande intresse urvalet i urvalsunder-ett stort att
sökningen med speciella invandrargrupper. Ansvarig och producent Sta-är

centralbyråntistiska SCB.
Socialtjänst. Statistik finns socialbidragstagare med bl.a. fördelningom
flyktingar övriga utländska saknas reguljär statis-och medborgare. Däremot

områdena insatser för ochtik invandrare inom barnomsorg, barnom unga
Ansvarig Socialstyrelsen ochäldre- och handikappomsorg. produ-ärsamt

SCB.cent
Hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens Folkhälsorapport behandlar folkhäl--

perspektiv folkhälsans fördelning och förändring, folk-brettettsan ur som
fysisk hälso- ochhälsoproblem, levnadsvanor, hälsans sociala villkor, miljö,

sjukvårdens folkhälsan framtiden.betydelse för folkhälsan i Somsamt
underlag till föreligger invandrarnas hälsa och sociala förhållan-rapporten
den utgiven Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.av
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Sjukpenning och förtidspensionering. Riksförsäkringsverket publicerar sta-
tistik sjukpenning förtidspensionering efteroch medborgarskap. Ansva-om
rig och producent Riksförsäkringsverket.är

hushållssam-Boende, byggande och bebyggelse. Statistik invandrarnasom
boendeförhållandenmansättning och århar redovisats femtevart t.0.m.

1990 i folk- och bostadsräkningarna. Ansvarig och producent SCB.
Befolkning. Statistik antalet invandrare och förändringar bland invand-om

inrikes omñyttning, fruktsamhet, giftermål,och utrikes dödlighet,rare
skilsmässor, byte medborgarskap publiceras inom befolkningsstatisti-av
kens Ansvarig och producent SCB.ärram.
Medborgarinflytande. Statistik valdeltagande bland utländska medbor-om

vid framställsde kommunala valen tillsammans med valstati-annangare
stik. Ansvarig och producent SCB.är

bådeInkomster. Statistik invandrarnas inkomster och förbidrag indivi-om
frånoch familjer registeruppgifterder baserad myndigheter avseendeär

inkomster lön, näringsverksamhet, kapital, sjuk-, föräldrapenning,av
arbetsmarknadsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag Uppgif-m.m.

ocksåfinns direkta skatter och disponibel inkomst. Ansvarig ochter om
SCB.producent är

Utbildning. Statistik befolkningens utbildningsnivå och inriktningenom
erhålls från innehållerutbildningen utbildningsregistret bl.a. uppgiftersom

årfödelseland, medborgarskap och för invandring. Ansvarig och produ-om
SCB.ärcent

Statistik hemspråk, hemspråksundervisning och svenska andraom som
språk föreligger för grundskolan och gymnasieskolan. Ansvarig Skolver-är
ket och producent SCB.
Statistik svenskaför invandrare publiceras Skolverket.SFI Ansva-om av
rig Skolverket och producent SCB.är
Statistik utländska studerande vid högskolan redovisas intermittent.om
Ansvarig Verket för högskoleservice och producent SCB.är
Statistik asylsökande och beviljade uppehållstillstånd framställs Sta-om av

Invandrarverk. Ansvarig och Statensproducent Invandrarverk.ärtens
månatligtUppgifter sysselsättning dels med arbetskraftsundersök-mätsom

årliganingarna AKU dels med den regionala sysselsättningsstatistiken
ÃRSYS. AKU intervjuundersökning 000 deltagaremed 17är en per
månad. Urvalet sin storlek för litet för detaljerad statistikär trots att ge om

ÃRSYS fråninvandrare. uppgifterbygger arbetsgivarens kontrolluppgif-
självdeklaration för egenföretagare, folkbokföringsuppgifterter, samt cen-

ÃRSYStrala företags- och arbetsställeregistret. detaljerad statistikger en
invandrare. finnsDärutöver statistik arbetssökande med redovis-överom
efterning medborgarskap. Ansvarig och producent SCB.är
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Tillgången statistiska uppgifter invandringen, och andrainvandradeom om
med invandrarbakgrund mycket god i internationella jämfö-ärpersoner en

genomgång områdenrelse. Trots detta har kommittén vid sin olika oftaav
påtvingats konstatera relevant statistik eller finns sammanställdsaknasatt ett

områdenjämförelser statistik förmed andra kategorier ellersätt görsom
svåra. Andra problem, kommittén det, för statistikenär äransvaretattsom ser
splittrat och det ñnns behov olika förbättra kvaliténsättatt attav .ex. genom

definitionersamordna och redovisade variabler.att
återkommer förslag förKommittén med statistikbehov ochrörsom ansvar

statistikproduktionen i avsnitt 18.8.
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genomgång mångagjorts tidigare kapitel visar liksom tidigareDen isom
brukarstudier de skillnader finns inom den människorstora som grupp som

åsyftas med begreppet invandrare. Gruppen i själva verket heterogenär ytterst
ålder,situationen skiftar vistelsetid i Sverige ochoch inte bara beroende

varifrån också förut-kommer beroende enskilda individersutanman egna
sättningar och livsprojekt. existerar inte heller klar skiljelinje mellanDet en

gåroch svenskars livsvillkor och värderingar, ofta mellaninvandrares gränsen
bestående både svenskar och invandrare, där sociala, ekonomiskaavgrupper

utbildningsmässi faktorer binder invandrar-eller änga grupperna samman mer
Förhållandenoch nationalitet. och skiljelinjer inte heller statiskaskap är utan

förändras tiden.över
också förhållandenGenomgången visar i det eller andraatt ena avseen-

områdeentydigt kan förklaras med politiken respektive eller meddet inte
åtgärder.specifika Kommittén inte heller alltid nödvändigtdetta ärattmenar

Om individer individer harbelägga den samband. elleratt typen av grupper av
ohållbar åtgärda vadlivssituation bör försök dennaär göras att oavsettsomen

på.den beror
ocksåkommitténs redovisning framkommer det ibland saknas infonna-I att

försvåraroch kunskaper, vilket möjligheterna utvärdera.tion att

förda politiken15.1 Styrka och svaghet i den

framgåtthaftDen hittillsvarande politiken har sin styrka i den, denatt som av
omfattastidigare beskrivningen, haft huvudprincip invandrarna skallattsom

allmänna politik den övriga befolkningen med i huvudsakav samma som
rättigheter. betyder den allmänna politikens inriktning ochDetta attsamma

förutsättningarna för genomföra politik har varit avgörande för hurdennaatt
utvecklatssituationen för invandrare.

kom flesta i samhället tillDen tidigare ekonomiska tillväxten i Sverige de
Mångadel. En del det ökade användes till omfördelningar.resursutrymmetav

invandrare tillhörde de befolkningen gynnades de fördel-grupper av som av
målen.ningspolitiska

Förutsättningarna driva välfärdspolitik och invandrares möjligheteratt en
långsiktigafå också fått effekter,del denna har positiva ochatt t.ex.av en

utbildningsnivå för barnen till dem invandratrelativt hög delstoren av som
lågsysselsättningsnivå arbetslöshet bland tidiga invand-och hög och deen en

de kom under 1960- och 1970-talet. Att arbetslösheten varit dub-somrarna,
så invandrare utländskt medborgarskap bland svenskabelt hög bland med som
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så låg nivå,medborgare har, länge den totala arbetslösheten legat ensom
inneburit arbetssökanden hade fickallt nästan alla eller arbetetrots att snart

årenunder de första i Sverige.
framhållits fördafaktor redan sambandet mellan denEn ärannan som ovan

invandringspolitiken och invandrarpolitikens resultat. till börjanFram av
invandringen förbunden i det1970-talet med behoven svenskanäravar

Ävennäringslivet. det aldrig uttryckt i svensk politik ochtennerom var av en
effekterna inte enkla identifiera kan det konstateras invandrarnaär att att

både utvecklingsstrategi och faktiskaspelade roll i landets i dess utveck-en
ling.

de etniska relationerna utvecklades allvarliga etniska konflikter,Att utan
förhållande till demografiska förändringar genomgicki de landetsett som
några fåunder decennier, kan sannolikt till del tillskrivas den vikt denstor som

generella politiken tillmätts.
få framväxande välfärden fanns,Invandrares möjligheter del denatt av som

jämlikhetsmåletföre år då förvi redan 1968, det den invandrade delensett, av
befolkningen fastställdes riksdagen. komplicerar bedömningenDettaav av

Frågan också vilket invandrarpoliti-vad invandrarpolitiken betytt. är sätt
alltså årssäråtgärder följd 1975 invand-kens i huvudsak komsom som en av

påverkatrarpolitiska beslut, situationen.
språketden invandrar till land där har givetvis möjlighe-För är nyttettsom

språket säråtgärderna harlära det betydelse. En de centralaten att stornya av
också många år,varit undervisning i svenska. Till början, och under tyderen

språkinlärningen intevalet utbildningsanordnare den denattav rena var
enda aspekt hänsyn till till inslussningen i det svenskaäventog utanman
samhället generellt. Flertalet invandrare fanns dessutom i arbetslivet ochmer
språkinlärningen i lokala studiecirklar kunde förstärkas i samspelet med
arbetskamrater.

Kommittén har i sin utvärdering funnit undervisningen i svenska fleraatt
framhållabehöver förbättras, vill samtidigt kunskaperna dettasätt attmen

område bådehar sina brister. behövs förbättring statistiken ochHär en av
ytterligare forskning.

säråtgärdema, hemspråksundervisningen,Vad gäller etten annan av var av
språkfärdighetemasyftena den skulle förbättra i svenska. Endast mindreatt ett

hemspråksundervisningensundersökningar betydelse har gjorts.antal av
Några skolframgångarpekar undervisningen haft betydelse fördem attav

också, åtminstoneoch självuppfattning. Sannolikt har den till början, posi-en
påverkattivt invandrarnas uppfattning Sverige invandrarland. Andrasomom

påvisa hemspråksundervisningen någrahar inte kunnat haft direktastudier att
skolframgång,positiva effekter inte heller negativa. Att däremotmen man

funnit svenskundervisningen bidragit till bättre resultat, finner kommit-att ett
Även hemspråksundervisningen efter-tén mindre anmärkningsvärt. vad gäller

lyser kommittén ytterligare och fördjupade kunskaper.
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arbetsmarknadspolitiken brukar anförassärskilda satsningarna inomDe
sådana åtgärdersäråtgärder. Invandrares höga andel inomexempelsom

främst helt enkelt utgjort andel deförklaras emellertid de storatt avav en
gällt viss grundläggandeallmänt prioriterade Motsvarande hargrupperna.

så fungeratför kan den generella politiken hautbildning I motto somvuxna.
förutsatthar dock inte skett automatiskt invand-det varit Detta utan attavsett.

åtgärder. åtgärds-Särskildaverkligen uppmärksammats i dessa generellarare
ocksåformer dock utvecklats, van/ning utbildning och arbete.har t.ex. av

för invandrare har gjorts.Direkt öronmärkning medel ävenav
säråtgärder haft majoritetsbefolkningendeEn ärtyp somannan av som

målgrupp, för påverka majoritetssamhällets opinioner.hit hör insatser att
för öka kulturkompetensen hos de i sittUtbildning och kurser att personer som

liksom försöken förainvandrare exempel andra insatserarbete mötte är att
arnbi-interkulturellt i skolundervisningen. Mot del dessain synsättett en av

Såñera gjorts. har exempelvis informationskampanjertioner har invändningar
påverkanfrämlingsfientlighet kritiserats. har ingenmedel Demotsom

förhållningssätt, Temadagaroch forskare och andraattityder experter.anser
skolan exempel insatser kritiserats. Fram-invandrare i är annatett somom

ofta har skett, har utgjort enstaka och isolerade företeelserför allt de,när som
förändringar kan till ochi skolan, leder de inte till insikter och varaktiga utan

förknippade det annorlundabidra till invandrare endast blir medmed att
harexotiska. det kan finnas fog för vissa invändningaroch Men trots att

ocksåinfonnationssatsningarna lett till ökad medvetenhetutbildnings- och en
majoritetsbefolkningen.och kunskap i
också många år gjorts för öka kontakterna mellanhar underInsatser att

framgång sådanaförutsättning för iinvandrare och svenskar. En väsentlig
frånutgår behov, individuellt ellerkontakter de människornasär att egna

utgå från fungerarkollektivt. Om det inte finns behov detattgemensamma
går konstruera intressen, kan blandinte. Att det inte annatatt gemensamma

organisationer länge arbetat med skapa kon-studieförbund och andra attsom
mötesplatser i samhället intyga.taktnät och ordna gemensamma

samhället understryksBetydelsen strategiska kontakter i det omgivandeav
förhållandet myndighetsför-i hög grad kontakterdet det är änatt snarareav

invandrare fast arbete i Sverige. Arbetet med allamedling sättattgettsom
och kan öka kontakterna mellanfinna de behov intressengemensamma som

framstår, således kommittén. detmänniskor angeläget, Iytterstsom menar
framhålla aktörervill kommittén särskilt betydelsen olikaarbetet attav

nivålokal samverkar.
för invandrare sedan 1980-talet har i första handförsämring skettDen som

betydandeinvandrat under 1980-talet och l990-talet. Trotsdrabbat dem som
påbristen arbetskraft under slutet 1980-talet kommottagningsinsatser och av

inte nyanlända invandrare snabbt i arbete.
i invandrarpolitikens huvudprincip den generella politikensStyrkan om
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ocksåföreträde, har delvis blivit dess svaghet denna politik inte längrenär är
framgångsrik.lika näringslivetFörändringar i med bl.a. ändrade kompetens-

krav har färrelett till allt det växande antalet invandrare har kommit in iatt av
produktiv sysselsättning sedan mitten 1980-talet, omfattandedentrotsav
offentliga sektorn.

Etnisk boendekoncentration företeelse,ingen den har underär ny men
fått1990-talet omfattning tidigare. Styrningen ñyktingarnas förstastörre än av

åtminstonebosättning sedan mitten 1980-talet kan delvis ha motverkat ellerav
fördröjt segregationseffektema. Den ökade etniska segregeringen samman-

långsiktigthänger emellertid främst med den socioekonomiska segregeringen
i boendet, i strid med de bostadspolitiska ambitionerna i överensstärn-men-
melse med den faktiska ombyggnadspolitiken och miljonprograrnrnets
utforrrming.

En del effekterna kunde till början motverkas insatsermed social-av en av
politiska och arbetsmarknadspolitiska När strukturomvandlingen tillresurser.

svårigheternaföljd ekonomiskade tvingades fram i skala understörreav
1990-talet skedde det samtidigt det väldiga budgetunderskottet begrän-som
sade statsmaktemas omfördelahandlingsutrymme tillatt resurser personer
med särskilda behov i samhället.

ocksåSambandet med invandringspolitiken har karaktär.ändrat Sedan
mitten 1980-talet har betydande invandring skett inte varit betingadav en som

Ävenden svenska produktionens behov. denna invandring varit invand-av om
ringspolitiskt motiverad har den försämrat situationen och ökat kraven

till invandrarpolitiken.resurser

15.2 Framtida risker och möjligheter

Om den allmänna ekonomiska politiken lyckas eller misslyckas sannoliktär
både föravgörande betydelse dem redan bor i Sverige och för demav som som

framdeles kommer invandra.att
Med misslyckande Ökar risken för marginaliseringett av grupper av

pågårsvenskar och invandrare. Att marginalisering redan i samhället haren
belysts kommittén i kapitel bland med hjälp de studierannatav av som
Socialstyrelsen gjort. Stora olikheter i levnadsstandard och livssituation leder

mångatill social Exemplen marginalisering och ojämlikhetär attoro. som
följer fåetniska skiljelinjer kan mycket allvarliga konsekvenser. När kontakt-

uppståroch blir färre antal onda cirklar blirytor ettgemensamma arenor som
svårareallt bryta. Man kan bland förvänta sig diskrimineringenatt annat att

hårdare.ökar och attitydema blir En effekt kan bli förstärkt ofrivil-annan en
stålig boendesegregation. känsla utanförDen samhället finnsattav som nu

framför allt hos vissa ungdomar kan bli allmänt spridd och undermineramer
lojaliteten med landet.

Den politik riktats till invandrare har med tiden alltmer kritiserats försom
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invandrare till klienter. vikt föromhändertagande och Avgöraatt vara
utgångspunkt människorpolitiken klart och tydligt sin iframtiden är tar attatt

bådesjälvständiga individer, kan och villinvandrar till Sverige är tasomsom
för introducera invandrare i det svenskaför sina liv. I stället attegnaansvar

bidrarmed hjälp socialpolitik, skall det tydliggöras desamhället attav
andra i befolkningen till tillväxten och densätt gemensammasamma som

välfärden.
ocksåkommer fort-framtida invandringen och invandringspolitikenDen

förutsättningarsättningsvis ha inflytande de möjligheter ochatt som ges
både befolkningen och dem invandring kommerden nuvarande attgenomsom

befolkningen. inte leder till egenförsörjning leder tilltillhöra Invandring som
påfrestningar samhället,för individerna, för relationerna mellan människor i

Invandringen har kommittén visat, varieratoch för och kommuner.stat som
åren, kommer den till följd händelser ioch med all sannolikhetöver av

också framtidadet i framtiden. Den politiken bör kunnaomvärlden göraatt
såvälvariationer i invandringen de inhemska förutsättningarna.möta som

etablerats, människor med olikainvandringen har sedan längeUr grupper
återfinns mångai olika delarhar vuxit tillsammans och avursprung upp

befolkningen imyndigheter och organisationer finns vidsamhället. I attvana
Överbestår finnsmänniskor olika bakgrund. huvud i dagSverige med tagetav

många har erfarenheter och kunskaper nödvändiga imänniskor är ettsom som
åtminstonemångkulturellt förutsättningarna isamhälle. Beredskapen och är

åravseenden bättre för tjugo sedan.dessa än
fientlighet mellanSamtidigt finns allvarliga tecken växande misstro och

fråga lyftsoch i samhället. En inte allvarindivider ännusom uppgrupper
dagordningen i svenska samhällsdebatten väl i flera andra länderden men-

för diskriminering s.k. synliga minoriteter. Härrisken utstötning ochär av-
följa och följa utvecklingen.finns all anledning att nogsamt upp
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mål16 politiskaNya

föreslårKommittén

invandrar-politiken enbart skall rikta sig tillden framtidaatt nyan--
och syfta till integrationlända invandrare, begränsad i tidenvara

åtgärder för denbehövs därefter skall inomatt rymmas ramen- som
också integrationden skall syfta tillgenerella samhällspolitiken som

såväl den generella sarnhällspolitikeninvandrarpolitikenatt som-
språkliga,utgå från kultu-skall och hänsyn till samhällets etniska,ta

mångfaldrella och sociala
utgår fråntydligare invandrare själv-den framtida politiken ärattattt

förmågaständiga individer med och egetatt taegna resurser ansvar,
vilket bidrar till välfärden i samhället.

såväl invandrarpolitik denövergripande inriktning för denSom som
Sverigegenerella politik riktar sig till alla med till bosättning irättsom

föreslår kommittén
egenförsöijning-

i etnisk, kulturelldelaktighet och medansvar samhällslivet oavsett-
och social bakgrund.

förslag sig efter jämlikhet, möj-Kommitténs baserar strävan enen
samverkan mellan människor.lighet till valfrihet och behovet av

situation och motverka fortsattFör förbättra dagens allvarligaatt en
föreslår särskild aktionsplannegativ utveckling kommittén vidare i en

bostadsområdenochinsatser dels i hela landet dels i kommunergörsatt
mångamed invandrade personer.

förda invandrarpoliti-Kommitténs utvärdering och beskrivning den hittillsav
riktlinjerna ochvisar finns behov förändring de politiskaken detatt av en av

politiken.det praktiska genomförandet av
år utgångs-viktigSverige i dag annorlunda för tjugo sedanAtt än ärär en

intemationali-Genom decenniemas invandring ochpunkt. de senaste genom
måstemångkulturellt.blivit faktumseringen har Sverige Detta är ett som

avspeglas i den politiken.nya
grunden förKommitténs förslag till politik baserar sig den naturligany

samhälle: efter jämlikhet,alla medborgare i demokratiskt upprätt-strävanett
hållandet följer medborgerliga fri- och rättigheter ochden valfrihetav som av

309



SOU 1996:55

svensk lag behovet samverkan mellan människor. Med mänskligasamt av
rättigheter och grundläggande friheter framstårgrundvalar ett utrymmesom
för valfrihet lika självklart behovet samverkan. Ett samhälle präglatsom av av
etnisk mångfaldoch kulturell kräver samverkan för fallainte föratt samman,

mångafördelar de kulturerna skall kunna utvinnas och för befrämjaatt attav
samhällsutveckling där kan lösa konflikter.en man

måsteEn politik effektivt förhindra invand-sättett att storany grupper
hamnar i eller marginaliserad situation. Det emellertid ound-ärutsattrare en

vikligt den frånbryter sitt hemland, vilket skälet föratt är,oavsett attsom upp
någonliv i eller mindre utsträckning harstörrestarta ett nytt annanstans, ett

utgångsläge.sämre
politik fårDen förs i invandringslandet betydelse för hur människorsom

lyckas, minst lika viktiga den enskilda individens förutsättningarärmen egna
och planer. Staten kan inte såmed aldrig god politik förändraradikalt allaen
människors situation eller i varje enskilt fall dåligt utgångsläge.överbrygga ett

betyderDetta inte ambitionerna måste ocksåbör minska, jämlikhet fortsätt-att
ningsvis ledstjärnan för alla med bo i måsteSverige. Tvärtomrätt attvara
sådana förutsättningar fårskapas för dem bosätta sig i Sverigerätt att attsom
de kan leda till jämlikhet med den i landet redan bosatta befolkningen. Skill-
nader mellan i samhället följer etniska och nationella linjer ochgrupper som
inte förklaraskan med tillhörighet åldersgrupp,till viss utbildningsbakgrund

eller med vistelsetid måstei Sverige flera skäl alltid uppmärksammas.etc. av
Även skillnader ibland kan förklaras med varit kort tid istora attom personer
Sverige eller har kort utbildning kan det emellertid viktigt brytaatt etten vara

där hela etniska riskerar marginaliseras.mönster attgrupper
Att nyinvandrades situation skiljer från alltsåsig majoritetens kan i vissa

avseenden begripligt övergångsperiod, någotunder också börvara en som
beaktas i uppföljningen den framtida politiken. Däremot kan det inteav vara
godtagbart barn födda i Sverige, har invandrade föräldrar,ärom som men som

så småeller vid ankomsten gåtttill Sverige de i svensk skola ochattsom var
kanske förskola, befinnergenerellt sig i situationäven andrasämre änen
svenska bam. Att slentrianmässigt kalla dessa förbarn andra generationen
invandrare och invandrarbam, i flera avseenden tveksamt.är

Förutom de deñnitionsproblem tagits i kapitel 5 leder benämning-som upp
invandrarbam och andragenerationsinvandrare lätt till skillnader ochattarna

missförhållanden till invandrarproblem. Själva fårbegreppet invandraregörs
onödig någotkoppling till problematiskt. Individen blir bärareären som av

problemen i stället för språketsde orsakerna lokaliseras. Att med hjälprättaatt
förknippa dessabarn med avlägset eller inte alls existerande invandrarskap,ett

också utanförstående, någradem indirekt till till inte hör till.gör Attsom
konsekvent tala och betrakta dessa barn svenska barn, medänom som om

någon bland flera försökarötter bryta det utanförskapär sättannanstans, ett att
så många människor vittnat Detta betyder emellertid inte attsom unga om.
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frånkännas också förhin-kulturarv svenskt ellerbarn skulledessa änett annat
sådant. månganaturligt har tillhörig-bevara och utveckla Detdras ärett attatt

svårtmånga kan detkultur. Men för barn och ungdomarhet till än varamer en
kulturen och deni skärningspunkten mellan den svenskafinna sin identitetatt

svenskkänner sig kanske varken ellerföräldrarna Dekultur representerar. som
både svensk och ñnne, svensk och kurd.finne, svensk eller kurd etc., utan som

självuppfattning respekteras. Derasviktigt barns och ungdomarsDet är att
omgivningen.identitet kan inte bestämmas av

ocksåinvandrarbakgrund generelltbara med tanke de medInte utanunga
politik utformasinte nyanlända det viktigtför invandrare är är att somensom

invandrarskapet.första koncentrerar sig och Eninte i hand accentuerar ny
måste mellan vi och dom,politik efter brytasträva gränsenatt upp

måste också starkare hittillsinvandrare. Denmellan "svenskar" och än
initiativ.för individens och Dettabetona och utrymme eget ansvar egnage

för samhällets tillkortakommanden ellerbetyder inte individen skall lastasatt
måstestå sådant politiken motverka passivise-stöd behövs. Däremotnärutan

myndighetskulturerrande regelsystem och .
utgå frånhittillsvarande det i alltpolitiken bör liksom denDen attnya

med den generella politikenväsentligt, förutom människorna själva, ärgenom
Politiken inrik-förutsättningarna för människors liv i Sverige skapas. börsom

egenför-till bosättning i Sverige skall kunna klara sinalla med rätttas att
medansvariga i samhällslivet etnisk,sörjning och delaktiga och oavsettvara -

måste utgå frånframtida politiken vidarekulturell och social bakgrund. Den
mångkulturellt, mångasyfta kon-det faktum Sverige tilloch spegla äratt att

motverka diskri-människor med olika bakgrundtaktytor skapas mellan samt
minering

målen för alla i landet och politikenUttryckt detta sätt är gemensamma
betraktar alla lik-inte skillnad mellan invandrare och svenskargör utan som

Då förutsättningar möjligheter kan varieravärdiga samhällsmedlemmar. och
på ochberoende bakgrund ligger i förlängningen de insatseratt statsom

språk-måste tillför kunna variera bland med hänsynkommun annatansvarar
liga och kulturella omständigheter.

samhällsförutsättningarna och -behoven förDe allmänna ramarnaanger
i land Sverigepolitik skall föras. Erfarenheten visar detden att ettsom som

finnas samband mellan befolkningsökning och ekonomisk tillväxt. Ikan ett
befolkningssiffror illustreras detta uppgivna ochregioner med vikande av

befolkningstillväxt attraherar kapi-negativa stämningar medan regioner med
födel-och mobiliserar kreativitet. Befolkningstillväxt kan bara sketal genom

såledesinvandring. Invandringen till Sverige bör kunna bidraseöverskott eller
tillgång vi kan dratill ekonomisk tillväxt förutsatt denatt nyttasessom en som

också framtidañnns andra skäl till koppla denbättre Detsätt. attettav
hårdare ekonomiska politiken i stället förinvandrarpolitiken till den allmänna

framtidai dag knyta den till socialpolitik och bidragstänkande. Denatt som
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måstepolitiken i utgå frånutsträckning invandrare besitterstörre att resurser
kan bidra välfärdentill i samhället.som

Förr invandringen lönsam och det tveksamt Sverige klarat denärvar om
ekonomiska tillväxten efterkrigstidenunder inte invandrare arbetat i blandom

såexportindustriema, behålladessa kunde sina marknadsandelar. Iannat att
dag i den offentliga ekonomin begränsatär och den samhällsekono-utrymmet
miska utvecklingen ställer krav effektiv resursanvänding. Det ound-ären

måstevikligt prioriteringar både i det nuvarande ekonomiska lägetgörasatt -
och i framtid. sådanUnga människor bör prioriteras.utgören en grupp som
Samhällsutvecklingen måste också kvinnligt perspektiv.ettses ur

Säråtgärder emellertid också säråtgärdernödvändiga. Dessa bör, precisär
den övergångsperiodgenerella politiken, inriktas under demattsom en ge
invandrar till Sverige bästa förutsättningarmöjliga för försörjningsom egen

såoch för möjligt bli delaktiga och medansvariga i samhälletatt snart som .
Flera skäl förtalar det kan rimligt säråtgärderbegränsa tiden föratt attvara

åren,till de första fem bl.a. tanke skiftandemed utbildningsbehov m.m.
Femårsgränsen ocksåsammanfaller med kvalifikationstiden för svenskt med-
borgarskap. Alla säråtgärder så långkommer inte behöva under tid och fematt
år därförbör betraktas övre gräns.som en

Figur Förslag16.1 till politik invandrarpolitik under begränsad tid och generellny sam--
hällspolitik hänsyn till och speglar mångfalden.tar den etniska, kulturella och socialasom

speglaWamhal"letsochfrånátvaltardspålitiêlltnssâçnlinâ4-.... tor.Generell förutsättningargemángkulturellaáamm
törsorjningEgen. medansvarochDe|aktighel egenaktiviteter, grUPP°5ka/spfákllga.EWFSanlanda, k"lnvandrargolltllifffllilåläafnatver-- Tvaretniska.lör: kontakta/torhgeütorulâajng ocmötesplatserSkall GemensammaforsenE99"- dansvar neringdlsklmiønsbildningochme .Deklkrighet molÅtgärder. ochopIInformationochktionsprogramdulntro ogramSP.hanindividuella. samhälletulturellaángkdem.lkungenc
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politiska målNya

således målBegreppet invandrarpolitik bör endast och medel under deavse
åren fått uppehållstillståndförsta fem för dem invandrat och och huvud-som

bestå sådana åtgärdersakligen ocksåoch delvis särregler behövs för attav som
så snabbt möjligt bidra till invandrare kan skaffa sig de svenskaattsom nya
verktyg kan behövas för de skall klara sig hand i det svenskaattsom egen

åtgärdersamhället. Detta innebär och politik riktar sig till dematt som som
varit länge i Sverige eller till barn med föräldrar invandrat faller inomsom

för den generella politiken, det just figurredovisats. 16.1,sättramen som
figurjfr 3.1 och 3.2
Förutom invandrarpolitiken och den generella politiken med dess hänsyn

mångfaldentill den etniska och kulturella föreslår kommittén akutaraden
åtgärder för komma till med brister i den nuvarande situationen.rättaatt

återkommerKommittén till idetta kapitel 19 Aktionsplan.

313





17 Den invandrarpolitikennya

Åtgärder och inomstöd invandrar-politiken skall under begränsaden
tidsperiod förstärka nyinvandrades förutsättningar leva och försäljaatt
sig i Sverige. Staten skall ha åtgärdernaövergripande förett ansvar

målen,bestämma for styrningavsättaatt samtgenom resurser, svara
och uppföljning central myndighet.genom en

Kommitténs riktlinjer och förslag utgårrörande den invandrarpolitikennya
från består åtgärderdenna endast och riktadestöd till denatt ärav som
nyinvandrad.

Invandrarpolitiken påskall i första hand sikte stödja de invandradesta att
Ävenförutsättningar leva och försörja sig i Sverige. människors behovatt av

kulturella egenaktiviteter behöver återkommerstöd, vilket kommittén till iett
följandedet kapitlet.

måsteVidare invandrarpolitiken utgå från individens ochegna resurser
ambitioner för så åtgärdersitt liv i Sverige och utformas och stöd inteatt
hämmar initiativ. I för åtgärderna stårde invandrarpolitiskacentrumegna
försörjningsfrågan. Den försörjningen förutsättning för denär attegna en
invandrade rådaskall kunna också,sitt liv och har visats iöver eget som
kommitténs utvärderingar, väsentlig betydelse för och kommuner-statensen

ekonomi.nas
ocksåInvandrarpolitiken skall lägga förgrunden delaktighet och medan-

i det svenska samhället. Detta innebär åtgärdernatyngdpunkten iattsvar
måste på biståligga såinvandraren sådanahan eller hon kan förvärvaatt att
färdigheter behövs för liv i Sverige, språketkunskaper i svenskaettsom som
och samhället och arbetslivet. Sociala nätverk, med svenskarom gemen-

och kontaktytor i det svenska samhället inte minst viktiga förärsamma arenor
möjligheterna till arbete och ekonomiskt oberoende.eget

Kommittén bör ha övergripande för de invandrar-att staten ettanser ansvar
åtgärderna,politiska målen,bestämma avsättaatt samtgenom resurser svara

för styrning uppföljningoch central myndighet.genom en
En invandrad första fem år i Sverige kommer gestalta sig olikaattpersons

för olika Ursprungsland, motiven för utvandringen, den bak-personer. egna
grunden och den invandrade har med i det personliga bagaget vidannat som
ankomsten till Sverige i kombination förhållandenmed de och möjligheter

i det landet, kommer någraleda till igångsnabbt kommeratt attsom ges nya
hand både mermedan andra behöver tid och stöd.egen mer
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åtminstone grund i detabsoluta majoriteten kommer behövaDen att en
språket mått flertaletvisst samhällsintroduktion. Försvenska och ett avav

stöd erbjuds koncentreradekommer de möjligheter och detdessa att varasom
Åtgärder år,två åren. tidsperiod, dock längst femförsta under längretill de en

både eller bristfälligemellertid aktuella för den har kortkan som envara
lång i Sverige inteyrkesbakgrund och den harutbildnings- och som en men

också påför den grunddirekt användbar utbildning, t.ex. trauma-som avmen
för svenskinlärning och utbild-i hemlandet behöver tidtiska upplevelser mer

ning.

och individuella introduktions-Introduktionsprogram17.1

planer

invandrarpolitikens genomförandeinstrumenten förDe viktigaste är
statlig central myndighet upphand-dels introduktionsprogram som en

individuella introduktionsplaneri första hand kommuner, delslar av
ochsamarbete mellan den invandrade deniupprättas som svararsom

introduktionen.för genomförandet av
anhöriga andra anknytnings-Inte bara flyktingar och deras ävenutan

fåefter kunna del introduktions-invandrare skall behovsprövning av
program.

skall första hand koncen-Upphandlingen introduktionsprogram iav
introduktionmöjligheter till relevanttill med godatreras orter en av

hög kvalité.
såasylsökande LMA bör ändrasLagen mottagande rättenattom av

sökt och besked begränsastill boende för asyl väntareget en som

erbjuds flyktingar med anhöriga anländerñyktingmottagandeI dagens som
bestårtvå år framför allt svenskundervisning.inom introduktionen som av

kan ha behov stödKommittén har funnit vidare kretsatt en av personer av
ocksåföreslår anknytningsinvand-till Sverige och andraefter ankomsten att

fåbör kunna till introduktionsprogram. Dettaefter behovsprövning rättrare
förbättra förutsättningarna för ller nyanlända invandrare.skulle väg attvara en

får uppehållstillstånd informerasAnhöriga ska i samband med deatt om
få för informationen denintroduktion. Ansvarig börmöjligheten att vara cen-

det övergripande för introduktionen.trala myndighet, har ansvaretsom
introduktion för vissa innebär inga änd-Kommitténs förslag till grupper

tillhandahållaigenerella skyldighet kommunerna dag harringar den attav
sñ för bosatta i kommunen och saknarsvenskundervisning ärpersoner som

språket.grundläggande kunskaper i svenska
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Figur 17.1 En nyanländ invandrares vägar till arbete

Förvärvsarbete

Arbetsmarknadspolitisk Förvärvsarbeteåtgärd/annanutbildning

Utökadintroduktion Förvärvsarbete

Målet med introduktionen denär nyinvandrade förutsättningaratt förge
försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Detta bidrar i sinegen tur

till tolerant opinion. Introduktionen ska främjaäven den invandradesen möj-
ligheter till med detmöten svenska samhället olika arenor.

Introduktionen skall ñexibel både vad gäller innehåll och tidvara samt
efter individens behov. Den skall vidare bestämmas ianpassas avtal mellanett

den invandrade och introduktionsanordnaren, där avtalet till utbildningrättger
ekonomisk ersättning. Inriktningensamt möjlig försörjning måste vara

fråntydlig redan introduktionens början. Svenskundervisningen under intro-
duktionstiden bör kombineras med praktik och andra yrkesrelaterade insatser.

Den centrala invandrarmyndigheten skall ha för upphandlaett attansvar
försörjningsinriktade introduktionsprogram förstai hand kommuner, i vilkaav
det finns goda möjligheter för invandrare erhålla utbildning, praktik ochatt
arbete. Hela eller delar introduktionsprogram skall också kunna upphandlasav

andra kommuner,än frivilligorganisationer. Myndighetent.ex. skallav tillse
de nyinvandrades behov och önskemålatt bästa kombinerassätt med vad

kan erbjudas i olika delar landet. Detta innebär myndigheten måstesom attav
ha god överblick de möjligheteröver erbjuds för kunna upphandlaen attsom
de introduktionsprogram bedöms lämpliga.som

Den invandrades behov tillsammans med myndighetens bedömning av
framför allt sysselsättnings- och utbildningssituationen i olika kommuner och
regioner kommunernas möjligheter isamt övrigt invandrare,av att ta emot nya
bör bli styrande för i vilken kommun introduktion skall erbjudas och var
bosättningen slutligen sker. Om likvärdiga utbildningsprogram kan erbjudas i
flera kommuner skall invandraren ha möjlighet välja mellan dessa.att

För anhöriga kan inte situationen arbetsmarknaden eller möjligheterna
till utbildning, för flyktingar,sätt styrande för bosätt-samma som vara
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eller honsig där den han äranhörig naturligt bosättereftersomningen, en
också anhöriganyinvandrademåste givetvisSamtidigttill bor.anhörig som

sådant. Om denerbjudasintroduktionsstöd kunnatillha ettbedöms rätt ett
erbjudandeskulleförsörjningsaknarSverigebor i ettredan egensomperson

tillkunna ledakommunintroduktion ianhörignyanländtill en annanom enen
försörjningför familjensutsikternadärflyttar till kommunfamiljenhelaatt en

bättre.är
tillberättigadeanhörigamedemellertid räkna ärNormalt bör att somman

Bedömningenbor.få där familjenmåste denkunna denintroduktion ort av
då i denna kommun.bör skeintroduktionsåtgärder lämpligavilka ärsom

således blianhöriginvandringenföljdIntroduktionsåtgärder tillkommer attav
kravmed tanke dedet bl.a.många dettai kommuner,aktuell trots att som

koncentrationmed vissangelägetintroduktionenställas ärbör att aven
introduk-iAlla delarsärskilt lämpligatill ettintroduktionsprogrammen orter.

bosättningskommunen.erbjudas iemellertid inte kunnabehövertionsprogram
ansvarigt förekonomisktblisåledesSverige kommerHela statenatt genom

introduk-delta ikommunerallakommer knappastdäremotintroduktionen, att
landsdelar.allavältionen men-

kommuni dencentral. Detintroduktionenroll i ärärKommunernas som
invandrarpo-förverkligandetfaktiskadetsig iinvandrade bosätterden avsom

deserviceinrättningar finnsde olikaske. därDetlitiken kommer äratt som
ikommuninnevånare utnyttja,behöveralla andrai likhet medinvandrade

långmånga oftaharkommunerhälsovård kommerTill dettaskola, att enosv.
utveckling har skettintressantinvandrare ocherfarenhet attemotatt ta enav

liksomdärför kommunernafinneråren. Kommitténhållpå deflera attsenaste
utifrån sin lokalaochnyinvandrade,för deoperativaskall ha deti dag ansvaret

utbildningar,de tjänster,upphandlai sinoch kompetenskännedom tur pro-
dockmyndigheten börstatligaintroduktionen. Denförbehövsetc.gram som

näringsliv, organisa-med andra aktörer,sådana kontakteruppgifttillha taatt
kanunderlättas. Detinvandraremottagandekommunernastioner attetc., av

erbjudermed kommundirektsamarbetardessa aktörertänkasäven att en
åta-kommunalaförkommunenexempelvisintroduktion, att ansvarargenom

prak-organiserar denaktörenskolgång, den andramedanbarnensganden som
arbetsplatspraktik.exempelvisintroduktionen,tiska

individuellskalli kommunefter bosättningenSå möjligtsnart enensom
i nomialfallet,invandrade och,denutarbetasintroduktionsplan gemensamt av

harför allaskall rättIntroduktionsplan upprättasmottagningskommunen. som
skallåtgärder introduktionenvilkaskallintroduktion. I planentill somanges

delmål angivna tidsper-mål medochoch realistiskainnehålla relevantasamt
behov. Inrikt-efteroch revideraskontinuerligtskall följasPlanenspektiv. upp

början.från introduktionenstydlig redanförsörjning skallmöjligning var
praktikmedskall kombinerasintroduktionstidenSvenskundervisningen under

inteintroduktionen bör,Deltagandet iyrkesrelaterade insatser.och andra om
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särskilda skäl föreligger, börja direkt efter bosättningen. Introduktionen bör
såordnas det inte uppstår perioderatt sysslolöshet, i väntant.ex.av att

slå-undervisning skall komma igång.
Introduktionsplanen skall avtal mellan den invandrade och kom-ettses som

eller den eventuella andra huvudman varit medmunen upprättaattsom
planen, den invandrade till utbildningrätt och individuelltsom ger annan
anpassad introduktion ekonomisk ersättning. måsteDetsamt ställas krav
såväl introduktionsanordnaren den invandrade följa denattsom gemensamt
upprättade planen. Om den invandrade det finnst.ex. godtagbara skälutan att
bryter den uppgjorda planen ñytta till bör han eller honatt ortgenom en annan

fånormalt inte stöd till försörjning på den orten.m.m. nya
Introduktionsplanen också den statligaär myndighetens redskap för följaatt

och utvärdera introduktionen.upp
Utvärderingen i kapitel 12 visar till boenderätten med ekonomiskatt eget

ersättning enligt Lagen Mottagande Asylsökande, LMA, lett tillom av en
starkt ökad inflyttning till redan invandrartäta områden i storstäderna. Efter-

de asylsökande valt boende i utsträckning blir kvareget i dessasom storsom
områden i de fall får uppehållstillståndde riskerar problemen med arbetslös-
het, socialbidragsberoende brist på svenska kontaktytor försvårassamt avse-

Kommitténvärt. dessa negativa konsekvenseratt deöverväger positivamenar
består i bl.a. minskade mottagningskostnader. Mot denna bakgrund ochsom

för öka möjligheterna till kvalificeradatt effektivoch introduktion föreslåren
kommittén den generella få ekonomiskatt rätten ersättning vid boendeatt eget

bort LMA. De regler fannstas före den 1 juli 1994, innebarur som attsom
ekonomisk ersättning för boende utanför förläggning endast lämnades till den

hade make, maka eller anhörig bosattnära i landet, eller detsom annan om
fanns andra särskilda återinföras.skäl, bör

17.2 Introduktionsersättning

Deltagande i introduktionsverksamhet förgrundutgör statlig intro-en
duktionsersättning. Ersättningen utgår i stället för socialbidrag/ nuva-
rande introduktionsersättning och utbetalas förutsättningunder ettav
aktivt deltagande.

Ersättningen till aktiva i introduktionsplanär föreslås utgå ipersoner som en
form introduktionsersättning. Introduktionsplanen skall avtalav en utgöra ett
mellan den nyanlände och introduktionsanordnaren, där den nyanlände får
ersättning och introduktion god kvalitet förutsättningunder aktivtav ettav
deltagande i verksamheten.

Kommittén introduktionen måste bli arbetsmarknadsinriktad,attanser mer
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yrkes-och andramed praktikkombinerassvenskundervisningenså sätt att
stårfå iarbeteförutsättningarIndividensutbildningsinsatser. att ettrelaterade

introduktionsersättningenhetligEnkombination bestäms.dennanärcentrum
kommitténsenligtintroduktionsverksamheti ärallagäller för personersom

föruppnå Socialbidraget konstrueratdetta. ärmedel tillviktigtmening attett
och inteproblemekonomiskatillfälligt har menathjälpatt personer somge

försynnerhet inteförsörjningskälla, ilångsiktig sompersoneratt envara
introduktionsersättningenenhetligautbildning. Denaktivsig ibefinner en

denvilket kantill alla,belopp göraavtal med attutgår led i ettett sammasom
enskilde.denmotivationen hosoch ökarlönfunktionfyller som ensamma

nivåhargrundbidragmedIntroduktionsersättning bör ett sammasomges
arbetsmarknadspoli-ivid deltagandeutbetalasersättningden lägsta somsom

230:-/dag,grundstöd, dvs.utbildningsbidragetsåtgärder, vilket idagtiska är
följerOm bidragetarbetsmarknadsstöd KAS.nivånockså kontantärsom

eftersom detinvandrare,nyanländatillnivå ersättningennormaliserasdenna
få arbeteinte kanför de flestaersättningsnivå aktuell ettdenna ärär somsom
exempelviserbjudsochintroduktionsutbildningen,förstaefter dendirekt som

Introduktionenarbetsplatsintroduktion. ärarbetsmarknadsutbildning eller en
nivå tillersättningsnivån följer denåtgärd rimligtoch detaktiv är att som ges

åtgärder.andra aktiva
så låg idagnivå den ärintroduktionsersättning denna när ärEn som

försörj-skall räcka till denñestaför deför denemellertid för knapp att egna
ocksåmed barn,hand gäller detförstaningen. I personer sommenpersoner

mångaalltförundvikahögre hyror. Förförhållandevis normala eller atthar att
socialbidrag,få kompletterandeförsocialtjänstenvända sig tillbehöver att

introduktionsersättningen,syften medkommitténsskulle motverkavilket
Kommittén före-nyanlända.för destödekonomisktkompletterandebehövs

förinommed barnförtilläggslår särskiltdärför ramenatt ett gespersoner
måstenivån tilläggdettabestämningintroduktionsersättningen. Vid av

bidragskällor.till andravarvid hänsynbehovsprövninggivetvis göras tasen
bostadsbidrag. Bostads-få tillintroduktionsersättning bör rättmedPersoner

komplementtillräckligtemellertid inteutformat idagdetbidraget är ettärsom
därförsocialbidragsnivån. Kommitténinkomstnivå attför över anseratt enge

förbostadsbidragsärskiltfinnasbostadsbidraget börförreglernadet inom ett
utgår med högre beloppintroduktionsersättning,tillhar rätt sompersoner som

bör intebostadsbidragsärskildabostadsbidraget. Dettanormaladet gesän
utgå förheller inteoch det börbostadskostnadematäckningfullmed av

social-kunnaskullede ersättasbostadskostnader är större än genomsomsom
sådanbörbostadsbidragetoch sättasbarntilläggetStorlekenbidrag. en

inkomstnivå ungefärnormaltintroduktionsersättningennivå somatt enger
socialbidragsnivån.motsvarar

arbetsmarknadsförsäkringartillgång tillhar inteNyinvandrade personer
vilket moti-tid,landet längreivarit bosattasätt enpersoner somsamma som
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det särskilda barntillägget och bostadsbidraget. Deras situation skiljerverar
också frånsig andra nytillträdande arbetsmarknaden också saknarsom

försäkringsskydd, ungdomar. Ungdomar har i mindret.ex. utsträckning bildat
familj, vilket de lättare kan lösagör sin bostadssituationatt nyinvandrade.än
En del löser sina bostadsproblem bo kvar hos sina föräldrar.attgenom

Kommitténs förslag till introduktionsersättning innebär betydligt mindre
administration och därmed vissa sänkta kostnader. Vidare kan det upplevas

rättvist alla med familjesammansättningatt fårsom mer personer samma
ersättning de bor. Incitamentet sökaoavsett sig till billigtsamma attvar ett

boende blir också starkare och friheten använda sinatt önskarpengar som man
blir Introduktionsersättningstörre. till övriga anknytningsinvand-gruppen

utgår,rare kommittén påpekatredan föregåendei avsnitt, intesom automa-
tiskt först efter behovsprövning.utan

Utbildningsbidrag, KAS och andra arbetslöshetsersättningar beskatt-utgör
ningsbar inkomst, utifrånoch nonnaliseringsprincipen kommittén attanser

introduktionsersättningenäven skall beskattas. Introduktionsersättningen bör
någonutbetalas statlig myndighet idag handhar liknande ersättningar.av som

Försäkringskassan skulle kunna sådanlämplig eftersom bostadsbidragvara en
idag beslutas denna, och det därmed skulle möjligt helhets-av göraattvara en
bedömning individens till ekonomiskträtt stöd.av

Att introduktionen bedrivs heltid bör förutsättning för fullattvara en
introduktionsersättning fåskall utbetalas. Heltidsintroduktion åtminstonebör
inledningsvis bestånormalt svenskundervisning och praktik, alternativtav

form samhällsintroduktion. Introduktionen bör kunna bedrivasannan av
fördeltid deltidsarbetar dåoch bör introduktionsersättning ipersoner som ges

proportion till hur andel heltidsintroduktionen bedrivs.stor Förav som perso-
med heltidsintroduktion arbetar kvällar och helger bör inget avdragner som

från grundbidraget i introduktionsersättningen då sådant arbetegöras, kan ge
värdefulla kontakter med arbetslivet. Däremot bör eventuellt bamtillägg och
bostadsbidrag minskas för de har inkomster vid sidan introduktionser-som av
sättningen. Fördelarna med goda ekonomiska incitament för arbete uppväger
enligt kommitténs uppfattning nackdelarna, kan det finnssägas attsom vara en
risk egentligen kan försörjaatt sig själv och inte behöveren person, som som
någon introduktion, ekonomiska skäl dröjer sig kvar i introduktionen,av samt

detta skiljer sig frånsynsättatt reglerna för andra arbetslöshetsersättningar.
Det kan motiveras första arbete kan ha särskilt goda effekteratt ettsenare av
för nyinvandrade de fortsatta chanserna på arbetsmarknaden, grund av
de särskilda hinder i form bristande kunskaper i svenska och mindre kon-av
takter med svenskt arbetsliv denna ställs inför och arbete isom ettgrupp som
allmänhet minskar.

detAtt förutsättningär introduktionsplan och följs föratt upprättatsen en
introduktionsersättning fåskall utbetalasatt innebär ersättningen bara kanatt
till deltar i aktiv introduktionsåtgärd. Omges personer som en utanen person
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det avtalfullgör sin delintebristande deltagandeanledning somavgenom
introduktionsersättning bort.tillfallerintroduktionsplanen utgör rätten

introduktionsverksamhet inteför ordinarieIntroduktionsersättning bör
introduktion bör emellertidtvå år. utökadVidtidunder längre änkunna ges

från dennaundantaginnebärvilketintroduktionsersättning kunna ettges,
avsnitt 17.3.huvudregel, nedanse

iintroduktionsersättningochintroduktiontillIntroduktionsplanen rättger
introduk-ordinariesammanhållna utbildning denkommun. Denviss somen

flyttning tillavbrytasnormalt inte kunnabörtionsverksamheten utgör genom
inte denförsörja sig själv,inte kanförkommun omsomen personannanen

lämplig för denintroduktionerbjuda ärhar möjlighetkommunen att somnya
därmed inteeller socialbidragIntroduktionsersättning ärinflyttande personen.

till tillhänvisakan rättkommunen,rättighet i densjälvklar attsomnyaen
i domharRegeringsrättenkommun.finns iförsörjningsstöd enen annan

tillfullt socialbidragbeviljarintegodtagit kommunnyligen att en personen
till kommunen.håll för flyttasvenskundervisningavbrutit attannatsom

dom.linje med dennadärmed iavseende liggeri dettaKommitténs förslag
introduk-delta imöjlighetinte harolika anledningar attDe som avpersoner

medintroduktionsersättning. Personertilltionsverksamhet bör inte ha rätt
få introduktionmöjlighetförskoleåldem emellertidbör attbarn i att genomges

avsnitt 17.5.vidarefår till barnomsorg,dessa rätt se
avtal mellanskalldenintroduktionsplanen utgöramedTanken är ettatt

å har tillsin sidaindividen rättdärmottagningskommunen,individen och
kommu-introduktionsersättning ochochintroduktionsverksamhet attrelevant

verksamheten. Kommunensaktivt ideltarhangengäld kan krävai attnen
också ställakunnaIndividen börhar redovisatsställa kravmöjlighet att ovan.

varjeintroduktionsverksamheterbjuderkommunenkrav geratt somen
eftermåltaktutvecklas i sin är anpassatchansdeltagare mot ettatt som

långvarigainte innebär vän-ochoch möjligheter,önskningarpersonliga som
skeden.tetider i olika

utökadi tidenomfattningIntroduktionens17.3 -
introduktion

förlängas, dockintroduktionen kunnaomständigheter börUnder vissa
invandrade.frånår dettotalt räknattill feminte längre än personen

kommuneninnebärainteintroduktionen börutökade tarDen att en
andra utbild-AMV ellermyndighetersandra Lex.över :ssomansvar,

ningsinstitutioners.

varit bosatt ifå pågå hartillsbör längstintroduktionUtökad personensom
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Sverige fem år.i Introduktionsersättning kunnabör under den utökadeges
introduktionen under förutsättning åtgärden överenskommits vid revi-att en
dering introduktionsplanen.av

utökadeDen introduktionen bör inte innebära kommunernaatt övertar
från AMV Arbetsmarknadsverket eller andra utbildningsinstitutio-ansvar

fårde kompletterande förutan nyanlända invandrareatt ett intener, attansvar
hamnar i passiviserande situation. Avsikten med den utökade introduktio-en

kommunen fåskallär lättare åtgärdergenomföra aktivaatt denatt utövernen
inledande svenskundervisningen.

Målgruppen nyanlända för vilka två årär för kort tid för bådeär läraatten
sig svenska och andra bli konkurrenskraftigasätt den svenska arbets-
marknaden. Det sig framför alltrör med kort frånutbildningom personer
hemlandet.

Den utökade introduktionen kan flyktingaräven och andra nyanländapassa
invandrare. Detta gäller mångadels anhöriginvandrare, mångadels demav

uppnårinte sfi-nivån och därmed ofta hamnar utanför den fortsatta kom-som
petenshöjning kan åtgärder,AMV:s dels vissa demsamtsom ges genom av

genomgått sfi, får svårt vidare, antalet arbetslösanäratt ärsom men som
och för arbetsmarknadspolitiska åtgärderstort begränsade.resurserna

Det särskilt allvarligtär den första långatiden innebär perioderom av
passivt bidragsberoende, eftersom det viss tid sin kompetens tilltar att anpassa
den svenska arbetsmarknaden fåoch de kontakter så fåviktiga förär attsom
arbete och bli delaktig i samhället. De negativa effekterna långtidsarbets-av
löshet väl kända och alarmerande. mångaär Om de nyanlända iävenav
framtiden skulle hamna i denna situation risken överhängande förär deatt
aldrig kommer påin arbetsmarknaden och därmed blir beroendepermanent av
samhällets stöd för sin försörjning.

bakgrundMot detta kommittén det generella ñyktingmottagan-attav anser
det inte bör omfatta längre tvåtid maximalt år,än det efter dennaatten men
period skall finnas goda möjligheter för fortsatt aktiv introduktion för deen

i behov detta.är Detta skulle kunna ske kommunerna fårsom attav genom en
uttalad möjlighet och ekonomiskt frånstöd för bedriva utökadett staten att
introduktion för vissa efter den normala introduktionsverksamheten på maxi-

två år.malt Ekonomiskt stöd skall kunna efter bedömning denges en av
centrala myndigheten för introduktionen, vidare avsnitt 17.4.som ansvarar se

åtgärderDe bör kunna genomföras inom den utökade introduktionensom
kan varierande karaktär, beroende vilken orsaken tillärvara av att en

bedöms behöva utökad introduktion. För de uppnått sñ-nivånperson som
kan det aktuellt med kompletterande utbildning i svenska, liksomvara som
tidigare bör kombineras med praktik eller utbildning, grundläg-t.ex.annan
gande vuxenutbildning. För de har tillräckliga svenskkunskaper kan densom
utökade introduktionen bestå i ytterligare praktik, deltagande i kommunala
sysselsättningsprojekt eller aktivitet. Det åtgärderangeläget deär attannan
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förbättringtillverkligen lederingår introduktioneni den utökade avensom
språk- ellerexempelvisfå förvärvsarbete,ordinarie attchanserna att ett genom

förbättras.yrkeskunskaperna
åtgärderna betonas.och inflytandeindividens överVidare bör ansvaregna

konstruktivtmeningsfull ochuppleverinte individenverksamhetEn somsom
effektiv.små möjligheterhararbetsmarknadenchansernaförbättrar att vara

introduktionsplandenåtgärdernainflytandeIndividens över garanteras genom
kompletterasochinnehållet ochintroduktionen, upprättas avstyr somsom

och individenmottagarkommunen gemensamt.
krävaåtgärder kommunen kanockså vilkaosäkertidagDet är typer somav

svenskundervisningrättsfall harEnligtsocialbidragstagare.deltagande i av
kan krävas,för vilka deltagandesådan verksamhetjobbsökarkurs varitoch

sysselsättningsprojekt detpraktikåtgärder kommunalaoch ärbeträffandemen
introduktionsverksamhetersådana acceptabla. Förkravtveksamt ärommer

förutsättning fördeltagandeintroduktionsersättningtill ärrätt ensom ger
ersättning.

introduktions-ordinariedenintroduktionsersättning inomdet gällerNär
ersättningen kopplasföregående avsnittföreslår kommittén iverksamheten att

Då fullföljs i ochnormaltföljs. denintroduktionsplanentill sammaatt en
saknarförsvårt andraflytta tillblir detkommun orteratt som egenpersoner

avseendei dettaIntroduktionen kanfår introduktion.försörjning och som
vid högskola.exempelviskvalificerat utbildningsprogrammedjämföras ett en

vidarekan intehögskolapåbörjat utbildning vid utanEn enenperson som
högskola.vidutbildningenfortsätta annan

enskilde imål denutformasoch dessintroduktionsplanenEftersom av
finns starkt intressekommittén detbedömersamverkan med kommun ettatten

uppstå intressekon-dock alltidkanfullfölja planen. Detenskildedenhos att
måstesådana enskildefall denIoch kommunen.den enskildeñikter mellan

invandrarmyndig-statligt ansvarigadenmed hjälpmöjligheterberedas att av
önskemål.få stöd för rimligaheten

två år skall denavslutas inomintroduktionengrundläggandedenOm inte
introduk-eventuellt reviderade,uppgjorda,för denändå slutföras inom ramen
bostads-naturligt skeMånga gånger dettakommertionsplanen. att samma

mån önskar flytta tillingår. ñyktingendenpraktik Ieftersom t.ex. annanort
får ansökahan/honpåbörjad introduktion där,för avslutakommun att om

går utbetalasfall dettadär. detintroduktionsplats Ilikvärdig att arrangera
ersättning mellan kommunerna.

kommitténsintroduktion bör enligtfår utökadgällerNär det personer som
utökade intro-Denbeträffande bosättningen.gällarestriktionermening inga

andrahands-introduktionenordinarieden ettduktionen sätt änär ett annat
oönskade konsekven-innebäraskulleverksamhet och dettillalternativ annan

årfemperiodflytta under denmöjlighetinte harmänniskor att somser om
innebära.maximalt kanintroduktion tillsammansoch utökadordinarie
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17.4 Central myndighet för den framtida invandrarpoliti-
ken

En central statlig myndighet med övergripande förettny ansvar
invandrarpolitiken bör inrättas. Myndigheten skall upphandla försörj-
ningsinriktade introduktionsprogram, medverka vid bosättningen av
flyktingar och andra invandrare följa inttoduktionsprograrn-samt upp

och introduktionsplanerde mellan introduktions-upprättatsmen som
anordnare och enskilda invandrare. I samband med uppföljningen skall
den centrala förmyndigheten verka metodutveckling och försvara
kimskapsförmedling. Myndigheten skall därutöver sådanha föransvar

sådantsamhällsinformation och projektstöd inom försom ryms ramen
den invandrarpolitiken.nya

Enligt direktiven skall kommittén Statens invandrarverks SIV rollöverväga
i integrationsarbetet. Den avslutade Flyktingpolitiska kommittén hade inu
sina direktiv Dir. 1994: 129 inget motsvarande uppdrag SIV:s roll,överatt se

i sitt slutbetänkande SOU 1995:75 förslag till vissa förändringarmen ger av
verkets uppgifter rörande invandringsfrågorna.utlännings- och

Invandrarpolitiska kommitténs förslag till invandrarpolitik endasten som
riktar sig till nykomlingar i Sverige och generell politik störretar etten som

för förändradeden befolkningssammansättningen och de behov ochansvar
krav kan fårfölja den, konsekvenser för det framtida statliga ansvaretsom av
på myndighetsnivå. föreslårKommittén central statlig myndighetatt en ny

förinrättas det övergripande för invandrarpolitiken. Delar deansvaret av
uppgifter bör ligga den invandrarmyndigheten handläggs i dagsom nya av

ocksåSIV, har åtaganden.rad ytterligare Kommitténs förslag tillsom en ny
invandrarmyndighet innebär de funktioner på tvåSIV har i dag delasatt upp
myndigheter: för invandrarpolitiken och för utlännings- och invand-en en
ringspolitiken.

Förutom lagstadgat invandringsfrågorför utlännings- och inre-ett ansvar
tillståndsfrågor,sekontroll, medborgarskapsfrågor m.m., har SIV till uppgift

fortlöpande åtgärderbevaka behovet för främja invandrares socialaatt attav
och kulturella situation bevaka andra berörda myndigheters arbetesamt att
och verka för samordning mellan dessa. Verket har vidare till uppgift att

för information både till invandrare befolkningen såvidaoch till i övrigt,svara
sådantingen myndighet har fördela medel till invandrar-ett attannan ansvar,

I förordning kom till 1976SFSl976:310 stadgas varjefackmyndighetharatten som
för invandrare för befolkningeni övrigt, vilket kaninnebära fack-attsammaansvar som
måstemyndighetema säråtgärdervidta för invandrare.ta
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mellan invandrarorgani-kontaktorganorganisationer och andra samt att vara
På omläggningenfick verket i och medoch samhället. 1980-taletsationer av

innebar träffa avtal med kommu-roll, bl.a.flyktingmottagandet attsomen ny
ersättning för detta. Enligtflyktingar och utbetalamottagandenerna om av

också förasylsökande LMA har verketmottagandeLagen ett ansvaravom
asylsökande och förläggningsboende.

invandrarpolitiken formulerad ochföljd nuvarandeSom hur den ären av
långsiktigt utveck-följa hur situationenhar SIVavgränsad även attett ansvar

också tillför barnen dessa.för dem själva invandratlar sig inte bara utansom
föreslår skall inte hakommitténinvandrarmyndigheten,Den ansvarnya som

återkommerKommittén ilångsiktiga utvecklingen.uppföljningen denför av
långsiktigt förför inforrnationsarbete,förslag rörandekapitel 18 till ansvaret

attitydfrågor utvecklar sig invand-hur situationenfölja och utvärdera överatt
och samfund.invandrarorganisationerlivsförlopp liksom för arbetet medrares

i avsnitt 17.1,myndigheten skall, redancentralaDen nämnts upp-som
medverka i bosätt-introduktionsprograrn ochhandla försörjningsinriktade

betoningInvandrarpolitikensflyktingar och andra invandrare.ningen avav
frågor arbetsmarknaden blir centrala iförsörjningenden rörgör att somegna

invandrarmyndighetens uppgif-skall den statligamyndighetens arbete. Vidare
handlai dag i första handfackmyndigheter inte attter gentemot omsom
skall myndig-verksamhet för invandrare. I ställetoch samordna derasbevaka

bistå fortlöpande analysera problemaktivt ochkommunerheten attgenom
bistå myndighe-mottagande, andrakan hinder i kommunernas samtvarasom

arbetetill nyinvandrade Dettabehöver särskilda hänsyntater personer.som
frågor samordning ñnns,där behov centralinnefattar översynt.ex. avav

främjas i intro-interkommunalt samarbete kanmottagandet och hurmetoder i
duktionsverksamheten.

ha hand de medelinvandrarmyndigheten skallstatligaDen att omgenom
såpåverka utfor-introduktionen denför introduktionen kunnabehövs attsom

perspektivsåväl och samhälletsinvandradesden statensett somurmas
påskall myndigheten heltdetta styrinstrumenteffektivt Utöversätt. ett annat

sig kontroll ochi ñyktingmottagandevad sker dagens ägnaänsätt som
används.huruppföljning invandrarpolitiken och statens resurseravav

instrumentmyndigheten utvecklaeffektiv uppföljning behöverFör nyaen
inriktas kontroll medels-Uppföljningen bör inte endastoch metoder. aven

sådan leder till godden, dialog,användning utan att t.ex. genom envara
intro-samband med upphandlingenutveckling och goda resultat. Redan i av

för uppfölj-riktlinjermyndighet och kommun läggaduktionsprogram bör upp
också uppföljningen bättrebehovet iKommittén villningen. poängtera attav

få och erfarenhet.med de invandrades synpunkterhittillsän
för samhällsinformation begränsasinvandrarmyndighetensDen nya ansvar

Sverige. delnykomlingar i Ennödvändigt för demtill vad är storär somsom
för introduktioninom dendenna information kommer att somges ramenav
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på nivå.lokal Myndighetens uppgift dåblir bl.a. stödja och kompletteraattges
information,denna utveckla och fram informationsmaterial.t.ex. att tagenom

I den utsträckning det kan viktigt informera befolkningenden svenskaattvara
invandrare, befolkningsgrupp anländer till Sverige,t.ex.nyaom om en ny

också påfaller detta invandrarmyndigheten.
Vad gäller för invandrarorganisationer och länk mellanansvaret att vara en

dem och det svenska samhället inskränks invandrarmyndighetens uppgift till
bistå nyinvandradede antingen hänvisa dem till existerandeatt attgenom

organisationer eller till grund för organisering. Myndigheten bören egen
detta ha projektmedel bl.a. kan till organisationer villutöver som som

medverka i introduktionen. ocksåDessa projektmedel bör användas för att
uppmärksamma barns eller kvinnors särskilda situation eller behov.t.ex.

Vad gäller huvudmannaskapet för för beviljas tem-program personer som
uppehållstillstånd massllyktvid kommittén det i avsnitt 17.1porära tar upp

Vad gäller SIV:s uppgifter, mottagandet asylsökande, har deten annan av av
ingåttinte i kommitténs direktiv frågan.den Kommittén vill emel-att ta upp

påpekalertid den invandrarmyndighetens arbete kan behöva samord-att nya
fårmed arbetet i den myndighet för utlännings- och invand-ansvaretnas som

ringsfrågoma och mottagandet asylsökande.av
Delar kommitténs aktionsplan såkan, där regeringen ñnner lämpligt,av

ingå i den centrala invandrarmyndighetens uppgifter.

Särskilt styrning introduktionen via introduktionspengstatensom av en

statliga introduktionsmyndighetenDen bör i princip upphandlinggöra en av
llyktingmottagandet hos antal kommuner de med visstersätterett ettsom
belopp. Denna ersättning har enligt kommitténs mening flera funktioner att

åtminstonefylla. Kommunerna skall för de kostnaderökadeersättas som
initialt finns vid llyktingar jämförtmottagande med de kostnaderav som

uppstårnormalt vid inflyttning i kommun och detersättsen som genom gene-
rella statsbidragssystemet. Vidare skall ersättningen det tillräckligt eko-göra
nomiskt attraktivt flyktingar för lämpligt antal kommuneratt ta emot att ett
skall vilja det. Detta blir särskilt modifieradeangeläget med den helagöra
Sverigestrategi kommittén förordar, där antalet kommuner tar emotsom som
flyktingar begränsat. Slutligen bör ersättningssystemet utformatär ettvara
sådant främjardet den effektiva och individualiserade introduktionsätt att som

förespråkar.kommittén Systemet bör kommunerna incitament erbjudaattge
de nyinvandrade optimal åtgärderutbildning och andra aktiva för snabbtett

påinträde arbetsmarknaden, stöd kan behövas församt annat attge som
fåmänniskor skall goda livschanser i Sverige.

Idag kommunerna för flyktingmottagandet via schablonersätt-ersätts en
Statskontoretning. har utvärderat detta för kommitténs räkning ochsystem

lämnat vissa förslag till förändringar, vilket redovisats i avsnitt 13.4. Försla-
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schablonersättningen bör medi korthet den nuvarande ersättasär att engen
två åren.utgå förstabör till kommunerna under deintroduktionspeng som

schablonersättningen, uppskattnings-Introduktionspengen bör högre änvara
grundersättningen schablonbelopp till200 000 kr för ochvis trevuxna omca.

vid flyttning.liksom ersättningarkommunerna bör bort, detas extra som ges
enhetlig introduktionsersättning utbetalasKommitténs förslag somom en

den kostnaden,avsnitt 17.2 har konsekvensendirekt se störstaattstatenav
introduktionspengen täckasocialbidraget/försörjningsstödet, attavsersom

minskasförsvinner. Därmed bör storleken avsevärt.pengen
förslag ligger väl i linje med dekommittén StatskontoretsI övrigt attanser

koncen-kommittén finner för ersättningen till kommunerna. Enkrav mersom
de mottagande kommunerna böroch högre ersättning motiverastrerad attav

introduktionenfå för introduktionen, därkomplett ävenett mer ansvar
praktikåtgärderingår, och kompletterandearbetsmarknaden t.ex. attgenom

yrkesorientering bekostas kommunen.av
nivån enligt kommitténs meningrimliga introduktionspengenDen är

rådande flyk-för tillfället kostnadsläget vid mottagandeberoende det avav
faktorer konjunkturläge och det antalvilket i sin beroendetingar, ärtur av som

svårt nivån.bedöma den rimligaskall detflyktingar Detta gör atttas emot.som
nivån storlekenskulle kunnalämpligt bestämmaEtt sätt attatt vara

årligen Svenskaförhandlas fram mellan och Kom-introduktionspengen staten
också Statskontoret. Vid bedömningenmunförbundet, vilket förordas avav

påverkarnivån statsbidraget kommunernatill hur det generellabör hänsyn tas
inflyttning nyanlända invandrare.vid av

kommitténskommunerna enligtSamordningen mellan AMV och är utvär-
fårproblemområde kommunernabeträffande introduktionen. Attdering ett
förden första introduktionenoch samlat under ävenstörre ettresurser ansvar

arbetsmarknadsåtgärder kommitténs mening förbättraenligt sättär ett att
inte arbetsför-samlade betyder emellertiddenna samordning. Det attansvaret

påfinnas tidigt stadium, Dess medverkanmedlingen inte bör med tvärtom.ett
vilka möjligabetydelsefull kompetens beträffandeoerhört det gällernärär

framtida yrkeslivet i Sverige. Arbetsför-individen har det gäller detnärvägar
innehåll bör tydliggörasinflytande introduktionsplanensmedlingens över

förmed-utbetalning introduktionspengen beroendegörs attatt avgenom av
introduktionsplanema och godtarpersonal medverkar i upprättandelingens av

planen. I denindividen och kommunendet avtal upprättar nuva-genomsom
flyktingmottagande uttrycksförordningen statlig ersättning förrande attom

samråd arbetsförmedlingen,med den lokalaintroduktionsplanen skall igöras
kraftigare medverkan förutsätt-kan behöva tydliggöras dessdet äratt enmen

introduktionspeng.ning för tillrätten
Även inte uppfyller sin del avtalet och erbju-i andra fall där kommunen av

innehålla introduktions-introduktion bör myndighetender acceptabelen
pengen.

328



Den invandrarpolitikennya

Övergången mellan kommunens och AMV:s ekonomiska enligtäransvar
kommitténs mening kritiskt för kontinuerlig och intensiv introduktionatt en
skall fungera. Kommittén tidigare diskuterats förberedelseattmenar som en
för förvärvsarbete eller reguljära arbetsmarknadspolitiska åtgärder i normal-
fallet inte bör tvåmaximalt år.änta Det sådanmöjligtär tidsgränsmer att en

rimlig förär kommunensäven generella ekonomiska Fram tvåårs-tillansvar.
bekostar kommunengränsen de eventuella arbetsmarknadspolitiska åtgärder

individ deltar i och därefter övergår det primära påsom en AMV.ansvaret
börDet betonas det diskuteras häratt det ekonomiskaär försom ansvaret

det stöd individen behöver för bli självförsörjande. Ansvaret föratt indivi-att
den överhuvudtaget skall bli självförsörjande ligger naturligtvis inte någon
myndighet, individen själv.utan

Genom den starkare betoning kommittén förordar ñyktingmotta-som av
såsomgandet upphandling hos kommunerna börstaten ersättningenen av

tydligare karaktär ersättning för utförd prestation. Dettaen främjasav av
Statskontorets förslag den nuvarande grundersättningcnatt scha-om treom
bloner till varje kommun bör kunna avskaffas. Detta motiveras också attav
den specialiserade introduktion kommittén förespråkar kräver varjeatt
kommun någorlundatar flyktingaremot antalett och behovetstort att av
grundersättning därmed minskar. Vidare kommittén flyktingattanser en som
inleder introduktionen i kommun bör fullfölja den i kommunen samma om

Önskarinte särskilda skäl för flyttning finns. flyktingen flytta till annan
kommun får han/hon ansöka likvärdig introduktionsplats där, och i det fallom
detta går utbetalas ersättningatt mellan kommunerna. Detta motive-arrangera

ersättningar vid flyttningatt inte börextra till kommunernarar och ävenattges
såledesdessa bör avskaffas.

Kommittén introduktionspengen i fortsättningenatt även skallanser
omfatta kostnader för i dag, dvs. flyktingar och flykting-samma personer som
anhöriga. Emellertid kommittén möjligheterna till aktivitetatt under deanser
första åren i Sverige bör vidgas, dels andra anknytningsin-ävenattgenom
vandrare flyktinganhörigaän vid behov bör kunna erbjudas introduktion, dels

möjligheterna till utökad introduktion diskuteras igenom avsnitt 17.3.som
För dessa behovsprövade introduktionsåtgärder får kommunerna delenstörre

kostnaderna betalade introduktionsersättningstaten utgårav iattav genom
stället för socialbidraget.

Att bekostar del den totalastaten kostnaden motiveras det statligaen av av
ekonomiska för invandringen. Ett behovansvaret introduktionspengav en

styrningsinstrument finns emellertid påinte försom flyk-sättsamma som
tingar, i och med de anhöriga bosätter sig där denatt de anhörig tillär bor, och

kommunen därmed inte kan väljaatt dem eller inte. När detatt ta gälleremot
den utökade introduktionen kommittén delfinansieringatt statensanser genom
introduktionsersättning rimligär avvägning mellan statligt och kommunalten
kostnadsansvar. Om heltäckande ersättning skulle för den utökade intro-ges
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introduktionsersättningochlntroduktionspeng17.1Tabell

År1 4 och 5och 2

introduktionUtökadintroduktion"Normal"individenFörFlyktingar,
lntroduktionsersättninglntroduktionsersättningflyktinganhöriga

socialbidragMinskatlntroduktionspengFör kommunen +
statligsocialbidragminskat genom

introduktionsersättningstatlig intro.ers.genom

introduktionUtökadÖvriga vid behovIntroduktionindividenFör
lntroduktionsersättninglntroduktionsersättninganhöriga

socialbidragMinskatMinskat socialbidragFör kommunen
statligstatlig genomgenom

introduktionsersättningintroduktionsersättning

incitamentekonomiskaalltförhavidareskulle kommunenduktionen svaga
effektiviseras. Denskulleintroduktionsverksarnhetenordinarieden somför att

budget-haåtminstone delvisocksåstöd bör ettbehovsprövatbeslutar ettom
bekostar delardekommunenDetta har attkostnad.för stödets genomansvar

själva.introduktionenbehovsprövadedenav
introduktionutökadförstatligt stödbeviljarmyndighetencentralaDen som

förkontrollansvarbetydelsefulltmycketharför anhörigaintroduktioneller ett
den.behovharverkligenintroduktionbeviljas denna ettde avatt sompersoner

antaletkrävaskan detkontrollerbarabli attskallkostnaderFör att statens
tillplatsernaangeläget,bedöms styrsoch, det attbegränsasplatser varaom

fråga rättighetdärmed intefinns. Detbehov ärsärskildadärvissa enomorter
överklagningsbarickefå introduktion,individernaaktuella utanför de att en

introduktionsåtgärder för vissagenomföraför kommunermöjlighet perso-att
naturligtvishindrarBegränsningensysselsatta sätt.inte annatärner som
och innebärandraerbjudskommunenbekostasintroduktioninte att avsomen

svenskundervisningerbjudaskyldighetkommunensinte heller attgivetvis att
faller bort.vissatill personer

skallintroduktionenutökadedenbetonassammanhangetbör i varaDet att
erbju-regi kanAMV:sinomverksamhetlämpligåtgärd ingensekundär omen

ekonomiska ärfinns. Detutbildning ansvaretlämpligingenellerdas annanom
hand.i andrainbaraböroch kommunenAMV:ssåledes primärt

få incita-skullekommunernamed detta ärfrämsta attDen poängen system
Incitament-idag.utsträckningåtgärder i änaktivaerbjuda störreför attment

enligtsammanfattaskunnaskulleför kommunenförslagetsaspektema av
följande:
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En inte erbjuds utbildning, praktik eller- sysselsättningperson som annan
innebär kostnaderstörst eftersom kommunen då betalar hela försörjningsbi-
draget socialbidraget.genom
En deltar någoni åtgärdaktiv mindre kostsam för° är kommunen,person som

åtminstoneeftersom del kommunernas kostnader bekostasen av staten.av
En uppnår försörjning minskar kostnaderna- person ytterligare,som egen
eftersom de kommunala kostnader inte bekostas faller bort.statensom av

Att delñnansierar aktiva introduktionsåtgärderstaten skulle också kunna bidra
till ytterligare förbättra samarbetetatt mellan arbetsförmedling och kommun,
eftersom övergången mellan kommunala introduktionsåtgärder och arbetsför-

åtgärdermedlingens inte innebär lika förskjutning kostnadsansvaretstoren av
i nuvarande system.som

Landstingen får idag ingen generell ekonomisk ersättning vidstatenav
inflyttning invandrare de effekterän kommerannat det generellaav som av
statsbidragssystemet vid inflyttning. Särskilt tandvårdskostnader har fleraav

påtalatslandsting avsevärd kostnad skiljer frånsig kostna-extrasom en som
derna för den svenskfödda befolkningen. Kommittén har inte haft möjlighet

utreda hur dessa kostnaderatt allmäntstora kan särskildattvara, men anser en
ersättning till landstingen för invandrare skulle kunna införas kostna-nya om
derna för dessa är föravsevärt denstörre än svenskfödda befolk-personer
ningen.

Kostnader finansieringoch

Kommitténs förslag för den framtida introduktionen innebär vissa ökade kost-
nader för Eftersom förslagen riktlinjerstaten. utgör och inte i detalj utformade

bland eftersom nivåerallasystern, i introduktionsersättningenannat och intro-
duktionspengen inte specificerats, någrakan exakta beräkningar hurmer av

de ökade kostnadernastora inteär En diskussiongöras. ñnansieringskällorom
och ungefär hur kostnaderna kan bli kanstora emellertid föras.

En de betydelsefulla faktorerna förmest kostnaderna antaletav är personer
invandrar, vilket varierar år frånmycket år. Kommitténs beräkningarsom

pågrundar sig nivån på invandringen 1995, vilket sannolikt innebär över-en
skattning förhållandei till de följande åren, åtminstonenärmast det gällernär
antalet flyktingar och fiyktinganhöriga. Detta beror antalet asylsökandeatt
stadigt har minskat det året, nivånoch vid slutetär januarisenaste 1996av

på årsnivå på knappt 10 000 Att antalet beviljade uppehålls-nere en personer.
tillstånd inte har minskat i månmotsvarande beror långade väntetidernaatt

viss eftersläpning i besluten. Den storlek invandringenger beräk-en som
ningarna pågrundar sig 14 000 flyktingarär inkl. flyktinganhöriga, samt

Åldersfördelningen12 000 övriga anhöriginvandrare. ungefär den-antas vara
den varit under den första halvan l990-talet.samma som av
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Socialbidragetjämfört medeffekterharintroduktionsersättningenhetligEn
för denkostnadernatotaladesänkandebåde höjande ochverkarsom

tillledaersättning kanfasteffekter attPositivasektorn. äroffentliga att en
möjlighetde harsocialbidragkompletterande äveninte sökermänniskor om

använda sinakangranskad ochfå ekonomisinslipperfå eftersom dedet,att
totalaminska denutsträckningockså ikanvill. De störrehur depengar

sinexempelvis sänkautgifter,påverka sinabidragskostnaden attgenom
skulleSocialbidragetvadfårså över ändebostadskostnad, störreatt summaen

höja sinamöjligtOm detbetalda.utgifterna är attfastade ärefter attge
vid sidanockså arbetarbli ñerkan detextraarbeteinkomster omsomgenom

introduktionen.
kostnadsnivånoffentliga ärtotalaeffekten den attnegativaDen enstörsta

socialbidra-behovsprövadenågra dethamnar överkanersättningfast göra att
självklartblirkostnadsökningarna äroch hurriskdennaHur är storastorget.

grund-ersättningsnivån. enbartden utgörsNärberoendestarktmycket avav
socialbidragsnivån.många hamnar översannolikt intedetbidraget är som

får högrevissaeffektenemellertidbarntillägg kanoch attBostadsbidrag enge
inkomst.

sektornkostnadsnivån offentligaför deneffektenDen somsammantagna
enligtsocialbidrag kräverförställetintroduktionsersättning ihelhet att gesav
dockbörarbetshypotesnivåerna speciñceras. Enbedömningkommitténs att

negativa effekternaochså positivadenivåerna tarkan sättaskunna attattvara
introduktionsersättningeninteförutsättning bördennaUndervarandra.ut

helhet.sektornoffentligaför denkostnadshöjningarinnebära som
delasschablonersättningennuvarandedeninnebärförslagKommitténs att

introduktionsersätt-viadirekt betalasförsörjningsstöd, statenavsomupp
återståendeför defastintroduktionspengen, ärochningen, summasom en

omfördel-innebärFörslagetintroduktionen.förkostnadernakommunala en
hand sker dettaförstaIfrån tillkommunernakostnader staten.ning genomav

schabloner-delmotsvarandevadbör högre änintroduktionspengen avatt vara
för barnoch 000 kr5000 kr förmed 30höjningidag. Ensättningen är vuxna

sådanEnkr för420 miljonerkostnadsökning staten.innebäraskulle ca.en
grundbi-besparingar görsde attfinansierasdelvishöjning bör avsomgenom
denkommerdebort, liksom extraschablonersättningen attidraget tas avsom

Återstående frånfinansierasdelar börförsvinner.flyttningvidersättningen
kommunenåtgärder, eftersom övertararbetsmarknadspolitiskaföranslaget

AMS.liggernulägetiintroduktionenikostnadervissa som
bruttokostnadersjälvklart högreersättningenbeskattninginnebärVidare av

Efter-kr.uppgå 400 miljonertillberäknaskankostnaderDessaför ca.staten.
där kom-sektorn,offentligadenomfördelningar inomdå handlardet omsom

skat-skatteintäkter, börfår högrehelhetlandstingskollektivetoch sommun-
Svenska Kommun-ochmellanförhandlingari debehandlasteeffekten staten

detåterkommande försLandstingsförbundetrespektiveförbundet omsom
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samhällsekonomiska för kommuner och landsting. Finansieringenutrymmet
då frågablir huruvida bör sänka månstatsbidraget i motsvarandestatenen om

för inga uppstå förhållandeskillnader skall i till nuläget, eller dettaatt ärom en
utgiftsökning skall bära, kompensation till kommunerna förstatensom som en
de ökade kostnaderna för invandringen.

Kommitténs förslag behovsprövad introduktion för anhöriga ochom en om
möjligheterna till utökad introduktion två årenefter de första ocksåinnebären
ökade kostnader. Kommittén har föreslagit delñnansierar dessa verk-att staten
samheter försörjningsstöd utbetalas i form introduk-att statengenom av av
tionsersättning. Denna kostnadshöjning för motiverasstaten att statenav

pådärmed verkligen sig del kostnadsansvardet för invand-störretar en av
ringspolitiken skall ha och de kommuner anhörig-staten att tar emotsom som
invandrare och årefter flera inte kan försörja sig behöver ettpersoner som
bättre ekonomiskt förstöd sin verksamhet. Kommittén detta börattanser
innebära utgiftssökning för eftersom behovet uppståttdenstaten,en av

svårighetergrund de arbetsmarknaden nyinvandrade haft de senasteav som
åren och de kostnader detta inneburit försärskilt vissa kommuner. Kost-som

förnaden betalar introduktionsersättning för vissa anhöriga beräknasatt staten
uppgå årtill 420 miljoner kr och för den utökade introduktionen 590ca. per ca.
miljoner kr. Naturliga ñnansieringskällor för svåradenna utgiftsökning är att
finna. möjligtEtt alternativ kommittén kommunkollektivetär attsom ser som
helhet bär denna utgiftsökning minskade statsbidrag.genom

De kostnadsökningar den behovsprövade introduktionens verksam-som
hetskostnader innebär för kommunerna kompenseras de minskade social-av
bidragskostnadema.

Kostnaderna för den centrala myndigheten bör inte dagensstörre änvara
kostnad för de delar SIV handhar kommunmottagningen och detav som
långsiktiga främjandet integration. Kommitténs förslag upphand-av om en
lande myndighet med kraftigt prioriterat uppföljningsansvar kan krävaett

kostnader dagens organisation,större dessa bör med marginalän täckasmen
långsiktigtde kostnader för integrationsarbete försvinner i och medav som

kommitténs förslag. SIV:s kostnader för integration inom föranslaget verkets
förvaltningskostnader beräknas uppgåför 1996 till 31 miljoner kr. Tillca.
detta kommer andel vissa verksgemensamma kostnader.en av

Även borttagandet fåenligt LMA försörjningsstödrätten vidatt egetav
boende medför vissa kostnader för Eget boende mindre kostsamt förärstaten.

med genomsnittlig pådygnskostnad 145 kr jämfört med 210 kr/dygnstaten en
vid förläggningsboende. Denna ökade kostnad kan med nuvarande antal asyl-
sökande och andelar sökande i boende tillsammans med uppskattningeget en

väntetider beräknas till 109 miljoner kr. Fler asylsökande i boendeegetav
frånuteblir asylförhör, vilket innebär kommitténs ocksåförslag kan haatt en

viss kostnadsminskande effekt grund kortare väntetider. Denna minsk-av
svårning kvantifiera och den knappast denär nämndauppvägeratt ovan
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det boen-motiverasfullt Kostnadsökningenkostnadsöknngen attut. av egna
koncentration nyin-tillförstärka tendensernaytterligaredet riskerar att av

sådanbostadsområden koncentration böroch Envandrade i vissa orter.
såväl kommun deförlång kostnadsökningar änsikt innebära större stat som

skulle med-boendeminskningkostnadsökningaromedelbara egetavsom en
föra.

i förskolanMål introduktionenriktlinjer för17.5 och

syfta tillinvandrarbarn börför nyanländaIntroduktionen i förskolan att
språkligt för arbetet iFörbereda demintegration ochunderlätta barnens

modersmålbådespråkträning barnetsbörsvenska skolan.den ges
svenska.och

årspråk, fyllt sjuoch inteland ochkommer till ännuDen ett nyttett nyttsom
infödde.identisk med denuppnå språklig kompetenstycks kunna ärsomen

sådanförvärvaför möjlighetenår tycks normaltVid fjorton gränsen att
språklig kompetens.

barn i svenska i mycketundervisningför börtalarDetta att satsa avman
nå Särskilt i invandrartätadå goda resultat.ålder det möjligttidig och är attatt

stark betoning detförskoleutbildning medområden meddet viktigtär en av
i svenskaintegration denspråket underlätta barnensförsvenska att senare

fråga i avsnitt 18.4.återkommer dennaKommittén tillskolan.

förskolan.inskrivnabarn isvenska för inteSpråkträning i äräven som
få tillförskolan bör möjlighetinskrivna iolika skäl inteBam ärsom av

någraförskolansspråkträning deni svenska inomfortlöpande öppnat.ex. ram
språkträ-så delta imöjligt erbjudasbör därvarje dag. Föräldrartimmar är att

tillsammans med barnet.ning
förskolansockså skäl inte deltar iolikaviktigt barnDet är att som av

språkträning i svenska inomfår delta imöjlighet fortlöpandeverksamhet att
språkträningnågra varje dag, alternativttimmarförskolansden attöppna ram

och barn tillsammans.anordnas för föräldrari svenska
förskoleverksamheten kankostnader ikommunensFörslaget innebär att

för bam.nivån introduktionspengenbör reglerasöka. Detta genom
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Mål17.6 och riktlinjer för introduktionen för barn och

ungdomar i skolan

Introduktionen i skolan för nyanlända invandrarelever bör syfta till att
introducera eleverna på bästa i den svenska skolan och språkligtsätt
förbereda fördem arbetet i skolan.
introduktionen bör inledas med upprättande individuell utbild-av en
ningsplan för varje elev.

så snabbt möjligtAtt lära sig svenska vikt för nyinvand-är yttersta attsom av
fåelever skallrade chanser i skolan elever födda i Sverige. Attsamma som

alla stödja inlärningen svenska bör därför det viktigaste inslagetsätt iav vara
introduktionen.

linjeI med kommitténs tidigare diskussioner bör särskilt introduktions-ett
för bam och ungdomar kunna utformas invandrarpolitiskprogram som en

åtgärd årenunder de första fem i Sverige. främsta syftetDet med introduk-
tionsprogrammet skall underlätta för eleverna sig tillatt attvara anpassa

så såskolan och vinna tid de snabbt möjligt kan delta i den ordinarieatt som
undervisningen tillsammans med de övriga eleverna. Planen utformas av

tillsammans sålärarna med elevens föräldrar och eleven själv där lämpligt.är
innehållaDen bör omfattning och uppläggning elevens undervisning, vilketav

Språkstöd skall undervisning andraspråk,i svenska studie-t.ex.som ges som
på modersmålet, modersmåls/hemspråksundervisning,handledning behov av

skolhälsovård/elevvård etc.
frånElever kommer bostadsområden språketdär svenska inte harsom en

naturlig förankring ocksåkan behöva insatser under sin fritid. dåRedanextra
introduktionsprogrammet introduceras bör skolan klargöra i vilken utsträck-
ning eleven behöver språket ocksåsvenska sin fritid.träna

förhållningssättinterkulturellt mångaEtt nödvändigt i skolor med natio-är
naliteter bland eleverna. Olikheter i kultur och uppfostran skall inte ses som
hinder, källor till inlärning. sådantOm synsättutan ettsom nya genomsyrar
undervisningen, och inte bara lyfts fram vid enstaka temadagar, det integer
bara intellektuell stimulans ocksåförebygger utanförskap och mobbning.utan

Förslaget behöver inte innebära omfattande merkostnader. Det är snarare
fråga omfördelning kostnader inom den kommunen har tillom en av ram som
förfogande för skolan, förstärks höjningen introduktions-som genom av

för fåbarn. Förslaget innebär skolan skall störreatt ett utrymme attpengen
planera introduktionsprogram för invandrarelever.
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akademiskinvandrare medMottagandet17.7 examenav

frånakademiska examina hemlandet. Trots detantal invandrare harEtt stort
svårt få Sverige. Till del kan det beroför dem arbete ikan det att envara

till deljämförelse svenska och utländska examina,avsaknaden mellan enav
på språkkunskaper praktik. Därför det viktigt de utländskabristande och är att

så med det behövs förde kan kompletterasutbildningama översätts att attsom
mån ekvivalering utländsksvenska utbildningar. denjämställas med I som av

för akademiker arbete inom sittutbildning hinder invandradeutgör att ettett
för ekvivalering vid Högskoleverketfortsatt utbildning bör enhetenyrke eller

stärkas.
också den kompetens invand-viktigt snabbtDet kan att somvara anpassa

för tillfället behövs denakademiska examina besitter till vadrade med som
åtgärdersärskild introduktion kan inkluderasvenska arbetsmarknaden och en

antingen betoning praktik-redovisas i avsnitt 17.10 medden typav som
på Försöksverksamhet i skala förakademiska kurser.tjänstgöring eller större

pågår och Göteborgs universitet.civilingenjörer idag vid Uppsala

Mål i svenska förriktlinjer för utbildning17.8 och vuxna
sfi under introduktioneninvandrare

iMålet underlätta integrationen detför sfi under introduktionen är att
språket,individens integration kun-samhället. Grunden försvenska är

och tillträde till arbets-samhället, svensk social kompetensskaper om
svenska under introduktionenDärför bör utbildningen imarknaden.

områden.inriktas dessamot

språket förutsättning för sig in ochnödvändigAtt behärska svenska är att taen
isolering hotar.svenska samhället och undvika denverka i det annarssom

innehållmåste uppläggningSpråkutbildningen ochför nyanlända ett enges
språklig färdig-nå kompetens ochrelevant för ävenutöverär att rent gesom

och kännedom och erfarenhetsvenskanpassad social kompetensheter i av
arbetsliv.svenskt sarnhälls- och

viktigMotivationen

utgångspunkt förslag motivation den viktigasteför kommitténsEn ärär att
nyfikenhet, intresse, känslaför Motivation kandrivkraften allt lärande. vara av

kunskaperaktivt kunna använda sig demeningsfullhet lust lära. Attsamt att av
ingår motivationen. Därför bör utbildnings-utbildningsprogram ökari ettsom
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så utgår ifrånläggas det deltagarnas kunskaper, erfarenheterattprogram upp
motståndoch intressen, hjälper dem övervinna förknippat med inlärningatt

stimulerar skaffaoch lusten sig de kunskaper och färdigheter de önskar ochatt
har behov av.

En majoritet dem kommer till svenskundervisningen torde välav som vara
så utgångsläget,motiverade redan i risken motivationen under-är att avtar om
visningen inte upplevs meningsfull.som

Många frånde nyanlända har själva erfarenheter undervisningsformerav
svårdär inflytande varit begränsat. kan förDet dem omställning tillvara en en

utgår ifrånskolform det individen själv skapar förutsättning-ärattsom som
för sitt lärande aktiv och medskapande i stället för konsu-attarna genom vara

tillmerande. En omställning individanpassad undervisning där de stude-en
inflytande ocksårande har krävs de lärare tidigare arbetat medstort av som

traditionell katederundewisning.
utgå frånUndervisningen i försvenska ska dialog mellan lärarnavuxna en

och studerande, där de delaktiga i planering och genomförande.ärsenare
Målen etappmålför utbildningen skall klargöras och mätbara, tydliga isättas

utifråntillsammans med de studerande behovet successivt klara kom-att mer
plicerade uppgifter ocksåi samhälle och arbetsliv. Delaktighet förutsätter

måleninflytande och Om de studerande själva ochmedär sätter äransvar.
målen uppnås.förutsättningarna för skall De önskar snabbarestörre att som en

studietakt, intensivundervisning fåeller hjälp till självstudier bör självfalleten
det det möjligt ordna. Informationsteknologin IT bör användas iär attom

utsträckning idag. Ju i inlärningsprocessen,större än större ärengagemang
desto blir motivationen och desto effektivare blir inlärningen.större

föreslårKommittén rad ändringar i stl-undervisningen för den skallatten
med det framtidaskall prägla den intro-överensstämma synsättmer nya som

duktionen. Andra ändringar undervisningsmetoder, kan bli aktuellaav m.m.
Skolverkets lägger fram sina resultat till hösten 1996.när översyn

Sfi bas heltidsintroduktiønisom en

måsteStl-utbildningen flexibel till individens nivåochvara anpassas
måloch för introduktionen. Introduktionsutbildningen inkluderarsom

sfi skall bedrivas heltid.
målEfter individuell kartläggning bör tydligt förställas studi-ett upp

språkutbildningen.och Utbildningen bör i möjligastörstaerna
knytautsträckning till deltagarnas intressen och yrkeskunskaper.an

språkinlämingenTrots samtliga aktörer det positivt för medäratt attanser
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värvning studier och arbete/praktik/projekt så fådet fortfarande ganskaärav
får möjlighet till detta. Varvad utbildning skall eftersträvas där den kansom

leda till eleven lättare kan försörja sig. Den varvade utbildningen böratt
planeras och genomföras i samarbete mellan berörda och deltagarenparter
själv.

I heltidsintroduktionen måste svenskutbildningen anpassad till indivi-vara
nivå måldens och för sina studier. De nyanlända ingen homogenutgör grupp.

De har förkunskaper och möjlighet studera intensivt, ska erbjudasattsom
möjlighet det, kan de behöver pågöraatt sätt lägrestartasamma som en
nivå kan långsammarestudera i takt.en

kanDet aktuellt med van/ning arbetet, praktik, yrkesorienterandevara av
kurser eller praktisk verksamhet exempelvis sömnads- och snickerikur-som

Språkläraren för språkliga innehålletdet integreras i verksam-attser. svarar
heten.

Språkutbildningen behöver utgångspunktermed dessa till arbets-anpassas
marknadsinriktade verksamheter för exempelvis högutbildade invandrare,

med affärsidéer målsättningoch korttidsutbildadeatt starta eget,personer som
behöver kompletterande allmän grundutbildning eller introduktion i prak-en
tiska verksamheter för inte arbetsföra, kvinnor medärsamt t.ex.personer som
småbarn och äldre. språkutbildningenVariationerna i blir utgångs-med dessa
punkter allt från språkträning utvecklar den kommunikativastora, en som
språkförmågan till mycket kvalificerad nivå för högutbildade invandrare.en

Språkinlämingen underlättas sannolikt utbildningen i svenskaattav
anknyts pedagogiskt till olika arbetsuppgiftersätt och verksamheter medett
utgångspunkt från individens yrkes- och/ eller utbildningsbakgrund samt
intresse.

Arbetsuppgifterna i dagens, och framför allt morgondagens, arbetsorgani-
sation kräver hög grad social kompetens bådetillanpassad arbetsupp-en av
giftens och arbetsplatsens krav. Dessa krav ökar målstyrdai takt med att
arbetslag och arbetar självständigt.större Denna kompe-tar typansvar mer av

kan knappast utvecklas enbart utbildning. inhämtastens Den till storgenom
del i det praktiska med andra, underumgänget kvalificerad praktikt.ex. en

fåsbl.a. kan inom för yrkesorienteringen.som ramen
Den kursplanen innehåller någrainte riktlinjer för arbetstakten i utbild-nya

ningen. Det emellertid viktigt invandrareär lär sig såsvenska snabbtatt som
möjligt eftersom förmåga kommunicera påi tal och skrift svenska i dagatt är

påkrav flestade arbetsplatser den svenska arbetsmarknaden.ett Det är
därför vikt introduktionenstörsta heltid sfimed bas. iär Lärarenattav som
sñ, flyktingsamordnare, handledare för yrkesorientering, kontaktpersoner i
företag och arbetsförmedlingar behöver samarbeta för integrera språkut-att
bildningen i den övriga introduktionen. Utbildningen såledesska bara delvis
bedrivas i klassrummet.
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Översyn kursplanenav

kravenbakgrund demåste bl.a.för sñKursplanen över mot nyaavses
språket, samhället,kunskaperinriktningintroduktionens mot om

arbetsmarknaden.och inriktningensocial kompetenssvensk mot

ochsyfte, karaktärundervisningenssñförgällande kursplanenIden angesnu
och har-undervisningen behövermål. för överRiktlinjernastruktur sessamt

mål invandrarpolitiken.förtillkommitténs förslagmedmoniseras nya
därvidsfi-utbildningen bör utgörasyften medövergripandeFöljande en

kursplanen:medutgångspunkt för fortsatta arbetetdet översyn aven

såväl muntligtsvenskakommunicerasñ skall lära sigiDeltagare att som°
utbildning/sig fortsattnivå tillgodogörasådan de kanskriftligt atten

försörjning,få klara sinarbete ochför kunnapraktik ettatt egen

samhällsliv,svensktingående kännedomtillägna sigskall vidareDe om-
samhället.skyldigheter irättigheter ochinbegripet

desñ-utbildningen skallunderyrkesorienteringoch/ellerGenom praktik°
denarbetslivförhållandena i svensktsådan erfarenhetsig atttillägna av

underlättas.introduktionenfortsatta

väntetiderKortare

tillhandahålla utbildningskyldighetskall haför sñHuvudmannen att
skäl ñnnssärskildamånader, intemånad, idaginom tremot omen

däremot

möjlighet arbetalånga väntetidermånga exempel hur attfinns utanDet
snabbarepsykiskt lidande. Juisolering ochtillsvenska ledereller lära sigatt
passivi-nyanländerisken för denmindrein destosñ-utbildningen är attsätts

förekomma.princip inte behövaVäntetid skall imarginaliseras.ochseras
svenskträningmedintroduktionenviktenKommittén vill betona star-attav

såmåste kon-organiserasUtbildningenbosättningen.efteromedelbart atttar
inteinvandrarerimligtmöjlig. Detnormaltintagning ärtinuerlig är att somen

påbörja sinautbildning kanmed sinförnågra särskilda skälhar väntaatt
skäl förSärskildai kommun.månad efter besättningen attinomstudier enen

få lämpligtframelevantal förbehövsdet störreavvakta kan attettatt envara
undervisningsgmpp.sammansatt
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Arbetslivsanpassat schema

Sñ-utbildnin måste kunna bedrivas kontinuerligt året.under hela Arbetstidgen
och ledigheter i skolan skall följa arbetslivets regler. bådeDetta förbättrar
möjligheterna kunna kombinera undervisningen med praktik.att Det ger
också tydlig signal sñ-studiema jämställa med arbetsuppgiftatt är atten om en

måsteden enskilde klara för kunna etablera sig arbetsmarkna-attsom av
den.

Två testnivåer

Två testnivåer införasbör i sñ utbildningen

Det viktigt för motivationenär och för de fortsatta studierna kraven inte äratt
orealistiska. Eleverna såhar olika förutsättningar det kan olämp-attpass vara
ligt med enda slutbetyg för genomgången utbildningen. Kravenett blir lätt för
höga för del elever föroch enkla för andra. Därför bör det tvåövervägasen om
testnivåer skall utfonnas, anpassade till den nuvarande tvåindelningen i etap-
per.

Flexibel upphandling

Flexiblare val sñ-anordnare med upphandling sñ i konkurrensav av
bör bibehållas och utvecklas ytterligare. Huvudmannen bör stimulera
Her utbildningsanordnare bedriva sñ-utbildning.att

Enligt skollagen 3 kap. får9 § kommunerna uppdra andra anordna sñ.att
Enligt Skolverkets 73, Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmänrapport nr -
mars 1995, fanns i genomsnitt för riket 88 sñ-elevema i kommu-procent av

kurser och 12 i övriga anordnares kurser. Systemet medprocentnernas egna
upphandling sñ i konkurrens bibehållasbör och utvecklas ytterligare.av
Huvudmannen bör stimulera ñer utbildnings anordnare bedriva sfi-utbild-att
ning.

De åtskilligaproblem utvärderingar gångerupprepade uppmärksam-som
i sfi kvarstår många håll. Skärpt konkurrensmat skulle kunna stimulera

utvecklingen sñ-verksamheten, såväl metodiskt innehållsmässigt. Närav som
elevernas resultat kommer bedömas förhållandei till nationellatt extern,en

det troligt konkurrensenär skapar tryck utbildningsanordnamaatt ettnorm
profilera sig effektivare utbildning förhållandeatt i till kostnaden,genom

framför allt pedagogisk förnyelse.genom
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specialiseraockså utsträckningi visskan dessaanordnare anlitasflerOm
språkinlärning förkunskapochtillhandahålla kompetenssärskildsig och om

kopplamöjlighetenockså förändamål. Det kan attoch öppnasolika grupper
ochintroduktionen hosövrigadirekt till densñ-undervisning sammaenmer

anordnare.
ansvarsfördelning mellanochklar rollmeduppdragsmodellrenodladEn en

bli lättaredet skulletillsannolikt bidra attskulleutförareoch attbeställare
verksamheten.ieffektivitetenkontrolleraochresultatenfölja upp

skolledning i verk-ochfår hos läraregenomslaguppdragstänkandeOm ett
kvalitetssäk-frågordiskuteratroligtvis bli lättaredetskullesamheten att som

förmöjligtdetutveckla instrument görochkvalitetskriterierring och som
skulleDetoch kvalitet.prisanordnaresjämföra olikahuvudmannen ge enatt

godauppvisakvaliteten ochkanför anordnaregarantibättre garanteraatt som
måste tydligaKvalitetskriteriemamarknaden.kvarresultat kan varavara

anordnare.för olikafinnasnischer kanolikasamtidigt som

kostnaderochresultatundervisningensinformationBättre om
statistikenofficiellaotillfredsställande denklartdet attKommittén ärattanser

utbildnings-bildtillförlitligså den inteutformadför sñ idag är att avenger
så rättvisandesfi-statistikenofficiellaMålet denbörresultaten. att ger envara

verksamheten.iresultatenbild möjligt avsom
ochutbildningsresultatmellankopplingmedgevidarebörStatistiken en

verksamheten.imått kostnadseffektivitetenfåutbildningskostnad för att ett

personalochför lärareFortbildning annan

kontinuerligt.skemåste utvecklas ochlärarfortbildningförformerNya
Även denna,få adekvata delarideltabörandra nyckelpersoner av

samverkanspartersfår delta ilämpliga delarilärarnasamtidigt som
fortbildning.

forrninriktadlärarstyrd,traditionell,fortfarandebedrivsPå många ställen en
aktiviteterkommunikativaalltför inslagspråkundervisning med somav

mellanInteraktionfrån sida.språkanvändning deltagarnasaktivbygger en
förutsätt-mycketvisat sigharolika grupparbetenideltagarna gynnsammage

lärarroll, där lärarendelvisinnebärspråkinlärning. Dettaförningar mernyen
språk-diagnosställare ochvägledare,samordnare,organisatör,fungerar som

kunskapsförmedlare.traditionellänexpert som
sådan under-utbildning förfortfarande relevantMånga sñ-lärare saknar en
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visningsform. För kvalitet i utbildningen skall kunnaatt krävsgaranteras en
kvalificerad fortbildning för lärare utifrån de speciella förutsättningar som
gäller för sñ-utbildningen.

Även flyktingsamordnare, socialsekreterare, arbetsförmedlingspersonal,
syo-konsulenter, yrkeslärare, skolledare mfl. fåbör fortbildning för öka sinatt
kunskap frågor har med andraspråksinlämingensgöraatt villkorom ochsom
interkulturell kommunikation. Samtidigt lärarna fåbör ökade kunskapersom

introduktionens olika delmoment.om

Pedagogiskt utvecklingsarbete

I storstadsområdena bör särskilda utvecklingscentra för skolforms-
övergripande undervisning i svenska andraspråk tillska-snarastsom

Dessa fåbör för metodutveckling,ett lärarfortbildning,pas. ansvar
läromedel utvärdering såväl sfi församt svenska andra-av som som
språk.

Regeringen beslutade i november 1995 Skolverket, SV, i uppdragatt ge att
utgångspunktmed i riksdagens beslut och efter samråd med Högskoleverket,

fråganutreda utvecklingscentrum för sñ.ett Enligt regeringsbeslutet skaom
SV därvid i vilkenöverväga utsträckning det kan ingå i åtagandestatensanses

ha för metodutvecklingenatt förett sñ. SV ska vidareansvar pröva om syner-
gieffekter skulle uppkomma med skolformsövergripandeett centrum, samt
utreda vilka finansiella krävs för och driva sådantuträttaattresurser som ett

hur det skall finansieras.centrum, Slutligensamt skall SV till vilketöverväga
eller vilka universitet och högskolor med lärarutbildning eventuellt utveck-ett
lingscentrum ska knytas, eller centrumbildning med företrädare förom en
Hera utbildningsanstalter och andra myndigheter föredra.är att

Kommittén vill för sin del understryka behovet och betydelsen fleraattav
sådana tillskapas. Enligtcentra vad kommitténsnarast har erfarit i sitt arbete,

detär vikt sådantstörsta för metodutvecklingatt ett blirav centrum verksam-
hetsbaserat. Idag saknas kontinuerlig detöversyn pedagogiska utvecklings-av
arbetet. Ett utvecklingscentrum skulle också kunna få i uppdrag kontinuer-att
ligt följa och sprida goda kunskaper forskning, tillhandahålla referens-upp om
bibliotek, anordna fortbildning och seminarier, rådgivning resultat.etc.ge
Viktigt också ocksåär medverka tillatt utbildningsmaterialatt nytt under-som
lättar självstudier utvecklas och sprids.

Utveckling grundad informationsteknologi kan få intressanta tillämp-
ningar inom sfi-utbildningen och svenska andraspråk undervisningen isom
skolan. Det kan förutsättningar för dubbelriktad kommunikation och inter-ge
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kompetensutvecklingtillmöjligheternabörminstInteaktiva tjänster. av
sammanhang.beaktas i dettalärarna

Kostnader
stl-verksamhetenkostnadshöjandeverkaförslag kankommitténsNågra av

ochväntetiderkortarekravetframför allt gällakanDettakommunerna.i
renodlad uppdrags-Enanpassning.individuellochflexibilitetkraven mer

kostnadsbe-å andra sidankansfi-utbildningupphandlingvidmodell varaav
kompenseraskostnadsnivån kommunernaförhöjdaeventuelltsparande. Den

17.4.avsnittidiskuterasintroduktionspengenhöjningen somavav
utvecklings-förbasresursfinansieringför ettkostnaderStatens enav

undersökaskr/år. börDetmiljonertill 1,7beräknasför sfi kan omcentrum ca.
lärarhögskoloruniversitet ochvidstatligabefintligaredandelar resurserav

instituten.upprättande deförmån förtillomlokaliseraskan nyaav

Infonnationsteknologin17.9

tele-IT ochinformationsteknologisker inomutvecklinghastigaDen som
på tillsatsningmedvetenEnmöjligheter. att takommunikationer öppnar nya

invandrarpolitiken.för deninommöjligheter bör görasdessa nyaramenvara
politi-generellaområden deninomolikautnyttjasbörMöjligheterna även

aktionsplan.kommitténsiochken även
iutvecklatsharför invandrareutbildningsprogramfåtal interaktivaEtt

stimulerakandennaVälutveckladeAMU. typbl.a.Sverige, program avav
ochstudiermultimediastöddamellansamspeletsvenskinlärningen genom

inlärningenindividualiserakanundervisning. Dessutomlärarledd genomman
önskemål ochochbehovinnehåll form efterochväljasjälv kan egetelevenatt

nivå behöverdennedenfå träningkan eleventakt. Vidareiarbeta somegen
kanundervisningdatorstöddeffektiviseradGenomtillfälle.specielltvid ett en

klassrums-textstudier iochdiskussionsövningarfå förfall tidi bästa merman
situationen.

imöjlighetererbjuderteknikutvecklingen ävenDatoriseringen och nya
skolförvalt-vidpågår landet, bl.a.iprojektFlerahemspråksundervisningen.

kompletterandeutvecklaockså möjligheterStockholm. IT t.ex.ningen i attger
skälandraelleryrkeskravspeciellamedsvenska förikurser som avpersoner

kunskaper.fördjupa sinavill
utnyttjas.möjligheternaförmyndighetvarjehand bör attförstaI ta ansvar
följdtillmetodutveckling,ochutvecklingpedagogiskgällerVad avsom

kankommersiellt intresse,tordeinte hellerutvecklingskostnaderna avvara
utvecklingen.och stödjaförskälfinnas uppmuntraatt staten

medden förbättraskaninvandrareoch till äveninformationgällerVad om
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informationsteknikens hjälp. Så kallade hemsidor på olika språk kan ge sam-
hällsinformation i lättillgänglig form. Ett område utnyttja teknikenannat att
för informationär invandringen och invandrare med aktuell statistik,om t.ex.
gällande regler riktad till den svenska allmänheten.etc.

17.10 Arbetsmarknadspolitik i samband med
introduktionen för nyinvandrade

Kommittén redovisade i sin skrivelse till regeringen den 29:e februari några
förslag hur arbetsmarknadspolitiken skulle kunna tillgodoseom behovet av

åtgärdersärskilda för nyanlända. Dessa förslag redovisas nedan. bilagaI 3
återfinns skrivelsen i sin helhet.

Skräddarsydda utbildningar

kommitténsI analys i delbetänkandet orsakerna till den höga arbetslöshetenav
hos invandrare betonades de strukturella förändringarna arbetsmarknaden
och de förändrade kompetenskrav ställs. Arbetsmarknadsstyrelsensom
AMS arbetsgivarna ställer klartatt krav vidstörre anställningaruppger än

någonsinvad har gjort tidigare. Bland de vanligaste kravenman hör aktuell
utbildning i sökt yrke, arbetslivserfarenhet, social kompetens, språkkunskaper
och datakunskaper. Arbetsgivarna har allt tydligare börjat markera det äratt
den arbetssökandes personliga egenskaper bliravgör anställdsom om man
eller inte. Om de arbetssökande har god grundutbildning så mångavidareären
arbetsgivare beredda själva individens kompetensprofilatt efter före-anpassa

behov.tagets
När kraven de anställda arbetsmarknadenväxer och arbetsgivarna

grund den höga arbetslösheten har antal arbetssökandeav ett stort väljaatt
mellan blir det viktigt med utländsk bakgrundatt förpersoner exponeras
arbetsgivarna. Speciella instrument kan behövas för med utländskatt personer
bakgrund skall få visa sin kompetens.

Kommittén slags lärlingsutbildning i formatt ett företagsanpas-anser av en
sad arbetsmarknadsutbildning skulle kunna Detprövas. skulle kunna bestå i

förlängdmed arbetsplatsintroduktionett system till högst och halvtett ettupp
kopplat till individuellt utbildningsprogramett med varvade teoretiska och

praktiska inslag. Det individuella bör utformas arbetsgivaren,programmet av
den enskilde, facket och arbetsförmedlingens personal i samråd.

Syftet med det individuella är anpassad praktikprogrammet att ochgenom
utbildning öka möjligheterna för invandrare få fotfäste arbetsmarkna-att
den. Det ñnns enligt kommitténs mening flera fördelar med individuella
utbildningsprogram kopplade till praktik. De främsta fördelarna välär att
utformade individuella program ger:
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kontakt och inblick i svenskt arbetsliv
möjlighet praktisera språketdet svenskaatt-
möjlighet till yrkespraktik-
adekvat kompetensutbildning för vissa arbetsuppgifter-

bättre koppling mellan teoretiska och praktiska kunskaper° en
med svensk arbetslivskulturmöten-

De individuella ocksåkan förunderlag beslut vidareprogrammen ge om
utbildning eller omskolning.

Utbildningen kan antingen praktik och/eller kombineras med klass-ges som
rumsundervisning antingen någonarbetsplatsen eller hos utbildningsanord-

arbetsförmedlingen har upphandlat. Teoretisk och praktisk utbild-nare som
ning språkutbildning.bör med Det de individuella behovenärvarvas som
skall uppläggningen utbildningsplan och utfonnning utbildningen.styra av av
Arbetsgivaren förbör handledning arbetsplatsen under tiden för detsvara
individuella programmet.

Som grund för bör ligga särskild överenskommelse mellanprogrammen en
arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Uppföljningsansvaret bör ligga
arbetsförmedlingen.

Individuella utbildningsprogram enligtbör kommitténs mening prövas som
led i introduktionen i första hand för har relevant grund-ett personer som en

frånutbildning sitt hemland. 1 000 utbildningsplatser detta slag skulleav
kosta 30 miljoner kr, exkl. stödet för individens försörjning. Platsernaca.
skulle kunna finansieras inom för de 100 000 utbildningsplatserramen som
regeringen införa för arbetslösa.attavser

Yrkesprövning för invandrare

Yrkesprövning för invandrare YPI anordnas AMV och yrkesutbild-av avser
ningar och yrkeskunskaper gymnasienivåmotsvarande svensk delsamt en
eftergymnasiala utbildningar inte högskoleutbildning imotsvarassom av

ÄvenSverige. helt saknar från genomgångendokument högsko-personer som
leutbildning i hemlandet kan i vissa fall genomgå yrkesprövning. Invandrare
med yrkeskunskaper förvärvade ocksåenbart arbete/praktik kan erbju-genom
das yrkesprövning. YPI genomförs inom AmuGruppen, vid gymnasieskola,
högskola eller hos anordnare efter beslut arbetsförmedlingen. Denannan av

två åttaomfattar till veckor.
fårYPI innebär genomgå praktiskt och teoretiskt föratt ettpersonen prov

skall kunna förhållandebedöma dennes kunskaper i till motsvarandeatt man
svenska yrkesutbildning eller svenska yrkeskrav. Kunskaperna, relaterade till
motsvarande svenska yrkesutbildning och/eller yrkeskrav uppgiftersamt om
eventuellt kompletteringsbehov redovisas prövningsutlåtande.i ett

Kommittén yrkesprövning för invandrare YPI bör erbjudas allaattanser
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frånyrkeskunskaper hemlandet ochyrkesutbildning och/ellerhar somsom
råderutbildning där osäkerhetkompletterandebedöms ha behov ommenav

vilken utbildning bör erbjudas.som
minskat depåtalat omfattningen YPI har grundAMS har att avav

Genom YPI kan den utländskade sökande drabbasresekostnader av.som
onödiga kursveckor i den svenskavilket kan leda tillutbildningen värderas att

Kommittén före-kostnaderna därmed sänks.yrkesutbildningen elimineras och
får inräknas i kurskostnaden för delta-slår eventuella resekostnaderdärför att

kompletteringsutbildningar för invandrareföri YPI sättsamma somgare
från Att exakt beloppsbestämrna dessahögskoleutbildning hemlandet.med

finansierasde kaninte möjligt, de bör intekostnader större änär attvaramen
åtgärder.arbetsmarknadspolitiskafördet befintliga anslagetinom

från regler för nyinvandradeUndantag

på arbetsmarknadenför nyanlända invandrareKommittén inträdet ärattanser
få möjligheter svenskar tillskall likvärdigahuvudnyckeln till dessa ettatt som

går ofta via socialadelaktighet i samhället deliv i Sverige. Vägen tillgott
ekonomiska möjligheterförvärvsarbetekontakter skapas i arbetet och gersom

exempelvis det blirpåverka situation i utsträckning,sin större attatt genom
har redanNyanlända invandrarevälja sitt boende. sämrelättare sagtsatt som

på behöver sigutgångsläge nytillträdande arbetsmarknaden. De läraandraän
så språketspråk lång kunskaperna godaoch det kan tid innan är atttaett nytt

få färrejobb. har ofta kontakterviss nackdel det gäller Deinte närutgör atten
arbetsmarknaden, och de riskerarden svenskaoch inte lika kännedomstor om

diskriminering i olika avseenden.förutsättasatt
på grundsärbehandling nyanlända invandraremotiverarDetta som aven av

finns relativtproblem bör kunnaallvarliga situationen och deden som vara
långtgående. handlar omställnings-emellertid betonas detDet bör att om en

Många form utbildning, yrkes- ochbesitter iinvandrare resurser avprocess.
påvärdefulla denspråkkunskaper, oerhört attraktiva ochkansom vara

tillprioritering insatser bidrar lösasvenska arbetsmarknaden. En attav som
betydelsefull och de bör samhällsekono-mycketomställningen är som enses

för nyanlända invandrare motiveratsärbehandling justmisk investering. En är
åtgärderövergående inriktademed hänsyn till det sig ärrör attatt somom

stå inför. särbehandlingkan tänkasproblem generelltlösa avsom gruppen
svårare motivera eftersomvarit i Sverige längeinvandrare är att gruppensom

Ävenstå kan ha.inför de problem nyanländagenerellt inte kan sägas som om
varit här länge problemenarbetslösheten inom de ärär ävenstor somgrupper

för nyinvandrade.specifika karaktärinte somav samma
bestå från vissa reglersärbehandlingen kan i undantagKommittén attanser

arbetsmarknadspolitiken. Undantag finns redan, exempelvisinomgällersom
arbetsplatsintroduktion inte behöveranordnararbetsgivareatt somgenom
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lämna ñnansieringsbidrag för invandrare, principen kan och bör tillämpasmen
i utsträckning. Nedan följer förslagstörre kommittén diskuterat,ett som men
öppenheten för andra idéeräven undantag bör Grundtanken ärstor. attom vara
det finns starka skäl underlätta inträde arbetsmarknaden föratt ett nyan-
lända invandrare.

Förhöjt och/eller förlängt rekryteringsstöd

Rekryteringsstödet och statsbidraget till beredskapsarbeten reformerades i och
med propositionen 1994/952218 effektivare arbetsmarknadspolitik. Denom en
maximala subventionsnivån sänktes till 50 lönekostnadema ochprocent av
stödet kan under månader.maximalt frånUndantag dessa maximi-ges sex
regler skulle kunna för nyinvandrade sågöras längre rekryterings-sätt att
stöd med högre andel lönekostnaden skulle kunna till iav ges personer grup-

exempelvis maximitid månader12 och nivåhögstapen, genom en en
75 lönekostnaden. Detta skulle kunna det attraktivt förprocent göraav mer
arbetsgivarna anställa invandrare med rekryteringsstöd. förlängtEtt stödatt

ocksåkan motiveras förstartsträckan nyanländ invandrare kanattgenom en
längre för de bott i landetän länge.vara som

Ett förhöjt förlängtoch rekryteringsstöd för flyktingar och invandrare togs
bort i och med den nämnda propositionen, med motiveringen åtgär-attovan

fåtalden endast utnyttjades för Det förhöjda rekryteringsstödetett personer.
bort kunde enbart till kombinerade anställningtogssom ges personer som en

med svenskundervisning. Sannolikt sådet inte attraktivt för arbetsgi-var en
anställa fortfarande hade behov svenskundervisning,attvare en person som av

vilket förklarakan den ringa omfattningen åtgärden. En möjlighet tillav
förhöjt rekryteringsstöd för de färdiga med svenskundervisningenärsom
skulle kunna bli utnyttjat i utsträckning. Det förhöjdastörre rekryteringsstödet
behöver inte åtgärd,specifik bara möjlighet tillutanses som en som en en

frånundantag vissa begränsningar inom det vanliga rekryteringsstödet.

Behovet praktikplatserav
Kommittén diskuterade i skrivelsen också behovet praktikplatser. Denav
introduktion kommittén förordar förhållandeviskräver antalett stortsom
praktikplatser, eftersom det flertalet de bör utbildningenstora av vuxna varva
i svenska och med praktik. Dessutom finns behov praktikplatserannat ett av
efter den inledande introduktionen, för de har behov ytterligare arbets-som av
marknadspolitiska åtgärder, exempelvis arbetsplatsintroduktion, eller för de

deltar i den kommunala utökade introduktionen föreslår.kommitténsom som
förutsättning dåEn många arbetsgivare upplåterär praktikplatser.att

Arbetsmarknadens bör såför detta fungerar, inte detparter ta ett att attansvar
praktiska genomförandet den arbetsmarknadsinriktade introduktionenav
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ñnna kom-blir omöjligaomöjliggörs. Om praktikplatser detta atttrots anser
skapa dessa platseromöjlighetmittén det inte bör attatt genomsom enses

lagstiftning.

Återvandringsaspekter17. l 1

återvändandetilltill organiserat stödInformation möjligheternaom
Stöd börflyktingar/invandrare.redan vid introduktionenbör gesavges

information situationen i hem-distribuera aktuellför samla ochatt om
informationåtervändandetill databaseradlandet och möjligheter t.ex.

bibliotek dyl..vid mottagarortens 0

övervägandenAllmänna

återvandringspolitiknågon i konsekvenshaft egentligSverige har tidigare inte
det aktuelltavstått från gästarbetarpolitik,utprägladmed vi näratt varmeren

också åter-uppfattning har varitarbetskraftsinvandring. allmänmed En att
återvandring bäst främjasenskildes och lyckadvandring den valär att av enen

målet för invandrare harjämställdhetintegration. Det övergripandegod om
måsteåtervandring frivillig.också eventuelltill uppfattningenbidragit att vara

frågan återvandringsperspek-och hurkommittén ställsdirektiven tillI ettom
tidiga skeden och dettaordinarie ñyktingmottagandetstiv kan föras i det om

lidande och ilyktingensintegrationen i Sverige blirrisk förinnebär att om
försämras.till bra liv härmöjligheter ett

återvända hem, situa-Många de självklart villflyktingar brukar närsäga att
ochsedan alltid tillägga, detförbättrats. Men de brukartionen i hemlandet när

med anledningenuppfyllt. Innebörden i detta hängervillkoretdet är samman
fara för livet och personligHandlar detlämnat hemlandet.till deatt om

Handlar det i förstasituation krävs.det politisktförföljelse är trygg somen
i kombinationtillhör, kanskehotande situation för denhand mangruppom en

ställssvår situation, kanske kravenpersonligmed ekonomiskt alltmeren
finns allt bakgrund vilketi hemlandetmöjlighet till arbetehögre, etc. motatt -

Sverigeframtidsaltemativ fortsatt liv i utgör.ett
och braofta de vill barnenFamiljer med barn uppväxtsäger att tryggge en

återvända.inför Vid dedå situation betydelsefull valetoch blir barnens att
återvändavilldet mindre andelgjorts visar det sigenkäter äratt somensom

återvändande till hemlandet.tillmajoritet brukar avvisandeoch ettstor varaen
få återvänder, flestafrån de blirandra länderErfarenheterna Sverige och är att

frånsketti-land och utvandringensärskilt dettakvar i exillandet, är ettettom
u-land.
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återvändandeEn alltför intensiv inriktning från sida riskerarmottagarnas
skapa osäkerhet i förstället trygghet, ñyktingarna/invandrarna haräven om

uppehållstillstånd. Otrygghet, dåligapassivitet och utanförskap ärpermanenta
bådeförutsättningar återvändandeför eventuellt till liv i hemlandet ochett ett

till liv i exil. flyktingarnaKan leva normalt liv och själva planera sinett ett
framtid fungerar integrationen bäst, denna ska ske.oavsett var

återvandringEn balanserad information möjligheter till stöd inför kanom
däremot rimlig, återvandringenmed betoning frivillig ochär rättatt attvara

återinvandrañnns till Sverige under viss tid. Under introduktionen böratt
ñyktingmottagama återvandringha kunskap möjligheterna till och deom om
återvandringsprogram bedrivs bland i icke statliga organisationersannatsom
regi. Den centrala myndigheten för invandrarpolitiken bör ha visstett ansvar

sådanför information ñnns tillgänglig och sprids. Kostnaden för dettaatt är
inte omfattning de inom de kostnadsramar förstörre myndig-än attav ryms
heten diskuteras i avsnitt 17.4.som

Som utvärderingen visar kan idag visst ekonomiskt utgå återvand-stöd till
ocksåring. I praktiken finns möjligheten återinvandrainom viss tidatt om

reintegrationen inte fungerar.
svårtkanDäremot det förena introduktion inriktadärattvara en som

uppehållstillståndintegration dvs. för flyktingar med och möjlig-permanent
het till försörjning i Sverige ñyktingpolitiskamed kommitténs förslag attegen
introduktionen inriktas kompletterande utbildning yrkeskvalificeringoch

på uppstårmed sikte hemlandet. Problem försörjningsmöjlighetema därom
frånskiljer sig dem i Sverige.stort

med tillfälligt skydd ochPersoner mottagande återvandringsaspekter-

Mottagandet med tillfälligt skydd bör präglas förbere-av personer av
både återvändandedelse för till hemlandet och för framtidaett en

vistelse i Sverige. Detta kan ske människor såleveratt ettgenom
livnormalt möjligt där arbete ingår.eller aktivitetsom annan

Kommitténs utvärdering har visat exilen för med tillfälligaatt personer uppe-
hållstillstånd tenderar dra dåtiden. Att mottagandeatt ut satsa ett som

återvändandeendast inriktas kan till förloradleda tid och motverkaett
integrationen sig denna blir i exillandet eller i hemlandet sikt.vare

Kommittén viktiga sådet ñyktingar kan leva normalt liväratt att ettanser
möjligt. flyktingarMottagandet tillfälligt skyddmed bör därför möj-som av

vistelseliggöra med inriktning försörjning, där insatserna främjaren egen
Ãtgärdemabåde återvändande och eventuellt fortsatt liv i Sverige.ett ett
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återvändande. fårmåste således emellertidtill viss del till Dettaettanpassas
så förinte ske framtida integration i Sverige motverkas, den händelseatt en

så lång uppehållstillståndblir bli alternativet.exiltiden att permanenta
återvändandeanpassningen till skeFör skyddsbehövande kan ettvuxna

exempelvis val utbildningsinriktning eller möjlighetattgenom gesgenom av
upprätthålla och utveckla yrkesmässig kompetens. Stödet till barn ochatt

så återvän-utformas förlorar tid vid eventuelltungdomar bör de inteatt ett
modersmålet därfördande till hemlandet. Undervisning i bör obligato-vara

möjligt praktiskt ordna, dvs. det finns kompetentriskt det är att om enom
tillgå.lärare att

barn i familjer med tillfälligt skydd kan det motiverat med under-För vara
modersmålet,både hemlandets historia, geografi och religion och ivisning i

språket förutsattsvenska och det svenska samhället, den anpassadeattom
skolgången förbegränsas i tiden. Om särskilda klasser inrättas dessa barn bör

svenska skolan och viss undervisning kunnaklasserna kunna placeras i den
tillsammans med svensktalande bam.ges

På för nyanlända bör individuella handlingsplanerandrasättsamma som
Flyktingarnas ochför flyktingar med tillfälligt skydd. bakgrund hurupprättas

utgångspunkt förde vill utnyttja tiden i exil primär upprättandetär en av
planen.

såoch viktiga föra möjliggöra normalt ochArbete boende äreget att ett
då flyktingar tillfälligtaktivt liv möjligt. I situation antal medett stortsom en

skydd skall samtidigt bör det emellertid möjligt erbjudatas emot attvara
ocksågenomgångsbostäder enkel standard. Antalet kommer kansomav

påverka kommer samtidigt kanmottagandet sätt, störreannat om grupper
utifrånmottagandedet lättare byggat.ex. att ettvara upp gruppens egna

resurser.
Vad gäller försörjningen kommittén arbeta betydelse-rätten äratt attanser

såvälfull försörjningsskäl psykologiska skäl. opinionssynpunktUrav som
också laglig Kommitténkan det viktigt flyktingen har arbeta.rättatt attvara en

föreslår Flyktingpolitiska kommittén flyktingardärför, i likhet med den att
arbetstillstånd.fåmed tillfälligt skydd skall

innefatta betydande informationsinsats för tyd-Mottagandet bör göraatten
bådetillfälliga skyddet innebär, för berörda flyktingar och förligt vad det

mottagarsamhället.
Tillfälligt skydd framför allt i situation därär avsett att storages en grupper

människor söker skydd krig och katastrofer. Det kan betyda helundan att en
miljökatastrof kandel behöver psykosocialt stöd. Handlar det eventu-om en

fysiskaella insatser behöva riktas flyktingarnas hälsa. Behoven behövermot
så möjligt.inventeras och stöd snartges som

våldflytt krig och börGrundprincipen i mottagandet dem undanav som
inte konflikten med i exilen stöd vid behovtas samt attatt acceptera attvara

konflikter mellan Ickeför aktivt bearbeta och försöka lösaattges grupper.
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statliga organisationer biståkan här med samtalsgrupper och studiecirklart.ex.
ocksåhur den svenska demokratin fungerar. kunna förStöd bör attom ges

upprätthållaflyktingar ska kunna kontakter med hemlandet och landsmän.
bådeSociala kontakter kan stöd under tillfällig exil och främjaettvara en

framtida liv i exillandet. Här skulle svenska fackföreningar, frivilligorga-ett
nisationer och insatser liknande Kontaktnätet, kunna spela viktig roll. I denen
mån flyktingarna har organisationer har dessa viktig funktion fyllaattegna en

bistånd,vad gäller projekt riktade hemlandet nödhjälp, insamlingar,även mot
återvandring.kontakter, information och eventuell

Huvudman för flyktingar med tillfälligt skydd bör den statliga myndighet
förhuvudman asylsökande. Enligt kommitténs mening detär ärvara som

för åter-naturligare den huvudmannen arbeta med hemlandsperspektiv ochatt
vandring för huvudmanden har för introduktionen.än som ansvar

förKommitténs principer mottagandet flyktingar med tillfälligt skyddav
sammanfaller emellertid till delar med kommitténs introduktionenstora syn
för andra nyanlända flyktingar och invandrare. flyktingenDet själv börär som

drivande, önskemål utgångs-den och hans eller hennes skallvara som vara
ingåpunkten för vilka kompetenshöj ande kurser, praktik, skall i denm.m. som

individuella planen.
invandrarpolitiska föreslårI den myndighet kommittén skall inrättas,som

kommer den organisation och den kompetens finnas behövs för plane-att som
ringen väsentliga delar vistelsen för flyktingar tillfälligtmed skydd.av av

föreslårKommittén därför myndighetden asylsökandeatt tar emot eta-som
såblerar samarbete den invandrarmyndigheten,med dess organisa-ett attnya

och kompetens utnyttjastion kan i mottagandet.

Ändring17.12 förordning där begreppet invandrareav
ingår

Kommitténs förslag till invandrarpolitik kräver huröversynny en av
begreppet invandrare förordningar.används i olika

Kommittén har, framför allt i kapitel fem, invandrarna i den svenska
befolkningen, visat hur generaliserande och missledande begreppetgrovt
invandrare kan Kommittén denna belysning bör leda tillattvara. anser en

hur begreppet invandrare förordningar. sådananvänds i olika Enöversyn av
också betingad kommitténs förslag till invandrarpolitik.översyn är av ny

I kommitténs skrivelse till regeringen beträffande arbetsmarknadspolitiken
bilaga 3 beskrivs hur invandrarbegreppet skulle kunna ändras i förordningar
och direktiv berör arbetsmarknaden.som
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18 Den generella politiken i det

mångkulturella samhället

språkliga,Den mångfalden,etniska, religiösa och kulturella harsom
vidgats de decenniemas fråninvandring allt ñersenastegenom
ursprungsländer, medfört mång-har Sverige blivit i allt högre gradatt

ikulturellt.
utgångspunktDetta bör självklar för den generella politi-tas som en

nivåer.kens utformning alla

De mänskliga rättigheterna och frihetema grundläggande värden vidutgör
utformandet den politik mångfaldenskall spegla och förutrymmeav som ge

bibehålladem vill och utveckla kulturarv majoritetens. Deänett ärannatsom
värden inte begränsat svenska" vi delarär med människor iutansom som
andra länder.

Staten har historiskt för värnandet det svenska kulturarvet.ett ansvar om
Till detta kulturarv räknas också det inhemska minoriteter bidragit med,som
liksom det tillförts den svenska kulturen dem invandrat undersom genom som

århundraden. språkettidigare Det svenska språketdet för allaär gemensamma
bor i Sverige. Jämsides med det svenska kulturarvet, hela tidensom som

påverkanförändras under globaliseringen och invandringen, ñnns det ochav
ocksåkommer det ñnnas andra kulturarv i Sverige, kulturarv deatt som som

invandrat fört med sig eller knutna till inhemska minoriteter. Grupperärsom
varit bosatta i Sverige länge har aktualiserat frågan hur deras röttersom om

och liv i Sverige kan böroch dokumenteras. Kommittén kommer i samband
fråganmed föreningsverksamhet språklig/etniskt grund uttala sittattom

stöd för de initiativ område.tagits dettasom
Huvudansvaret för dessa andra kulturarv, förvaltas,hur de utvecklas och

hur de överförs till efterföljande generationer ligger alltid i första hand
individerna själva och inte staten.

I demokrati Sverige, kan inte hinderlägga i förvägenstaten män-en som
önskemålniskors såleva sina liv, länge inte lagar och förord-attom egna

ningar överträds. Den enskildes sluta sig med andra gällerrätt att samman
också kunna det etnisk och kulturell grund. Politikengöra i samhälleatt ett

språklig mångfald,med etnisk, kulturell och kan utgångspunktemellertid med
i samhällets grundläggande värden knappast begränsas till undanröjaatt
hinder för etniska egenaktiviteter. ocksåDet kan behövas aktivt stöd.ett
Förutom demokratiska och andra skäl till stöd erfarenhetvisar och studier att

samhälle inte stödjer etnisk fåorganisering kan oönskad etnifieringett som av
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samhället, där de etniska skiljelinjema framhävs och till konlliktkällor.görs
således mångfaldInom för vad gäller i Sverige bör valfrihet ochramen som

bejakas. finns offentligtRedan i dag möjlighet med stöd försko-att starta egna
föreningsverksamhet,lor och skolor, driva bedriva närradiosändningar m.m.

Den moderna kommunikationstekniken möjligheter komplettera kultu-attger
språklig pårella och behov alltmer utvecklat sätt.ett

kulturarv förändrasKulturer och ständigt. Redan snabb och ytlig gransk-en
förvånansvärdning den "svenska kulturen visar med vilken snabbhetav som

innehållet fråndet kulturella förändras och hur fort glömsdet bort vilka länder
förändringen.det kom eller vad betingade Men det inte baraärnya som genom

sådan förändringarmigration sker. Den globalisering sker via t.ex.som som
handel, kommunikationer och inte minst populärkulturen,genom menar
många har betydligt inverkan kulturer vad invandring ochstörre änen

faktum kvarstår, påinvandrare har. Men varje mellan kulturer bärmöte en
mångkulturelltpotential till förändring. ligger därför iDet samhällesett natur

ingenting kan förbli det varken i majoritetskulturen eller i mino-att som var,
behållaritetskulturema. För den föreställer sig kunna intakt kulturattsom en

således varje ansikte ansikte eller med kommunikationsteknikensär möte, mot
frånhjälp, risktagande. försDet kulturella generation tillöverett arv som en

ändras alltid successivt. I framtid kommer det svenska kulturarveten annan en
påverkati flera avseenden invandringen, bemärktaatt t.ex.vara av genom

författare och konstnärer invandrat l900-talet.undersom
mångkulturelltI samhälle det nödvändigt finna det kitt kanärett att som

hålla alla livsstilar och kulturarv I det invandring etniskt ochsamman. genom
språkligt blandade Sverige det förenande i svenskheten inteär ett gemensamt
historiskt den samtida tillhörigheten i Sverige med dessutanursprung sam-
hällsordning och grundläggande värderingar demokrati och människorsom
lika och värde. Sverige konstitutionen,I lagarna och politikenrätt ytterstanger

för samhällslivet.ramarna
Kommittén det angeläget inte bara för erkännaochatt utrymmeanser ge

ocksåolika kulturer och livsstilar, främja mötesplatserutan att gemensamma
och intressegemenskaper etniska, såkulturella och sociala tillhörigheter,över

ömsesidigt utbyte värderingar, kunskaper och erfarenheter kan ske.att ett av
fårerfarenheter mångkul-Det och brytas varandra detär när synsätt mot som

turella samhällets kan frigöras och för vad betraktasresurser ramarna som som
"normalt svenskt" kan vidgas.

årsSom redan inledningsvis i betänkandet har med 1975 invand-ävensagts
rarpolitiska riktlinjer och förändringar den generella politiken utgjortsenare
statsmaktemas huvudsakliga söka tillgodose invandrares behov. Sär-sätt att
åtgärder hafthar endast kompletterande funktion. Kommittén vill med sitten
förslag till politik i högre grad betona den generella politikens bety-ännuny

samhällspolitikendelse, i betydligt utsträckning ochstörreattmen menar
måste utgå ifrånmycket tydligare hittills och spegla den etniska, kulturellaän
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och sociala mångfalden i samhället.
framstårDet för kommittén alltmer missvisande tala invandrar-attsom om

politik de eller de politiken riktarnär sig till kan ha bottpersoner grupper som
i landet i decennier, kan svenska medborgare eller till och med föddavara vara

Sverige.i Till det kommer de oklarheter förknippade med denär attsom
gamla politiken bestod både till invandrare säråtgärderdirekt riktade ochav
generell politik, i stället för identifiera förhållandenorsaker till delatt som en

den generella.av
Att den särskilda föreslåsinvandrarpolitiken omfatta endast invandrares

årförsta fem i Sverige betyder säråtgärderemellertid inte därefter inte kanatt
möjliga eller önskvärda. måsteDäremot den dåvägledande principenvara
dels grundläggande rättigheter och skyldigheter förgäller helaattvara samma

befolkningen, exempelvis inom det sociala trygghetssystemet, åtgär-dels att
då skall utformasder efter individuella behov. Behov har medgöraattsom en

utländska utbildningsbakgrund skall tillmätas betydelset.ex.persons
andra omständigheter.sättsamma som

När och kommun utformar påpolitiken olika områden det delstat är en
framstårsamhällssektorer särskilt viktiga. Arbetsmarknaden harsom som

kommittén redan tidigare lyft fram område,angeläget därutöverett ytterstsom
språkfrågorna,utbildnings- frågoroch kultur,är religion ochrör demo-som

krati, liksom frågor,sociala synnerligen viktiga beakta. måsteUtöver dettaatt
speciell uppmärksamhet motverka diskriminering.ägnas att

18.1 Arbetsmarknaden

Kommitténs analyser visar det idag i Sverige ñnns mängder yrkeskom-att av
med invandrarbakgrund har värdefulla kunskaperpetenta personer som som

inte utnyttjas. Dessa människor förmågavill och har produktiva insat-göraatt
för sitt land. frånDet hindrar dem för sig i mycketgöra rätt ärattser nya som

det svenska svårighetersamhällets dessa individer deatt acceptera är,som
svårigheter till deras kvalifikationer och meriter låtaoch derasatt ta vara

och skaparkraft utvecklas. Ett där invandrare intesynsättresurser ses som
problem kan lättare bidra till tillvaratagande de finns iett av resurser som
samhället, grund fördomar och dåligt.rädsla i dag utnyttjasmen som av

åtgärderDe sikt skulle den invandrade delen befolk-mestsom gynna av
ningen stimulansåtgärder,generella åtgärderär dvs. alla bidrar till ekono-som
misk tillväxt. Om andelen förvärvsarbetande kunde öka generellt skulle detta

förmånligt för alla, inklusive med utländsk bakgrund.vara personer
När det gäller den ekonomiska politiken kan vissa delar den ha särskiltav

betydelse för sysselsättningsmöjligheterna för den invandrade befolk-stor
ningen. Ett exempel åtgärderdetta förbättrar konkurrensenär inomsom
livsmedelsbranschen. Personer med kontakter i och kunskaper livsmedels-om
produktionen i andra länder kan ha goda förutsättningar arbeta med importatt
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riskerar hindrasfrån länder, dedistribution produkter dessaoch att avmenav
konkurrensSverige. En bättrekoncentrationen grossistsidan iden starka

också för företagenförbättra förutsättningarnagrossistema skulle kunnabland
både sysselsätterlivsmedelsaffärer ochdetaljistsidan, där restauranger

företagare ellerantingenmånga invandrarbakgrund,med egnasompersoner
anställda.som

småföretagandeför kanförutsättningarekonomisk politik godaEn som ger
med invandrarbakgrund. Kom-också betydelse förha särskilt stor personer

oftare före-relativtutrikes föddamitténs utvärdering visar är settatt personer
och viktigMånga sig själva,svenskar. skapar arbete utgöräntagare en

utanför kultur-invandrarbakgrund, denför medarbetsgivare andra även egna
för företagandethinder detDet mycket angeläget över-är att egnagruppen.

invandrarbakgrundspecifika för medhindrenbryggs, äroavsett personerom
på svårig-hinderallmänhet. Exempelegenföretagande ieller det gäller ärom

förutsätt-skapafå banklån kontaktnät. När det gälleroch bristandeheter attatt
framgångsrika naturligtvis viktigtföretag detför livskraftiga ochningar är att

påverka utveck-möjligheterutländsk bakgrund självaföretagare med attges
utifrån förutsättningar.sinalingen egna

Arbetsrättskommissio-för närvarandeArbetsmarknadsreglema över avses
med utländsk bak-förmycket angeläget situationenDet är att personernen.

ocksåKommittén harsammanhang.uppmärksammas i dettagrund särskilt ett
tillskulle kunna bidraförändring arbetsrättenkonkret förslag hur enaven

utländsk bakgrund.anställa medökad vilja att personer

Maximitiden förlängas tillanställningar börför tidsbegränsade
aåttfökamånader nyanställa.för viljan hos företag12 att

för-tidsbegränsade anställningar börförKommittén maximitidenattanser
anställningar förenklasnyanställningar, eftersomöka antaletlängas. Detta kan

sådan Arbetsgivaren behöverpå förändring.Heraoch underlättas sätt av en
arbetstagaretidsperiod vidsig för obestämdinte bindagenast varsenen

arbetsgivarenpå. anställning kanförmåga Genom tidsbegränsadhan osäkerär
och kanske tillfällig ökningvid plötsligutöka arbetsstyrkanenkelt aven

efterarbetsstyrkanarbetsgivaren kanGenomarbetsmängden. att anpassa
bakom bl.a.också iaktta intentionernadet lättarearbetsmängden, blir att

förenskilda arbetstagareförhindraarbetstidsregleringen och utsätts storaatt
arbetssituationen förarbetsmiljön ochvilket kan förbättraövertidsuttag, samt-

liga anställda.
betydelse förha särskiltprovanställning kanMöjligheten till längre stor

arbetsgivare anställaoch öka viljan hosinvandrarbakgrundmed attpersoner
osäkerheten hosbl.a. diskuteratsutvärdering harjust dem. I kommitténs att
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arbetsgivaren i anställningssituation kan högre beträffandeen vara personer
utländsk utbildning yrkeskompetens, svenskamed eller med bryt-pratarsom

ning eller har kulturell bakgrund. Om arbetsgivaren har möjlighet atten annan
dessa under längre tid det sannolikt anställningpröva är attpersoner mer en

inte upplevs chanstagning. nyanlända invandrareFör svenskutansom en
arbetslivserfarenhet kan tidsbegränsad anställning eller provanställning i prak-
tiken den enda möjligheten komma in den reguljära arbetsmarkna-attvara

få arbetsförmåga.den och möjlighet visa sinatten
påökning sysselsättningen marknadensEn allmän bör normalt ske vill-av

arbetstillfallenakor och bör resultera i överskott kan vinster tillett som ge
verksamheten och via skatter bidra till offentlig verksamhet och avbetalning

frånoffentliga skulder. Undantag dessa krav kan arbetslöshetengörasav om
såblir bidragen till de arbetslösa blir ekonomisk belastningstor att en som

nivåerskatterna till oönskade och/eller tvingar offentlig sektor attpressar upp
oönskatavskeda antalett personer.

eddragningen offentliga dåN i den sektorn kan drabba exempelvis omsorgs-
svårtverksamhet där det rationalisera arbetsuppgifterna. En standard-är att

vården dåsänkning i blir följden. Samtidigt offentligtmed anställdaatt pressas
arbetslöshet offentligai och bidragsberoende inte den sektorn likaut sparar

mycket budgeten för omsorgsverksamheten minskar eftersom de avske-som
får försörjningdade sin i alla fall via skatter och offentlig budget,en annan
arbetslöshetsersättning eller socialbidrag.t.ex.

Kommittén skrivelsehar i till regeringen bilaga 1 med anledningen av
åtgärderden arbetsmarknadspolitiska propositionen föreslagit generellaatt nu

förbör vidtas dels öka antalet anställda inom den offentliga sektorn medatt
lönesubventioner, dels för marknader för olika former tjäns-öppnaatt nya av

hushållen. åtgärder efterfråganriktade direkt till Dessa skulle i tiderter storav
på arbetskraft bli samhällsekonomiskt kostsamma eftersom kraven dessa
utvalda verksamheter det gäller bidrag offentliga sektornstill den inkom-när

lägre för andra verksamheter. I tider ovanligt andel isätts än närster storen
befolkningen vill arbeta saknar arbete och därmed inte heller bidrar tillmen

fården kollektiva produktionen samtidigt försörjning kan detmen en vara
på tillåtalönande ändra och ñer arbetanuvarande regelsystem med lägreatt att

påkrav överskott i verksamheten.

rådande utgåarbetsmarknadsläge lönesubventionerI bör kunna i större
omfattning.

De verksamheter kan aktuella subventionera inom den offentligaattsom vara
vårdsektomfinnskonsumtionen bl.a. inom och miljösektom. Kommittén tar

inte ställning till den praktiska konstruktionen denna subvention, deav
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frånanställda kan antingen arbeta kvar i sina ordinarie sysslor eller anställas
särskilt organiserade företag, drivna i privat eller offentlig regi.pooler eller

behöverSubventionen kräver anslagspost i statsbudgeten den inteen men
ekonomiska effekteninnebära samhällsekonomisk kostnad. Den realaen

måste bakgrund undanträngningseffekter och hur arbets-bedömas bl.a.mot av
löshetsnivån påverkar lönebildningen.

rådande hushållenriktade till sub-I arbetsmarknadsläge bör tjänster
ventioneras i omfattning för dels Öka den ekonomiska tillväx-större att

dels minska arbetslösheten.ten,

Grundidén med subventionerade tjänster minska bidragsberoendet ochär att
någoninte medför ekonomisk belastning för allmänheten.skapa arbeteatt som

samhälletRätt genomförd bidrar denna reform till ökad produktion i och
därmed till ökad välfärd. Formema för marknader i samhälls-öppnaatt nyaen

olika kommitténs skrivelse tillekonomin kan tekniskt lösas Isätt. reger-
gårfigur tillingen bilaga 6 visas exempel där subventionense ett ett

får utförföretag bidrag för de timmar anställd de angivna syssloma.som en
betalar i vanlig ordning lön, arbetsgivaravgifter och till denFöretaget moms

får frånoffentligaoffentliga sektorn. Den sektorn in löneskatt denäven
frånoffentliga sektorn arbetstimmaranställde. Alla inkomster till den dessa

återgår subvention till företaget. Det denna subvention sänkerär somsom
så många få rådkostnaderna för tjänsten kan utnyttja den. Detta kräverattatt

fåri offentliga sektorn in belopp viaanslagspost statsbudgeten, sammaen men
frånskatteinkomstema aktiviteten.

aktuella subventionera det gällerDe verksamheter kan närattsom vara
hushållen idagtjänster riktade till kan antingen "nya" aktiviteter somvara

bådeköps till marknadspris. Hit hör enklare reparationsarbeten, enklaresällan
vårduppgifter, fönsterputsning, grovstädning, läxläsning, tillfällig barnpass-

trädgårdsarbete "etablerade" aktiviteterning eller vissa former ochav som
vård, målning, fastighetsunderhåll ochkvalificerad tapetsering, eller repara-

långtionsarbeten kräver yrkesutbildning. Kommittén preci-attmenar ensom
sering vilka former service kan aktuella för stöd börav av som vara anges av

samrådefter arbetsmarknadensarbetsmarknadsdepartementet med parter.
undanträngningseffektersamhällsekonomiskt bör nackdelarna med vägas mot

fördelarna med dels vidga marknad, dels marknad vit.göra svartatt enen
hushållen fårtjänster till subven-De vinner vissa preciseradeattsom en

kommunalation förenklat fyra Den anställde inom denär t.ex.personer.
få bibehålla fårhemtjänsten kan sina jobb i och med sektorn bättre ekonomiatt

skatteñ-de arbetar den nyöppnade marknaden inte längre behövernär som
får bibehållanansieras. utnyttjar den kommunala hemtjänsten servi-Den som
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cenivån. Den utnyttjar den subventionerade fårtjänsten arbeteettperson som
utfört till överkomligt fårpris. Den arbeta företageti erbjuderett som som
tjänsten slipper arbetslös.

För utförligare beskrivning kommitténs överväganden beträffandeen av
för lönesubventioner och riktade tjänster hushållenstörre till hänvi-utrymme

till skrivelsen, återfinnsi sin helhet i bilagasas som
I kommitténs delbetänkande ocksåredovisas rad andra idéer huren om

sysselsättningen kan ökas. Denna idékatalog kan fungera utgångs-bl.a. som
förpunkt diskussioner inom arbetsmarknadsdepartementet hålloch andra

hur arbetsmarknaden kan förbättras.om

Arbetsmarknadspolitik riktas invandrarbak-medmotsom personer
grund

såvälFör arbetsmarknadspolitiken för politikområdenandra det viktigtärsom
politiken skall utgångspunktersina i och spegla den etniska,att ta en av

kulturella mångfaldenoch sociala i samhället. Detta innebär medveten-att en
het vissa människor har utländsk bakgrund bör ñnnas hos personal vidattom

såsommyndigheter arbetsförmedling mñ. och detta kan kräva vissatt anpass-
frånning åtgärderpersonalens sida. Vidare kan påinriktas särskildasom

behov hos vissa med utländsk bakgrund behövas, dessa bör intepersoner men
riktas människor någonenbart beroende de i mening "invand-mot äratt
rare. Inom arbetsmarknadspolitiken skulle exempelvis kunna förekomma
särskilda utbildningar i svenska för varit här länge,personer, som men som
ändå svårigheterhar språket.med

Kommittén nedan på åtgärderexempel skulle kunna bidrapresenterar som
till chanserna arbetsmarknaden förbättras för invandrar-medatt personer
bakgrund, inte säråtgärder för viss kategoriutgör invandrare.men som en

åtgärderDessa har tidigare i nämnda skrivelse.presenterats ovan
De medel inom statsbudgeten Arbetsmarknadsverket disponerar kansom

för utomnordiska medborgare uppgåberäknas till 3,2 miljarder krca
månader12 1995/96. kostnaderDe kommitténs förslag upphov tillsom ger

kan i proportion till dennases summa.

Åtgärder kompenserar för språkliga handikappsom
förslagDetta innebär precisering förslaget i kommitténs delbetänkandeen av

lönebidrag för vissa med utländsk bakgrund. Preciseringen inne-om personer
bär lönebidraget förbehålletbör långvarigamed ochatt vara personer penna-

språksvårigheter. Bidraget kunna långtidsarbets-utnyttjas äldrenenta avses av
långlösa med vistelsetid i Sverige, för åtgärdervilka upprepade medpersoner

bl.a. utbildningsinsatser inte fungerat. Att född utomlands bör intevara vara
förutsättning för få påkunna lönebidrag dessa grunder, det kommeratten men
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ändå invandrarbakgrund. Bidra-i första hand kunna utnyttjas äldre medatt av
bristerdel det allmänna lönebidraget ikan tillgöras attget genomen av

språkfardigheter med arbetshandikapp.erforderliga likställs andra typer av
språksvårigheterpå med kommit-Med den kraftiga inriktning sompersoner

åtgärdenföreslår få fördet sannolikt de aktuellatén ärär personer som somav
förfå ordinarie arbetsmarknaden. Kostnaden löne-kan sysselsättning den

alternativa försörjningen för debidraget bör därför i relation till densättas att
socialbidragsker offentliga sektor, antingen viaaktuella personerna genom

ocksåicke sysselsatta. Detta skulle motiveraeller via andra ersättningar till att
föreslås delbetänkandet skulle kunna omfattasñer de 1 500 iän personer som

åtgärden. delbetänkandetAnslagsbehovet för de föreslagna platserna iav
Ytterligare exempelvis l 500 platser skulleberäknades till 126 miljoner kr.

miljoner kr.därmed totalt ökat anslagsbehov 252ettge

Kompletteringsutbildningar

sysselsättningsgradinvandrarbakgrund har inte bara klart lägrePersoner med
arbetslöshet infödda svenskar. Kommitténs utvärderingoch markant högre än

många finns i yrken intevisar de har sysselsättning motsvararatt av som som
utbildningsnivå. utbildning finnsformella Utrikes födda med akademiskderas

utsträckning totalbefolkningen i tillverkningsarbete.i klart större än
fråninvandrarbakgrund har utbildning och erfarenhetmedPersoner som

få sina yrken. I stället försina ursprungsländer bör det lättare arbeta inomatt
och kostnader dettautbildar sig i Sverige med all tid dedessa nyttatt som

arbetsmarknadsutbildningenmedför kompletteringsutbildningar inombör
Socialstyrel-Exempelvis visar undersökningar AMS respektiveutnyttjas. av

respektive sjuksköterskor det finns behov tilläggs-beträffande lärare att avsen
Vid dessa utbildningar bör viktutbildningar för dessa yrkesgrupper. stor

på i kom-kulturkompetens, arbetsplatskultur och arbetaläggas att samtgrupp,
ingå.svenska och yrkessvenska. Dessutom bör praktik Dessamunikativ

svenskfödda utbildatnyttjasutbildningar skulle kunnaäven personer somav
fått formell kompetens för sitt yrke i Sverige.sig utomlands och inte utövaatt

år tillvaratagandeutbildningarhar under bedrivit antal s.k.AMV ettsenare
från påpekar i sittför invandrare med högskoleutbildning hemlandet. AMS

delbetänkande dessa tillvaratagandeutbildningaryttrande kommitténsöver att
arbetsmarknadsutbild-särskilda bidragen inomi fara grund deär attavnu

för arbetshandikappade. anpassadehar tagits bort för alla Denningen utom
fråga kan knappast anordnas lokala utbildningarutbildning det här är somom

bedömning det nödvändigt invand-kräver Kommitténs är äratt attutan resor.
kompletteringsutbildningarkompenseras för i samband med avrare resor

kom-Resekostnader därför inräknas i kurskostnadendetta slag. bör när en
exakt beloppsbestämma dessakostnaderpletteringsutbildning upphandlas. Att

svårt,yrkesprövning för invandrare mycket de börliksom det gällerär när men
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inte de kan finansieras inom befintligadet anslaget förstörre än attvara
åtgärder.arbetsmarknadspolitiska

Aktivitetscentra för arbetslösa akademiker

På alla skulle aktivitetscentra för arbetssökande akademiker kunnastörre orter
finnas, information få råddär arbeten, möjlighet ansökningar,attom om
tillgång till intemet och möjlighet sluta kontakter med arbetsgivare ochatt
andra finns. mötesplatser skaparDessa kreativ miljö kan leda till idéer,en som

kani sin leda till företag. Inom dessa bör studiecirklar itur centra t.ex.som nya
engelska och datakunskap organiseras. Förekomsten dessastarta eget, av

bör kunna leda till aktivitet och självförtroende stärks hos de arbets-centra att
Åtgärdensökande, och motverka isolering, hopplöshet och sysslolöshet. bör

riktas till alla akademiker, det kan tänkas invandrade akademiker kanattmen
ha glädje eftersomdessa deras kontakter med arbetslivet ochstörre centra,av
samhället i övrigt i fallvissa kan tänkas andras. förMedel dessasämre änvara

bör kunna frigöras länsarbetsnämnd, arbetsförmedlingar,centra attgenom
kommuner, fackföreningar, företag m.ñ. dessaupprättar centra gemensamt.

del självfinansieringEn bör kunna finnas exempelvis caféverk-även genom
samhet, anordnande kurserav m.m.

Arbetsförmedlare med specialkompetens värdera utländska utbildningaratt
och yrkeserfarenheter

kommitténsI delbetänkande diskuterades behovet specialkompetens hosav
arbetsförmedlingarna, vilket förts fram i invandrarpolitiska sammanhangäven

förtjänartidigare. Det emellertid ytterligare Kompetenspoängteras.att avse-
ende värdering utländska utbildningar yrkeserfarenheteroch särskiltärav
viktigt. situation där människorsEn bakgrund inte beaktas vid förmedlingsin-

innebär resursslöseri i och med befintligt humankapital intesatser ett att
utnyttjas. kan naturligtvis svårtDet för arbetsförmedlare värderaattvara
skriftliga intyg språk, fåoch utbildningsbevis främmande och uppfatt-en
ning vilken kunskap utbildningar och i främmandearbeten länder faktisktom

ñnns frånhar givit. Risken erfarenheten hemlandet inte beaktas ochatt att en
hänvisas till enkla jobb och utbildningar han/hon har kapacitet förnärperson

helt andra arbeten.typer av
förmågaPersonal med beredskap och värdera utländsk kompetens böratt

påfinnas arbetsförmedlingarna. Förutom denna specialkompetens bör de ha
goda kontakter med de aktuella arbetsmarknadema och kunna marknadsföra

påde sökande företagen. Arbetet med utländsk kompetens arbets-gentemot
förmedlingarna måste få såhögsta prioritet kvalificeradede handläg-att mest

lockas till dessa uppgifter. Vidare bör AMV prioritera medel förattgarna
ändamål.personalens kompetensutveckling används för detta
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Åtgärder för förstärka kunskapen "mångfald" arbetslivetiatt om
Det inte enbart allmänt samhällsintresse med utländsk bak-är ett att personer

får fågrund bättre möjligheter arbete. Inom sentida ochatt management-
Organisationsteori har begreppet diversity" eller "managing for diversity,

mångfald, fåttsvenska kan med allt betydelse.översättas störresom
många påTeorin bakom begreppet bygger det finns fördelar medatt att

arbetsplatser och i arbetsgrupper olika i möjligaha allaärpersoner som avse-
ålder,enden, exempelvis det gäller kön och kulturell bakgrund. Olikhetnär

upphov till kreativitet och effektivitet, och därmed lönsamhetstörre störreger
och konkurrenskraft för företagen.

förstärkaI kommitténs skrivelse diskuterades begreppet och behovet attav
kunskaperna det i samband med delbetänkandets förlag förom om program

finnasanställning invandrare. Det kan i andra sammanhang behovävenav av
verka för förbättrad och spridd kunskap olikheters betydelse iatt mer om

bådeorganisationer. Arbetsförmedlare och rekryteringspersonal inom privat
området.och offentlig sektor bör utbildas inom Vidare bör forskning om

mångfald i arbetslivet stödjas i utsträckning.större

långsiktigaKommunala kostnader för invandringen

Kommitténs utvärdering visar kommunerna riskerar växande kostnader föratt
arbetslösheten bland invandrare efter den statliga ersättningen tilläven att
fiyktingmottagandet diskuterasupphört. Statskontoret har i den irapport som

påtalat förändringar statsbidraget,kapitel 14 vissa möjliga det generellaav
lång-förskulle kunna rättvist statligt stöd kommunerna deettsom ge mer

siktiga kostnaderna för invandringen. Statskontoret diskuterar dels höjningen
per-capita-bidraget, dels faktor inom kostnadsutjämningen i detav en ny gene-

rella statsbidraget. Kostnadsutjärnningen utreds för närvarande Utjäm-av
ningsutredningen dir. 1995:118 och kommittén denna bör övervägaattanser
det förslag utjärnningsfaktor Statskontoret Det börpresenterat.om en ny som

påinte uteslutas denna faktor kan grundas vidare definition invand-att en av
frånutrikes födda viss kategori länder.t.ex.rare en

förhöjda kostnadsläget kommunkollektivet helhet,Det hos som som upp-
står låg sysselsättningsfrekvens hos invandradegrund delar denav av
befolkningen, behöver regleras. Kommittén det rimligt dessaäratt attanser
långsiktiga kommunala kostnader, bl.a. följd den statliga invand-ärsom en av

återkommandebehandlas överläggningarnaringspolitiken, vid de mellan
och kommunkollektivet hur kostnader fördelas mellan dessa sekto-staten om

lågEnskilda kommuner med hög koncentration invandrargrupper medrer. av
långsiktigaförvärvsfrekvens ersättningar,har särskilt behov utöverett stort av

såföljer så lågde ersättningar vid inñyttning, länge sysselsättningen ärsom
såvälinom vissa den idag. Detta kan gälla utländska medbor-ärgrupper som

från länderområdenföddautrikes olikagare som personer
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förslagDe kommittén lämnar beträffande introduktionen i kapitel 18som
innebär kommunala kostnader för arbetslösa nyinvandrade minskar i vissatt
mån. Kommittén har inte haft möjlighet värdera hur påverkardessa förslagatt
behovet förhöjdadet per-capita-bidrag Statskontoret föreslår. Försla-av som

ändåbör beaktas vid de nämnda överläggningama mellan ochget statenovan
kommunerna.

Äldre åldergrund invandring vid hög saknar pensionpersoner som av
försörjs idag socialbidrag. Detta enligt kommitténs mening inteärgenom en
långsiktig lösning försörjningsproblem. I samband förändringarmed deett

pensionssystemet för närvarande bereds kommittén därför attav som anser
detta förhållande bör Ett ersättningssystem bör enligtöver. kommit-annatses
téns uppfattning utformas.

18.2 Religion

mångafinnsDet historiska förbelägg religionen ofta har betydelseatt storen
för den bosätter sig i land. SverigeI uttrycks ofta olikaett nytt över attsom oro
invandrade i samhället vill ha för sin religion. kanDetutrymmegrupper
handla bygga moské eller begrava sina döda enligt traditioner.attom en egna
Mycket tyder den invandrat börjar betrakta signär delatt som som en av
befolkningen fåökar behovet respekt och för den religionutrymmeav man
förde med sig till Sverige. vilja begravaAtt sina döda i Sverige i stället för i

såledeshemlandet, bör tecken tillhörighet och solidaritet medettses som
det land På många hållinvandrat till. i landet i dag hänsyn tillstörretasman
olika och samfunds behov. Kommittén emellertid beredvil-attgruppers anser
ligheten tillmötesgå religiösa intressen och önskemål frånkommeratt som

Öppenhetmed invandrarbakgrund skulle kunna betydligt större.grupper vara
och respekt andra religioner och trosuppfattningar följer naturligtgentemot av
den i Sverige grundlagsfästa religionsfriheten.

nåFör öppenhet och toleransstörre andra religioner ochatt gentemoten
trosuppfattningar behövs dialog mellan företrädare för olika religioner ochen
mellan dessa och Mångreligiösaallmänheten. mötesplatser nivålokal
skulle kunna möjligheter till i konstruktiv anda hantera konflikter, spridaattge
kunskaper och konfrontera olika föreställningar varandra. Ettgruppers om
intressant mångreligiösexempel mötesplats de planer Samarbets-ären som

förnänmden statsbidrag till trossamfunden påSST har bilda Multiatt ett
Faith Center". ocksåMötesplatser kan underifrån,fram iväxa dent.ex.som
skola där oenigheten mellan muslimska föräldrar och lärare såslutligen blev

sågde inblandade någoninte lösning fortlöpande dialog.stor att änannan en
Kommittén finner det angeläget inte bara kommunala och statliga myndig-att
heter initiativ till mötesplatser skapas också organisationer ochtar att utan
andra aktörer.
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18.3 Kultur

spegla förändradeskall för impulser och denKulturlivet öppetvara nya
befolkningen.sammansättningen av

olika kulturella aktiviteter skall for akti-statsbidrag till öppnavara
förutsättningpå språk underetniskaviteter andra eller inom attgrupper

uppfyllda. kulturell verksamhetvillkoren Därutöver börde generella är
särskildaspråkliga befrämjasinom eller etniska stats-genomgrupper

bidrag.

åtgärder inom den generellaintroduktionsperiod ochI den indelning i en
föreslår hittills har kallats förskall prägla detpolitiken kommittén somsom

aktiviteter otvivelaktigt hemma i den generellainvandrarpolitik hör kulturella
förinvandrade liksompolitiken. Naturligtvis kan nyligenäven personer,

i kulturellavistas tillfälligt i Sverige, deltagaövrigt turister eller andra som
kulturellaMen det justaktiviteter, besöka olika äretc. genomengagemang
manifes-språkliga etniska i samhället kanaktiviteter olika eller gruppersom

sådanstödja verksamhetochsig och det är att accepteratera somgenom
mångkulturella få innebörd. faller sigSverige kan reell Detbegreppet det en

samhället och inteförankring i det svenskanaturligt det medäratt personer
sådan verksamhet.kan bäranyanlända upp ensom

aktiviteter, teaterbesök, besökuppgifter deltagande i olika kulturellaDe om
skillnader mellanutställningar ñnns visar ingaoch störreetc. sommuseer

Möjligen kaninfödda befolkningen och invandradeden personer. man av
infödda läserandeltillgänglig statistik dra slutsatsen störreatt enpersoneren

å andra sidan troligen använderdaglig tidning, de invandrade eterme-attmen
sådana uppgifterslutsatserutsträckning. tolka och dradia i Att ärstörre av

svårt; konsumtion massmediakulturkonsumtion, liksomemellertid mycket av
åldrar, bor i ellerolika beroendevarierar starkt mellan tätortom man

Tolkningen komplicerasutbildning, inkomst och yrke.glesbygd liksom efter
kulturutbu-för allaytterligare inte det detäratt vet gemensammaman omav

språkgemen-finns inom olikadet utbud kulturella aktiviteterdet eller somav
deltagitskaper/etniska grupper som personerna
åtskilliga olika organisationerförmodligenñnns antal,Det tusen,ett stort

språkligainom och etniskasammanslutningar verkaroch grupper somsom
förekommer omfattandeinvandringen. Dethar bildats i Sverige engenom

teaterföreställningar, utställningar,i form konserter,kulturell verksamhet av
till med-sammankomster riktar sigföredrag och olika former sociala somav

språkgrupp i sker vid sidan detspeciñk ochlemmar i stort sett avsomen
fråganaturligtvis intekulturliv sker svenska. Det vattentätaår omsom

kulturellt helt harLika väl det finns invandradeskott. personer somsom
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lever ihelt eller till övervägande delassimilerats finns det andra ettsom
naturligtvis finns infödda svenskarminoritetskultur i Sverige, liksom det som

fåttgiftermål på kontakt med invandradehareller sätt näraannatgenom
riktar sigverksamhet. En del de aktiviteteroch deltar i deras av somgrupper

ocksåetnisk/språklig skespecifik kan för övrigtitill medlemmar gruppen
utåt,rikta svensk publik.likaväl verksamhet kan sigsvenska, mot ensom

någonsåväl genomföraresursskäl har kommittén inte kunnatAv tids- som
föreningslivet eller olika kulturella verksam-egentlig kartläggning varkenav

utgå ifrånkanbland med invandrarbakgrund. Manheter även attpersoner
undersök-kraftigt mellan olika Enligt ULFsituationen skiljer sig grupper.

8levnadsförhållanden SCB utför kontinuerligtningen uppgav pro-somom
medlemmar i invand-invandrare" under 1980-talet dealla attcent envarav

mycketförmodligen varierar anslutningen till föreningarnararförening. Men
behöverför delta i kulturell verksamhetstarkt mellan olika och attgrupper, en

i förening.inte medlemman vara en
mångamångfacetterad skeromfattar verksamhetKulturpolitiken somen

stadsdelsbib-från kulturinstitutioner med statligt stöd tillplan, centralaolika
sångkörer. Sverige givetvis präglatDet kulturella livet iliotek eller lokala är

svårt entydigt vaddet kandet svenska kulturarvet, sägaäven attom varaav
blivit-vad eller med tiden harinternationellt allmängods och ärär somsom -

gång för allaför vad kulturarv intespecifikt svenskt. Gränserna ärär ett ensom
gång.de förändras med historiensgivna utan

all sannolikhetkulturer och kulturarv inte statiska kommer medEftersom är
efterkrigs-svenska befolkningen har skettden förändring den som genomav

spår i det svenska kulturarvet. Dettidens invandring än sätta teratt sommer
således uppfattasi framtiden kommafrämmande i dag kansig att som

också fullständigt "normalt". Det härsvenskt" och därmed är processer som
vidgad svenskhet kansig försöker dem eller Mensker styra envare man

identifiera och känna nationellmänniskor kan sig medgöra störreatt en grupp
därför samhäl-samhället och kommitténtillhörighet till det svenska attanser

bibliotek,Tv/radio,olika svenska, kulturellalets etc.-teatrar, museer,arenor
låta svenskaför verksamhet och sitt utbud och detskall bredda sinramarna-

mångfald kulturutbudet,speglas i det nationellasamhällets t.ex. genom reper-
ocksågivetvis viktigt deidentifikationen detoch prograrnval. För är atttoar

skådespelare, journalisterolika kulturellauppträder de etc.arenorna,som
kulturinstitutio-befolkningssamrnansättningen. Eftersomtillsammans speglar

förockså förslag till handlingsprogramarbetsplatser, bör kommitténsärner
invandrarbakgrund kunnaanställning medrekrytering och varapersonerav

tillämpligt vid dessa.även
svenska historia synlig bordeinvandringen och invandrarnasAtt göra vara

regionala/lokala förför landets nationella ochsjälvklart attett museer,ansvar
Nordiskainitiativ har tagits i denna riktning.exempel. En delnämna ett

Mångkulturellt i Botkyrka,inlett samarbete medhar centrumettmuseet som
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fått särskilt leda nationellt sarnordnings- och utvecklingsar-ett att ettansvar
bete. Kommittén det viktigt detta arbete, bedrivs i kontaktatt näraanser som
med olika forskningsinstitutioner, fördjupas och erfarenheterna sprids. Häratt
vill kommittén också hembygdsrörelsens möjligheternänma vidga sinatt
verksamhet och till de kulturarven.ta vara nya

Att detta den svenska kulturensätt öppna varken hinder för ellerär ett ett
alternativ till verksamhet och utbud språklig/etniskabyggersom en annan
gemenskap svensk. Vid sidan svensktän kulturarv, alla slagsetten av som
svenskar, den invandrade befolkningenäven och dess ättlingar, skall ha möj-
ligheter känna sig måstedelaktiga finnas för andra, icke-att utrymme
svenska kulturarv. Det kan betyda språkliga/etniska själva villt.ex. att grupper
dokumentera sin hemlands- och invandringshistoria, något bland annatsom
sverigefinnarna alldeles vad för sådangör, föroavsett tarmuseerna ansvar

Pådokumentation. det självklart etniskt/språkligasätt föreningarär attsamma
för kulturella bådeaktiviteter bör finnas och kommer ñnnas vid sidanatt om
det för alla kulturutbudet.gemensamma

I Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning SOU
1995:84 betonas bland kulturawsfrågomas betydelse mångkultu-iannat ett
rellt samhälle. Rätt utnyttjat kulturarven bas för integration i vidger en en
gemenskap, skriver kommittén, tillägger förutsättning föratt attmen en man
skall kunna tillägna sig och respektera främmande kulturarv harärett att man
insikt i det I betänkandet avvisas den invandrare kom tillegna. syn som
uttryck i den kulturpolitik utformades 1974, där invandrare betraktadessom

eftersatt Invandrare varken eftersatt eller homogenutgörsom en grupp. en
framhållerI stället Kulturutredningen kulturens betydelse för indivi-grupp.

den.
När det gäller det nationella stödet till professionellt skapande konstnärer

kommittén det naturligt med invandrarbakgrund stödattanser personer ges
utgångspunktmed i krav kvalitet ställs andra. Samtidigtsamma som

lyfter fram de positiva effekterna gränsöverskridande verksamhet ochman av
vill stöd till samverkan mellan konstnärer olika etnisk och kulturellse av
verksamhet. Därutöver bör invandrares kulturella aktiviteter stödjas,egna men
här betonar också det dessa själva har för bevarandeman ansvar som grupper

traditioner och kulturarv.av
denI generella politiken ingår det utgår frånstöd eller kommunatt statsom

till kulturell verksamhet utgåbör villkor verksamhetenoavsettsamma om
påsker språk såsvenska länge denän riktar sig tillett i Sverige bosattaannat

sådanEn likställighetsprincip slå hårtskulle sådan kulturellmotpersoner.
verksamhet i Sverige påbygger språkandra svenska och inom iänsom
huvudsak invandrade Den verksamheten påsaknar flera det stödsättgrupper.

i enspråkigt samhälle med alla sina institutionerett stort Heltsettsom ger.
också sånaturligt det minoritetskulturemaär inte bara har ojärnförligtatt ett

mindre underlag i form presumtiva och publik ocksåutövare ärutan utsattaav
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svår frånför ofta kvalitetsmässigt konkurrens det svenska kulturlivet. Medett
sådan ocksåmotivering har skapat speciella stödforrner för utgiv-t.ex.manen

språklitteratur svenska producerade och för i Sverigening andra änav av
gårvarken önskvärt minoritetskulturernabosatta Det eller är attpersoner. ge

och majoritetskulturen förutsättningar för kulturell verksamhet,samma men
språkliga/etniska så efterfrågaskulturliv bör stödjas länge detta ochgruppers

meningsfullt de berör.upplevs det närmastsom av personer
Kommittén den beskrivna inställningen till deltagande ochtror att ovan

utövande kulturell verksamhet delas majoritet i Sverige. Kulturstorav av en
förståelsenofta visat verksamhet medel för öka mellanhar sig ett attvara

och stärka identitet och självkänsla och angelägetdet är attgrupper gruppers
sådanstöd till kulturell verksamhet. Det därför med intresseär stortges som

kommittén Stiftelsen framtidens i sin verksamhet blandkulturnoterat att annat
prioriteravill projekt, med kulturen uttrycksmedelsom som engagerar grup-

Stiftelsenoch individer med invandrarbakgrund. tillsattes regeringenper av
långsiktiga1994 för under minst tio ekonomiskt stöd till och nyska-att ge

pande kulturprojekt.

Stöd till organisationer

bidragssystemet till invandrares riksorganisa-Det nuvarande statliga
bör för till etniskttioner avvecklas. I stället bör stödett nytt system

språkliga införas.kulturella verksamhet Detta bör kunna igruppers ges
två former, grundbidrag eller projektbidrag.som som

föreslårKommittén bidragssystemet till invandrares riksorganisationersatt
centrala verksamhet administreras SIV avvecklas. myndighetDenav somsom
skall ha för genomförandet invandrarpolitiken skall ha medel föransvaret av
projektbidrag till organisationer. för stöd till kulturell verksam-Ett nytt system

språkligtinom etniskt och skall införas. Stödet skall hahet bestämda grupper
sådana organisationer,formen dels bidrag till inom verksammaav grupper

sådanadels projektbidrag för kulturell och social verksamhet inom grupper.
I kapitel 9 beskrivning inom invandringen bildade etniskaav genomges en

språkligaoch i Sverige.grupper
SIV föreslog anslagsframställning 1995/96 organisationeri sin nyaatt

borde stödjas i omfattning vad fallet redan etableradestörre än samt att
fåriksorganisationer istället borde stöd enligt principerna för övriga folkrörel-

ser.
fårFlertalet organisationer för närvarande stöd via SIV har viktigsom en

språkligafunktion samlande och stödjande inom etniska ochsom organ grup-
har bildats invandringen till Sverige under det halv-senasteper som genom
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åsikt,seklet. SIV:s delas berörda organisationer, de inte harär attsom av
någon klar funktion i invandringspolitiken. sådanEn utveckling, kulturfrå-att

skulle bli dominerande i dessa organisationemas förutsågsverksamhetgorna
ocksåför övrigt den invandrarpolitiska kommittén 1984 utreddeav som

frågan SOU 1984:58. Stödet till invandrares riksorganisationer för när-som
varande via SIV bör därför avvecklas.ges

kvarstårSamtidigt hos den myndighet har för invandrarpoli-ansvaretsom
tiken behov frånkunna köpa tjänster organisationerett att oavsettav om-

bildadedessa invandrare eller infödda eller projektbidragär attav genom-
sådanastimulera verksamheter verket invandrarpolitiskasom anser gagna

målsättningar eller motiveras aktuella sociala situation ellersom gruppers
dylikt. för alltsåEtt visst anslag projektbidrag bör kvar hos invandrar-vara
myndigheten medan huvudparten det nuvarande anslaget kan överföras tillav

huvudman.annan
SverigeI bor människor med i antal olika länder och medett stortursprung

språk modersmål.minst hundratal mångkulturellaI det Sverige viett som som
förespråkar det självklart alla bor i Sverige skallär delaktiga i detatt som vara

för det svenska samhället. Detta innebär de skildaär ävengemensamt attsom
erfarenheter och värderingar de bor i Sverige skallrepresenterarsom som
återspeglas i det vi uppfattar vårt svenska kulturarv.som som gemensamma

måste de önskemålDet enskilda människornas behov och avgörvara som
vilket språkligaoch skilda eller etniska skall verka ochsättom grupper

utvecklas i Sverige. Samhället varken kan eller skall de enskildaavgöra om
människorna eller familjerna sådanväljer delta eller inte delta i verksam-att
het. har samhället sådanDäremot anledning stödja verksamhetatt ettom
tillräckligt antal människor varaktigt bor i Sverige visar intresse förstort som
det.

Det enligt kommitténs uppfattning naturligt kulturellt och socialt livär om
inom olika etniska i huvudsak organiseras initiativ inomochgrupper av
sådana mångkulturella ocksåDet samhället bör emellertid speglas igrupper.

bibliotekens litteraturinköp och i medias programutbud.t.ex.
frånKravet initiativet skall komma och verksamheten organiserasatt av

själva inte helt okomplicerat. Det naturliga anknyta tillär detär attgrupperna
organisationsliv har utvecklats i etniska i Sverige. olikaMensom grupper

har olika traditioner och hur dessa skall inteavgränsas ärgrupper grupper
självklart. för utgåttI det organisationsstöd har till invandrarorga-system som
nisationer via SIV har 30 olika organisationer bidragsberät-över ansetts vara

mångatigade, det finns minst pålika organisationer till verksammaärsom
riksplanet fåttolika anledningar inte har del stödet till riksorgani-men av av
sationemas centrala verksamhet. flestaI de indel-görgrupperna, om man

språk, tvåningen efter ñnns fleradet eller konkurrerande organisationer.
organisationsväsende påEtt för etniska riksplanet kan stödjagrupper som

påoch samordna aktiviteter lokalplanet förutsättning mång-för aktivtär etten
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den kulturella ochfaldigt kulturliv i Sverige. Samtidigt det i första handär
organisatio-samhället har anledning stödja, intesociala verksamheten attsom

sådana. kulturell egenverksamhet i etniskaStatens stöd till gruppernerna som
verksamhetsbidrag till riksorganisationer,bör därför utformas dels ettsom

sådana etniskaprojektbidrag till kulturella och sociala projekt inomdels som
grupper.

språkliga finns i Sverige detalla de i dagAv är en som genomgrupper som
såväl gällersin storlek historiska skäl intar speciell ställning. Dettaensom av

Även finskspråkiga intesverigefinska dagens i Stockholmden ärgruppen. om
frågafinnar tidigare detdirekta ättlingar till de har levt där är om ensom

månghundraårig finska talats inom Sverigestradition harobruten att nuva-
finskspråkiga Antaletbara i de delarna Norrbotten.rande integränser av

modersmål älva eller föräldrar harhar finska och varssom som sompersoner
från ungefär kvarts miljon Enligtinvandrat Finland beräknas till personer.en

uppfattning motiverar detta viss särbehandling denkommitténs en av gruppen.
föreslår därför stödet till etniska utformas delsKommittén ettatt somgrupper

språkgrup-finskspråkig stöd för övrigastöd för verksamhet och dels ettsom
behovför undvika denEtt skäl detta även störstaär att att gruppensper.

ansökningarmindre behov vid behandlingundantränger av omgruppers
bidrag.

villkor för bidragPreciseringar av
föreslår följande krav skall ställas för grundbidrag enligtKommittén attatt

utgå: Organisationen skallkommitténs förslag skall

inom ihuvudsak bedriva allmän kulturell och social verksamheti en- en
språklig eller etniskSverige bosatt grupp.

så stadgeenlig möjlig-uppbyggd varje medlem hardemokratiskt att envara-
påverkahet organisationens beslut,att

områden där den invandrar-tillfredsställande geografisk spridning i deha- en
organisationens medlemsunderlag,och mjnoritetsgrupp bosatt utgörär som

bekosta sin verksamhet ochsjälv del0 en av
många omfattardokumentera verksamhet och hur denkunna sin personer0

såsom verksamhets- och revisionsberättelser.styrkta handlingargenom
omfattas minst 000 i Sverige bosattakunna styrka dess verksamhet 1att av°

personer.

för bidrag till invandrarorga-för närvarande gäller i detDe regler systemsom
återgettsverksamhet har i avsnitt 9.1nisationers centrala

förhållande förförändring i till nuvarande reglerFörslaget innebärovan en
påverksamhet det gäller kravettill riksorganisationers centralabidrag när

för lokal verk-förbudet använda stödet stödjamedlemsredovisning och att att
samhet.
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erfarenhetEn nuvarande stödsystem har varit svårtdet mycketäratt attav
erhålla och verifiera uppgifter antalet medlemmar i förening. Kravet harom en
varit viss medlem skall betalas i medlemsavgift till riksför-att en summa per
eningen. Eftersom de aktuella föreningarna helt eller delvis, förbund av
lokalföreningar innebär detta viss uppgiven medlem i lokal-att en summa per
föreningama måste betalas in till riksföreningen. Kravet fårstatsbidragetatt
användas endast för riksföreningens centrala verksamhet tillkom för hindraatt

den medlemsavgiftema återbetaladesmedlen till lokalföreningamaatt genom
sådant måsteEtt med nödvändighet bli svårmycket kontrollera.system att

måsteBl.a. för kontrollera uppgivna medlemsantal revideraatt ävenman
lokalföreningarnas verksamhet. Vidare har aktuella organisationer tillämpat
olika för antalet medlemmar, har räknat medlemmarsystem att ange man
familjevis, det åldrarinte klart vilka skall medräknasär etc.som

Någon enkel lösning problemet hur antalet medlemmar skall fastställas
finns inte. I reglerna för statsbidrag till trossamfund har delvis likar-man av
tade skäl fonnuleringen personeranvänt betjänas Samfundetssom genom
församlingar i stället för "medlemmar. Av praktiska föreslåsskäl lik-en

formuleringnande i de krav listas Om organisation över-ettsom ovan. en
tygande kan visa dess verksamhet omfattassätt minst 0001 böratt av personer

fåden kunna grundbidrag.
Eftersom kravet i praktiken inte upprätthållamöjlig föreslås kravetär att att

viss till riksorganisationen inlevererad medlemsavgift liksomslopas,en
kravet grundbidraget fårendast användas för riksorganisationensatt cen-
trala verksamhet. måsteKravet organisationerna bekosta del sinatt en av
verksamhet med kvarstår.medel Eftersom möjliga ñnansieringskälloregna

så mångainte innebär detta i praktikenär kravet medlemsföreningarnaatt
bekosta del riksorganisationens kvarstår.verksamhetatt en av

Kommittén det fårgrundbidrag föreningarna skall liksom detattanser som
nuvarande differentieras med hänsyn till antalet medlemmar. Antaletsystemet
trappsteg bör dock färre i det nuvarande påStorlekenän systemet.vara
grundbidragen såbör deläven över det totala stödet kanstörreattses en av
till verksamhet formi bidrag till avgränsade projekt. Hur förslaget i detaljav
skall utfonnas kräver ytterligare utredning.

Administration bidragenav
Det nuvarande bidraget till invandrares riksorganisationer administreras av
SIV. Vilka organisationer fåskall fastställsbidrag regeringen för-som av
slag SIV.av

Invandrarpolitiska kommittén i likhet med utredningen bidrag tillanser om
ideella organisationer SOU 1993:71 de fårorganisationer bidragatt som
skall ha inflytande på hur fördelas. Eftersom kommitténsett stort pengarna
förslag innebär stöd utgå bådeskall kunna formi grundbidrag ochatt av
projektbidrag, varvid kretsen organisationer får bidrag inte bestämdärav som
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med företrädare för i princip allaförhand, kan den modell med nämnden
för bidrag till trossamfundbidragsberättigade organisationer tillämpassom

inte användas.
tvåföreslår för administration bidragen skapasKommittén det nämn-att av

finskspråkig verksamhet och nämndnämnd för bidrag till kulturellder, enen
språkliga/etniskabidrag till andraför grupper.

bestå fyraregeringen och dels styckenNämndema bör utses av avav
kulturrådetstyckenberörda organisationer föreslagna ledamöter, dels treav av

föreslagna ledamöter. sistnämnda ledamöter börDessa ärvara personer som
något kulturområdei liksom i kvalitetskraven och bidragsnor-väl insatta dels

svenskspråkig frånför verksamhet. Ledamöterna organi-motsvarandemema
från fårsåväl grundbidrag för sinsationerna bör komma organisationer som

inom etniska verkande organisationer medverksamhet andrasom grupper
kulturell och social verksamhet.

sådanför administra-verksamheten behövs kansli och medel ochFör ett en
måstebidragsgivningen beräknas. Kommittén har dessation övervägt omav

självständig eller de bör administrativt inord-nämnder bör bilda enheten om
förespråkarnågon första hand nämndemamyndighet. Kommittén i attnas

fårkulturrådet anknytning tillinordnas i med motiveringen därmedatt man en
till verksamhet.stöd kulturellannan

Stiftelsen Invandrartidningen

Stiftelsen Invandrartidningen bör bedriva sinKommittén attanser
föreslår nuvarande ansla-verksamhet kommersiell basis och detatt

till Invandrartidningen avvecklas.get

språkedi-föreslår utgivningen Invandrartidningen olikaKommittén att av
förinvandrarmyndigheten skall ha medeltioner upphör. Den centrala att, om

upphandla utgivning tidning lättmyndigheten bedömer det lämpligt, av en
ombildas till aktiebolag ochsvenska. Stiftelsen Invandrartidningen bör ett

basis.verksamheten bör bedrivas kommersiell
År från1967 beslutade statsmakterna efter förslag arbetsgruppen som

1967:149,invandrares informationssituation prop.bland behandladeannat
invandrarspråken.tidning de vanligaste FörSU 174, rskr. 358 att utge en

1967 utkommer tidningenbildades Stiftelsen invandrartidningen. Sedandetta
sommarmånaderna.uppehållvecka med under Undermed ett nummer per

Årbudgetåret På lätt svenska. 19881971/72 tillkom edition benämnden
stiftelsen 1987/881110, SfU24, rskr.beslöt statsmakterna rekonstruera prop.

propositionen föreslogs höjning stiftelsekapitalet till 1 miljon301. I en av
för verksamheten. Det före-kronor för skapa ekonomisk basatt tryggareen
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ocksåslogs tidningen skulle finansieras med prenumerationsintäkter ochatt ett
årligt statsbidrag uppdragsintäkter och annonsintäkter fåskulle tillfö-samt att

verksamheten. Stiftelsen invandrartidningen statlig stiftelse därärras en
regeringen ledamöterna i styrelsen utom för de anställdautser representanten

stiftelsens direktör anställs styrelsen.samt som av
Budgetåret 1993/94 uppgick rörelseintäktema till 23,0 mkr. Det särskilda

organisationsanslaget uppgick till 15,6 mkr, prenumerationsintäkterna till 5,8
mkr, intäkter för specialnummer till 1,3 mkr och annonsintäktema till 1,5 mkr.

ñnansiellaDe intäkterna, dvs. stiftelsekapitalet fonderadeochräntan medel
på statsanslaget uppgick till 0,7 mkr. Rörelsekostnadema uppgick tillsamt

Årets24,6 mkr och avskrivningama till 0,5 mkr. resultat blev underskottett
Året165 000 kronor. innan blev resultatet överskott 725 000 kr. Detett

kapitalet uppgick utgångentill 9,5 mkr vid budgetåret 1993/94. Ansla-egna av
till stiftelsen budgetåret månaderunder 1995/96 uppgår18 till 23 mkr.get

Några villkor för medlens användning inte i regleringsbrevet.anges
För närvarande utkommer tidningen med följande editioner. Siffran efter

editionen årmedelupplagan under 1995är enligt tidningens uppgifter.

På lätt svenska 21 729
Finska 2 798
Arabiska 2 125
Serbiska/Bosniska/Kroatiska 2 215
Spanska 6381
Persiska 2 475
Polska 2 667
Engelska 2 393

Antal exemplar privatpersoner mindre. En mycketärsom prenumereras av
del Påupplagan för tidningen lätt svenska torde till stl-undervis-stor av

ningen. En prenumeration Invandrartidningen kostar för närvarande 170
årkronor 44 nummer, vilket betydligt under normalt marknadspris förärper

sådan publikation. Detta innebär det statliga bidragetatt prenumereraten per
exemplar betydligt prenumerationspriset.är större än

Förutom invandrartidningens olika editioner har stiftelsen verksamheten
framställningmed infonnationsmaterial språklätt svenska och olikaav

uppdragsbasis. Redaktionen bedömningen det möjligt öka dengör äratt att
delen verksamheten.av

Riksdagen har beslutat prop. 1995/96:61 de statliga anslagsstiftelsemaatt
frånfinns skall upphöra den januari1 1997 och deras verksamhet, i densom

mån den skall fortsätta, bedrivas i form aktiebolag ideell förening.eller Iav
utredningen verksamheter beroende statligt stöd SOU 1995:93ärom som av
föreslås Stiftelsen invandrartidningen ombildas till aktiebolag till-att ett som

några sådanamed andra ingåbolag skall i statlig koncern. Verk-sammans en
samheten skall enligt förslaget finansieras statliga myndigheterattgenom
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från presstödetdet generellabidragfrån bolagen, samtköper tjänster genom
bör bolagetsEnligt förslagetannonsintäkter.prenumerations- och resur-egna

På svenska.lättsprida tidningenför ochanvändasförsta handi utatt geser
tidningtidningen 8-sidor,liksom ärden tidningen,Utredningen att somanser

såutvecklas deförståndshandikappade, börförsvenska attlätt utgessom
föreslår utred-språkeditionemaolikaBeträffande defår presstöd.normalt

betaladärvid skallsådan och verketfår utgivningbeslutaSIVningen attatt om
utgivning.merkostnaden för dennaochför översättningarbolaget

utkommerinvandrartidningentvå språk finska och spanskaFör som--
fårBåda dessa tidningarbasis.kommersielltidningari Sverige ävenutges

miljoner krnärvarande 1,5produktionsbidrag föri formpresstöd percaav
storlekungefärprenumererad upplagaår. tidningar harDessa sammaaven

inteuppgifternaeditioner,invandrartidningens ärfördet mensom uppgessom
Tidningsstatistik kontrol-fallet gäller ABi deteftersom detjämförbara avena

tidningenandra falletexemplar, i detprenumereradeuppgifterlerade avom
språkeditionemaolikaexemplar. Deeller spriddatrycktauppgivna antalet av

presstödetsf.n. intePå uppfyllerlätt svenska,inklusiveinvandrartidningen,
språk-olikaår. uppfyller deFörmodligenantalet utgivnakrav nummer per

prenumererade exemplar.2 000minstinte heller kraveteditionema
startadesinvandrartidningenannorlunda dedagSituationen i än närär var
dåspråkpåtidning fleraförMotiveringenår 1967. attutatt gevarge en

och valdesvenska samhället,information detnyinvandrade manompersoner
språkdå. har sedanUrvaletspråk aktuellatidningen deut avatt som varge

språk-flerainvandringen inomgånger, aktuelladenHeradess ändrats men
förhållande till antaletutkommer liten. Itidningen är personersomgrupper

antalet trycktaspråkområden finns i Sverigefrån motsvarande är exem-som
för tidningenursprungliga motiveringenifrågasätta denMan kanplar litet. om

innehåll och läsekretsensbåde beträffar tidningensvadgäller längre, samman-
Såväl svenskunder-Sverige.har vistats itill hur länge demed hänsynsättning

väsentligt. Tid-informationsinsatser har byggtssamhälletsvisningen utsom
både vad gällerbehovfyller naturligtvisspråk svenskaandraningar än ett

språk-kraft för den aktuellaspråkrör samlandeochochinformation ettsom
tidningar förifrågasättas utgivningdockDet kan grupperavom engruppen.

stiftelsestatliguppgift föri Sverigeetableradesedan länge ärär enensom
verksamhetopinionsbildandeförbudopartiskhet ochmed de krav mot som

innebär.detta
mycketmed deni kombinationInvandrartidningenkostnaden förhögaDen

fleramedinvandrartidningenutgivningefterfrågan fortsattlåga gör att aven
åsikt börframstår Enligt kommitténsmotiverad.språkeditioner inteolika som

utgåvor tidningarutgåfrån för utgivningbidraginga permanentastaten avav
språk.på olika

bero-verksamheterUtredningeni vad ärKommittén instämmer somom
bör ombildasföreslår invandrartidningenStiftelsenstödstatligtende attomav

373



SOU 1996:55

till aktiebolag och nuvarande statligaett anslag avvecklas.att Enligtanser
kommitténs bedömning finns det tidningensi redaktion samlad erfa-storen
renhet informationsspridning på lätt påsvenska och språkolika bordeav som

det möjligt utvecklagöra verksamheten uppdragsbasis.att Kommittén tar
inte ställning till förslaget bolaget ingåskall i statlig koncem, helleratt en

frågantill samordning med utgivningen tidningen 8-sidor.om av

Kostnader och finansiering

Kommitténs förslag beträffande invandrarorganisationema och Invandrartid-
ningen innebär del medel frigörs, samtidigt medelsbehov uppståratt en som

håll.andra Idag disponerar SIV för stödet till invandrarorganisationema 23
miljoner årsbasiskr enligt 1995/96: 100. Vidare anslås 15 miljoner krprop.
årligen till Invandrartidningen. Kommittén dessa medel skall dispo-attanser

enligt följande.neras
De medel kostnaden för utgivningen tidningen Påmotsvarar lättsom av

svenska bör överföras till den invandrarmyndigheten, kommitténnya som
föreslår skall inrättas, för användas för samhällsinformation till nyanlända.att

fårMyndigheten bestämma tidning lätt svenska skall fortsattom en utges
såoch i fåfall skall uppdraget framställa den. Kommittén vill i dettavem som

sammanhang peka de alternativ till tidning infonnationsteknikenen som
erbjuder.

Medel friställs de språkeditionemaolika invandrartid-attsom genom av
ningen avvecklas överförs till det föranslag kulturell egenverksamhet och
organisationsstöd i etniska språkligaoch kommittén föreslår.grupper som

SIV:s organisationsstöd bör uppdelas dels stöd till de etablerade organi-
sationerna, administreras tvåde föreslagna nänmdema, delssom av ovan
stöd till organisering i Sverigeär och saknar etableradeav grupper som nya
organisationer. Detta stöd bör administreras den invandrarmyndighe-av nya
ten.

Sammantaget kommittén de 38 miljoner kr frigörs skallattanser av som
stödet till de etablerade organisationerna uppgå till 20 miljoner kr och 18att
miljoner kr skall disponeras den invandrarmyndigheten, dels förav nya sam-
hällsinformation för nyanlända, dels för stöd till de nyanländas organisationer.

18.4 Utbildning språkoch

Kommitténs analyser utbildningen hos invandrat eller harav personer som
invandrarbakgrund visar situationen mångai avseenden tillfredsstäl-att är
lande. Exempelvis studerandefrekvensemaär högskolorna bland svensk-
födda har minst förälder född i land lika höga eller högreettsom annat änen
för motsvarande tvåmed enbart svenskfödda föräldrar.personer

någraI avseenden finns dock problem kommittén särskilt skallsom menar
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framgår föregående kan inñyttare till Sverige,uppmärksammas. Som i kapitel
lågutbildade, utbildnings-och hög- och behöva särskiltbarn, ungdom vuxna,

utgåstöd skall led i denstöd för underlätta integrationen. Detta ettatt som nya
redan bott tid iinvandrarpolitiken. Problem berör ensom personer som

inomskall däremot enligt kommitténs förslag uppmärksammasSverige ramen
politiken och behandlas därför i detta kapitel.för den generella

utbildningsområdetspråket framstår fråga inomKunskap i svenska densom
för den enskilde förutsätt-inger idag. kunna svenskaAttstörsta ärsom oron

både ställning ideltagande och försörjning och därmed starkareningen till en
språk ocksåSverige harsamhället. Att alla bor i ärgemensamtett ensom

mångkulturellahålla nationen och skapa bryggorförutsättning för ihop denatt
därför starkt understrykaolika befolkningsgrupper. Kommittén villmellan

språketsförstärka det svenska förutsätt-vikten svenskundervisning ochav
sammanhållandeningar fungera kitt.ettatt som

förhållandevisspråkinlärning till Sverigeoch de nyligen anlänttidtar som
hunnit lära sig svenska bra de bottkan naturligt inte ha ävenmen somnog

uppenbara brister i sina kunskaper. Här hari sitt hemland har iblandlänge nya
fått problemkommittén dock inte fram statistik hur dettastortsom anger

från brister iErfarenheter arbetsförmedlingar visar dockegentligen att
språket försvårar på mångaarbetsmarknaden för med invand-svenska inträdet

skäl uppmärksamma svenskundervis-rarbakgrund. Det i sig kan attvara nog
områdendå människor och i därningen och särskilt dess resultat bland unga

umgängesspråk.språket självklart dominerarsvenska inte som
antalvill därför olika dels understryka betydelsenKommittén sätt ettav

mål finns inskrivna i skolans planer det gäller undervisningen iredan närsom
pågårförsöksverksamhet inom kommu-svenska och vikten delatt somav en

får får spridning.fortsätta och även störrenerna en
diskussionsfråga utbildningspolitiken gäller förständig inomEn utrymmet

fristående då också sådana invandrat iskolor och drivssom av grupper som
Sådana inom detdecennier. skolor kan organiseras delsSverige under senare

inomgäller för det offentliga skolväsendet, delsregelverk allmänt ävensom
starkt de nuvarande möjligheterna inrättahögskolan. Kommittén stöder attatt

föreslåfår därför funnit anledning föränd-skolor ñnnas kvar och har inte att
på område. Samtidigt vill kommitténringar i den nuvarande politiken detta

håller så hög kvalitetunderstryka vikten den ordinarie skolanlika starkt attav
mellan olikaalltid attraktivt alternativ i valeti sin verksamhet den äratt ett

skolforrner.
fråga fåttframgår i denkapitel 10Som är stort utrymmeen annan somav

hemspråk. för- och nackdelarinvandrarpolitiska diskussionen Analyserom av
hemspråk svårt konstanthålla alla de övriga faktorermed i skolan har att som

svårt vetenskapligt grundadebidrar till skolresultaten varför det är göraatt
hemspråksundervisningen övriga skol-vilka effekter har detuttalanden om

arbetet.
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ändåKommittén hemspråksundervisningen kan motiveras delsattmenar
led i introduktionen eftersom nyinvandrad skolelev fåkan behövaettsom en

del undervisningen förmedlad modersmålsitt under den tid han elleren av
hon siglär svenska, dels led i bejakandet mångkulturelladetettsom av
samhället. Elever hemspråk fårläser bibehålla kontakterna med sinasom

och vidareutvecklar då språkrötter svenskan ochäven änett annat t.ex. eng-
elskan, med alla fördelar det kan innebära i livet. Kommittén harsenare

möjligheterna på hemspråksundervisningövervägt att satsa attmer genom
tillåtaexempelvis hemspråk nybörjarspråk fastnatäven har försom men en

begränsad förstärkning det nuvarande systemet.av
Kommitténs förslag i det följande berör utbildningen språketi svenska för

åldrari olika med invandrarbakgrund, utbildningen hemspråk,ipersoner en
förstärkning språketssvenska ställning vid beviljandet medborgarskapav av
och språkkunskapermöjligheter relatera i finska till vad gäller i Fin-att som
land.

påSärskild satsning förskolor

Särskilda påsatsningar kvalitén i förskolor områdeni fåmed svensk-
talande skall eleverna där likvärdiga möjligheter.ge

Särskilda insatser i barnomsorgen bostadsområdenbehövs i smådär barn får
liten eller ingen kontakt språket.med det svenska Ett relativt antal barnston
deltar idag inte i då bådabarnomsorgen eller föräldrarna arbetslösa.ären
Dessa barn har härigenom språkligt handikapp vid skolstarten. förslagEttett

bam inte fåi barnomsorg bör påär möjlighetär deltid delta iatt större attsom
förskoleverksamhet några år innan skolstarten i svenskspråkigaden skolan.
För ytterligare stödja såbarnen kan där lämpligt föräldrarna/mammorna,att är

inte arbetar eller studerar, samtidigt erbjudas verksamhet, inkl.öppensom
Dåsvenskträning. ocksåmöjlighet stärka sin roll förälder i detattges som

svenska samhället. Den föreslagna verksamheten bör gratis för barnen.vara
Kommitténs förslag har hög prioritet. Det viktigt områdenbam iär medatt

få kontakter språketmed det svenska fårinte skolförberedelser andrasämre än
barn. Förslaget bör därför påresultera i krav måstekommunerna dåoch detett
regleras ekonomiskt enligt ñnansieringsprincipen. För del kan försla-statens

innebära påkostnadsökning 60 miljoner kronor.get en
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målKommitténs for barn och ungdomar i skolan

såElever med utländsk skall godbakgrund svenskundervisning attges
såde möjligheter undervisningtillgodogöra sig skolans deatt attges

förbereda fåkan sig for vuxenlivet, bli delaktiga i samhällslivet och
påmöjligheter till försörjning villkor andra elever.egen samma som

målende delaktighet samhälletFör övergripande och försörjningiatt egen
nås måste såsikt skall kunna eleverna i skolan goda svenskkunskaper attges

fårde möjlighet tillgodogöra sig undervisningen.att
svårt mångaBristande svenskkunskaper fördet elever tillgodogöragör att

sig undervisningen, vilket i sin leder till allvarliga konsekvenser för derastur
måstemöjligheter till vidare utbildning och yrkesverksamhet. Därför svensk-

undervisningen förprioriteras särskilt, dels elever med särskilda behov, exem-
då språk bostadsområden mångapelvis talas i hemmet, dels i där harett annat

modersmål.ett annat
Elever har i alla olika förutsättningar skall likvärdiga möj-ämnen men ges

uppnå målen måsteligheter i läroplaner och kursplaner. Undervisningenatt
därför hänsyn till elevers olika bakgrund och behov. särskild vikt iAvta ett
mångkulturellt måste språk-samhälle skolan skapa goda möjligheter förär att

modersmålutveckling hos elever svenska.med änannat

Tillvaratagande elevernas erfarenheter interkulturellt arbetssättettav -
En väsentlig uppgift för skolan främja tolerans och respekt för varandrasär att

måste ocksåolikheter. Skolan kunna tillvarata elevernas Det äregna resurser.
fårviktigt alla elever sig respektera kunskaper och erfarenheterlära deatt att

besitts kulturellelever med bakgrund den svenska.änavsom en annan
Syftet med anlägga interkulturellt undervisningen inte isynsätt äratt ett

första hand underlätta elevernas studiesituation, visaatt attutan mera
värden i andra kulturer och förbereda alla elever för verkligheten utanför

både fåskolan inom och Sverige. Elever i skolor där ovanligt harutom en
invandrarbakgrund bör kompenseras arbete kan kontak-annatgenom som ge

med andra länders kulturer, vänskoleutbyte med andra skolor antingenter t.ex.
områden mångai med invandrade eller i utlandet.

Särskild på skolor bostadsområdensatsning i

Särskilda insatser i vissa skolor regelmässigt inslag i kommunaladenär ett
områden många frånplaneringen. Skolor i där nyligen inñyttat andra länder

behöver ofta för likvärdiga möjligheter jämförtelevernaextra attresurser ge
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med andra skolor. Samtidigt undervisningen i svenska förstärks börsom ung-
domarnas kunskaper språki andra och kulturer tillvaratas och utvecklas. Olika
kulturbakgrunder tillgångkan berikar ocksåindividenses som en som men

I elevernas framtida arbetsuppgifter kan detta till-avgörandegruppen. vara
gång utveckla kontakter, affärsverksamhet med deras tidigare hemländer.att
För ytterligare förstärka dessa insatser i skolan skall högskolan följaatt upp
insatserna i skolan förstärka undervisningen språken,inom de olikaattgenom
i första då språkhand de har omfattande utbredning i andra länder.som en

Tillvaratagande lärarnas erfarenheterav
Den läroplanema, Lpo 94 och Lpf 94, liksom hemspråksäm-kursplanen inya

och i andraspråksvenskaämnet har tillkommit dåi tidnet ett nyttsom en
för skolan stegvis sedan slutet 80-talet har införts. Villkoren förstyrsystem av

arbetet i skolan har under påtid förändrats genomgripande ochisättettsenare
mål-med och resultatorienterat skolan har införts. Detatt ett styrsystem av

innebär målskall för verksamhetensätta och kommunerna skallatt staten upp
ha det fulla genomförandeansvaret.

Syftet har delvis förhållandetvarit renodla mellan den politiska och denatt
professionella sfären. Den politiska sfären syftet med verksamheten ochanger
anvisar den professionella sfären beslutar metoderna, vadt.ex.resurser om-

organisation och arbetsfonner. Innehållet i undervisningenavser styrs genom
mål i läroplaner och kursplaner. Preciseringen hur arbetet skallsom anges av
bedrivas lokalt på varje skola därgörs tolkar de målennationella ochman

innehållväljer och arbetssätt. Skolledning och lärare skall själva utforma
arbetet tillsammans med eleverna. frågaDet målstyrning.deltagandeär om en

såledesSkolan har inom för tillgängliga fullständig frihet attramen resurser
lägga såarbetet det bäst främjar elevernas inlärning. Det innebäratt attupp
lärarna med professionellt och samarbete harangreppssättett ett gott stora

påverkamöjligheter undervisningens organisering innehåll.ochatt

Fler lärare skolledareoch behöver språkutvecklingenkunskap hosom
Ävenelever med invandrarbakgrund. kunskaper och kompetens när

gäller andraspråksvenska måste Hemspråkslärarnashöjas. kom-som
i svenska och i hemspråket höjasbör möjligheter tillpetens genom

kontinuerlig fortbildning.

Enligt skollagens 2 kap. 3 § kommuner och landsting skyldiga förär att
undervisningen använda lärare har utbildning föravsedd den undervis-som en
ning de i huvudsak skall bedriva. fårUndantag endast medgöras om personer
sådan tillgåutbildning inte finns någoteller det finns särskilt skäl medatt annat
hänsyn till eleverna.
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Undervisning i svenska andraspråk skall bedrivas pedagogiskt ochsom av
änmeskompetenta lärare. Kraven lärarnas kompetens har höjts i och med
det ökande antalet elever med olika etnisk och kulturell bakgrund i skolan och
det krävs därför kontinuerlig fortbildning de lärare undervisar ien av som
svenska andraspråk.som

krävs ocksåDet ökade kunskaper språkutveckling för lärare under-om som
Ävenvisar i andra svenska. skolledareämnen än och andra lärare behöver

kunskap hur andraspråksinläming går till och hur bäst tillämparom om man
interkulturellt arbetssätt i skolan.ett
Särskild uppmärksamhet hemspråksläramasbör även behov fort-ges av

bildning i svenska och andra änmen.
I dag ñnns möjlighet inom grundskolläramtbildningen vid lärarhögsko-att

loma, inriktningen språk årskursernaför 1-7 och 4-9, hemspråkhaatt som
Förämnena. antagning krävs förkunskaper språketiett svenskaav mot-som

treårig gymnasieutbildning med lägst betyget fåDet idagärsvarar en
sökande uppfyller dessa krav. Kompletterande intensivutbildning isom

påsvenska gymnasienivå borde kunna anordnas 1-2 terrninskurser försom
sökande i övrigt uppfyller antagningskraven.som

Kommittén vill understryka vikten fortbildningens betydelse för lärarnasav
kompetensutveckling. Genom kommunal samverkan kan möjligheterna öka
för lärare småi kommuner få tillgång till fortbildning. Universitet ochatt
högskolor med lärarutbildning har vidare för anordna fort- ochett attansvar
vidareutbildning. Kommittén förutsätter högskolorna sådananordnarävenatt
utbildning för lärare undervisar språki de hållereller bliärsom attsom

hemspråk, dåoch språksärskilt i destora har omfattande utbredning isom en
andra länder.

Basutbildning för högskolestudenter

Basutbildning med 1-2 terminers svenska inrättas vid universitetmm.
och högskolor efterfråganmed sådan utbildning, bl.a. Södertörnsi
högskola och i Malmö.

Kunskaperna i svenska räcker ofta inte för relativt nyinvandrade personer som
önskar studera vidare högskolan. För dessa ordnas i dag s.k. preparandut-
bildning vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och
Linköping. Testerna visar endast 40 klarar för bliatt procent attproven

Drygt 70 klarar slutprovet. En basutbildningantagna. med studier iprocent
svenska och färdigheterandra bör byggas efter frånerfarenheter de därut orter
försöksverksamhet pågår idag. flexibeltEtt modulsystem kompletterarsom
utbildningen i svenska skulle möjliggöra individ- och behovsanpassning samt
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studiegång.fortsattdärmed möjlighet till snabbare
Målgrupp högskolan.invandrade studenter med behörighet läsaär att

på Södertörn skall enligt regeringens budgetpropositionDen högskolannya
från år1994/952100, successivt och 1999 tillförasbilaga byggas resur-upp

heltid. syfte4 000 studenter studerar I attmotsvarar ca somser som
och tekniskarekrytera till och förbereda för studier inom naturvetenskapliga

regeringen förlägga del den föreslagna behörig-utbildningar att avavser en
basår till högskolan. Den hög-hetsgivande förutbildningen, s.k. den nya nya

få för utvecklingen. Medskolan kommer betydelse den regionalaatt stor
mångetniska basårsutbildningstruktur bör med betoninghänsyn till regionens

på språkhantering för behöriga studenter med invandrarbakgrundsvensk vara
intresse för högskolan anordna.attav
Även föreslagna högskolan i Malmö, vilken enligt nuvarande planervid den

få på Södertörn, andra medkommer storlek den samt orteratt samma som
sådanefterfrågan på denna utbildning bör anordnas.typstor av

förFinansieringen utbildningsplatsema bör kunna ske inom deramenav
basårsutbildningarfinns för inom högskolan,allmänt tillgängligaresurser som

förutsatt denna finansiering inte upphör.att

vuxenutbildning för analfabeterBättre kunskaper om

påskall alfabetiseringensForskning och utvecklingsarbete
problematik. v.

föreslåsde utvecklingscentra för pedagogiskt utvecklingsarbeteEtt somav
tvåspråkighets-få förtill uppgift tillsammans med Centruminrättas bör att

forskning utvecklingsarbeteforskning vid Stockholms universitet initiera och
inom den grundläggande vuxenutbildningen.

Mångakraftigt. univer-Utbildningsbakgrunden hos invandrare skiljer sig är
några få årsmånga ingen utbildningsitetsutbildade, lika har endast ellermen

våranalfabetism har därför ökat i Sverige. Samtidigt kun-alls. Inslaget ärav
nåutsträckning lyckas dessa medskap begränsad i vilken grupperom man

utbildningen och vilka metoderutbildning vilken uppläggning ärsamt av som
Många de korttidsutbildade studerar inom den grundläggandeadekvata. av

läsåret 1992/93 kommunerna skyldigavuxenutbildningen. Fr är att garan-o m
kompetensnivå årskurs Dock finnsalla medborgaretera motsvararen som

utbildning och invandrarbak-det uppenbar risk elever med mycketatt svagen
förfastnar lära sig tillräckligt med svenska kunnagrund i studierna att attutan

få arbete.ett
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modersmålsundervisningBenämningen

hemspråksundervisningBegreppet bör benämningenersättas av
modersmålsundervisning.

Frågan återkommitbenämning har vid olika tillfällen i motioner till riks-om
dagen och har avslagits hemspråkmed motiveringen benämningen knyteratt

språktill det används i barnets hem och till benämningen moders-attan som
mål inte längre används i skolförordning eller läroplaner.

Kommittén har erfarit det finns såvälstark opinion hos lärareatt en som
invandrarorganisationer hemspråksundervisningändra benämningen tillatt
modersmålsundervisning. hemspråkBenämningen leder associationema till

språk endast inom hemmetanvänds eller i kontakt med släktingar. Detett som
utesluter associationer språktill används i världslitteraturennärmast ett som
eller officiella kunskapsnivåi sammanhang. Av detta kan följa lägre iatt etten
sådant språk hemspråksämnetkan förefalla rimlig. Genom fåttharatt en egen
kursplan har ambitionerna i undervisningen stärkts.snarast

I samband med grundskolerefonnen ändrades benämningen modersmål till
föreslårsvenska. Kommittén Skolkommittén hur kan införaövervägeratt man

ämnesbenämningen modersmål språkför andra svenska. Fortsättningsvis iän
detta avsnitt använder kommittén modersmålsundervisning.begreppet

Modersmålsundervisning

till modersmålsundervisningRätten

Alla bam och språkligungdomar med bakgrund denänen annan
svenska skall fortsättningsvis få modersmål,möjlighet läsa sittäven att
liksom tidigare under förutsättning minst 5 elever kan samlas iatt en

tillgå.och kompetent ñnnslärareatt attgrupp en

Samhällets stöd till språketundervisning i det i hög grad stöd tillär ettegna
individernas möjligheter bevara och uttrycka det kulturellaatt arvet.egna

modersmålsundervisningStödet till enligt kommitténs mening uttryckär ett
för ambition stödja mångfalden utgångspunktden kulturella med iatten
människors olika kulturella identitetet, i lika hög grad betraktaatt ettmen som

tillstöd bevarande och utveckling för språkligsamhället betydelsefullav en
resurs.

Kommittén modersmålsundervisning grundläggande rättig-ärattanser en
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såhet, varför reglerna bör de inte begränsar möjligheterna för deattanpassas
modersmålelever med utländsk bakgrund önskar utveckla sitt inomsom

för skolans verksamhet.ramen
språkligAlla barn och ungdomar med bakgrund den svenskaänen annan

modersmål.skall fortsättningsvis möjlighet läsa sitt förutsätt-Enäven att
ning dock liksom tidigare minst kan5 elever samlas i ochär att atten grupp en

tillgå.finnskompetent lärare att

modersmålsundervisningenOrganisation av

Modersmålsundervisning bedrivas påskolani bör timplanebunden tid

får modersmålsundervisningñesta efterIdag de eleverna sin skolans slut
frånutanför timplanebunden tid. Ofta undervisas elever olika skolor och

årskurser modersmålsundervisningtillsammans. erbjuda efter skolans slutAtt
påverka såvälibland signaler inte viktigt vilket kanämnet ärattanses ge om ,

elever lärare negativt.som
Modersmålsundervisningen såbör där möjligt utformad vanligär vara som

språkutbildning med den skillnaden eleverna välbekanta med grundernaäratt
språket. modersmålsundervisningeni i inte särbehandlas vidLärarnas bör

ingåskolan och dessa lärare bör i kollegiets och lärarlagens arbete. Skolled-
också såsyftetningen bör klargöra med denna undervisning, alla kanrättatt

förstå och värdesätta undervisningen.

Försöksverksamhet med utbildningsgaranti

undervisning modersmålet inte gårElever för vilka i ordna inomatt
skolans grund antalet deltagare understiger fem ellerattram av
därför tillgå fåkompetent lärare inte finns bör möjligheteratt att egna

modersmålsundervisning utbildningsanordnare.delta i hosatt annan

modersmålet gårinteNär undervisning i ordna inom skolans böratt ram
få tillgångeleven till ekonomiskt bidrag kan lösas in hos godkändett som

någonutbildningsanordnare, antingen i kommunens skolor eller hosav annan
anordnare studieförbund eller invandrarorganisationer. Kraven kvali-t.ex.

måste dock säkerställas.tet
modersmålsundervisningKommittén detta slag föratt ett systemanser av

följas Skolverket försöksverksamhetbör och i särskild iprövas upp av en
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kommuner har intresse denna vidgade möjlighet förutprövaattsom av
eleverna.

Organisering modersmålsundervisning utanför skolanav

Studieförbund eller andra organisationer, invandrarorganisatio-t.ex.
önskar för utvecklingen barnens modersmålta ettsomner, ansvar av

skall efter ansökan och prövning kunna beviljas sådanprojektstöd for
verksamhet.

Staten bör allt underlätta modersmålsundervisningsätt kan bedrivas iatt
organiserade former utanför skolansäven komplement till skolansettrarn som
insatser.

Invandrarorganisationema har betydelsefull roll folkrörelser ien som
Sverige för social kulturelloch gemenskap. Det förefaller naturligt invand-att
rarorganisationer liksom de i utbildningssamrnanhang etablerade studie-mer
förbunden bådekan ha intresse och förutsättningar språkunder-organiseraatt
visning och därför vill för utveckla barnens modersmål ochta ett attansvar
kulturella identitet.

påKraven kvalitet måste dock säkerställas. påKraven ärnneskunskaper och
pedagogisk erfarenhet fårhos lärarna inte lägre för organisationemassättas
undervisning för grundskolans, varförän vikt bör fästas vid dessa kravstor
såväl vid prövning ansökningar projektstöd i tillsynen.av om som

Skolverket skall vid prövning ansökningar projektstöd för fåattav om
modersmålsundervisninganordna bedömning huruvidagöra det finnsen

grund organisationen kan leva till läroplanensatt anta att grundläggandeupp
värden och allmänna mål kursplanens innehåll, mål och riktlinjer. Skol-samt
verket skall vidare för tillsyn verksamheten.ansvara av

Kostnader och finansiering

Hemspråksundervisning timplanebunden tid bör inte innebära nämnvärt
ökade kostnader, eftersom kostnaderna bör ungefär desamma näroavsettvara
de bedrivs. Antalet såväldeltagare kan öka minska, eftersom å sidansom ena
ñer kan välja läsa fårdetämnet högre fritidenoch inteatt behöverstatusom

å andra sidan ñer kan välja bort detupptas, det konkurrerar med andranärmen
ämnen.

Försöksverksamhet med utbildningsgaranti skulle kunna genomföras i för-
slagsvis fem kommuner till kostnad 4 miljoner kr. Lika mycket skulleen av ca
kunna anslås för det projektstöd kommittén föreslår för hemspråksundervis-
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omfördelningkunna skeFinansiering detta börning utanför skolan. genomav
för skolväsendet.befintliga anslagutbildningsdepartementetsinom

finskspråkigaSpråkprov for

språkprov Finska institu-föreslår i finska anordnasKommittén att av
myndighe-med berördaStockholms universitet tillsammanstionen vid

grundskolenivåbåde påSpråkprov finska skall anordnasi Finland. iter
möjlighetgymnasienivå. Avsikten elevernamedoch är att geproven

såskall utformas detverifiera kunskaper. Provetsina att motsvararatt
gymnasie- respektive uni-nivå för fortsatta studierden krävssom

versitetsnivå i Finland.

medspråket Sverige de bandensärställning ifinska har näraDet genomen
särställning skall beaktas inomsåväl förfluten tid idag. DennaFinland i som

sektorer det svenska samhället.olika av
för bl.a. utredaberedning har tillsattssärskildMot bakgrund attatt omav en

minoritetsspråk ispråket kommittén ställningfinska skall tarstatus avges
fråga.denna

bör arbetet medparlamentariska beredningenslutsatserna i denOavsett att
språkets fortsätta.finska ställningstärka det

i Sverige kanspråken gäller redannågra europeiskaFör de större att manav
språk-erhålla i respektive land. Dessagenomgå diplom med giltighetochprov

upprätthållasåväl i undervisningenför kvalitetenbetydelsehar att somprov
Genomgångspråken attraktionskraft skolorna.och iför statusatt avge

erhålla approfondi de language fran-Diplomeför exempelvis t.ex.attexamen
i Stock-vid Franska ambassadenInstitut Francaiscaise DALF anordnas av

året. sådan innebär bl.a. studenttvå gångerholm En att en somexamenom
någongenomgå ytterli-franskt universitet inte behöverstudera vidönskar ett

språktest.gare
språket.också för finska Förkunna gälla detmotsvarande ordning börEn

måste läst ñnskanaturligtvis de eleververifiera sina kunskaperkunnaatt som
också kunnafå ha värdeDärutöver kan deti första hand betyg i ämnet. attstort

nivå elever i Finland.relation till motsvarande hosmanifestera kunskaperna i
såkunskapernasådant möjligheter dokumenteraförbättradeEtt attattprov ger

så fortsatt utbildning i Finland.kan delta ielever önskarde t.ex.som
någraspråkprovet medföra kostnader och detbör inteUtfonnandet storaav

Administration och genomförandekostnadsram.finansieras inom beñntligbör
frånmån avgifter deltagarna.finansierasbör i möjligasteprovet genomav
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18.5 Diskriminering och rasism

föreslårKommittén lagstiftningenöversyn etnisk diskrimi-moten av
nering och Diskrimineringsombudsmannensöversyn uppgifter.en av
Kommittén det viktigt betona diskriminering inteatt ärattanser en
invandrarpolitisk fråga allmän rättsfråga.utan en

Kommittén vidare insatser motverkar marginaliseringattanser som
och utanförskap och ökar möjligheterna till försörjning och del-egen
aktighet det bästa diskrimineringär främlingsfientlig-ochvapnet mot
het.

Kommittén utifrån sitt hur den generella politiken böranser resonemang taom
hänsyn till mångkulturelladet åtgärdersamhället, diskrimineringatt ärmot en
allmän rättsfråga likhet inför lagen och inte invandrarfråga ellerom en en
invandrarpolitisk fråga. Av denna åtgärderanledning bör för motverkaatt

sådiskriminering långt möjligt såorganiseras de inte i första hand förbindsatt
invandrarpolitiken.med

fåttKommittén har inte i uppgift föreslå lagstiftning och har inteatt ny
heller grund för kunna lägga lagförslag. Kommitténatt emellertiden attanser
alla krafter påbör insättas motverka diskriminering föreslåroch därföratt att
det bör utredas och hur den lagstiftning finns etnisk diskrimine-motom som
ring kan skärpas. Kommittén vidare allvarligt på det för demokra-att ettser
tiskt såsamhälle viktiga integritetsskyddet kan till och skydd förvara gagn
rasisters verksamhet. Kommittén diskussion hur detta kanattanser en om
förhindras angelägen.är

Kommittén vidare DO:s uppgifter och befogenheter behöverattanser ses
Om dessavisar sigöver. otillräckliga bör det de börövervägas utökas.vara om

Det bör vidare övervägas det lämpligt föraär operativa delaröverattom av
SIV:s hittillsvarande arbete med främja goda etniska relationer ochatt mot-

främlingsfientlighetverka till DO.
Kommittén också,vill bl.a. bakgrund händelser åren,demot senasteav

särskilt lyfta fram de rättsvårdande myndigheternas insatser. åklagarePolis,
och domstolar bör utveckla sin beredskap. Inte minst framstårviktigt samar-
betet mellan polis åklagare.och Kommittén regelbundetatt ettanser samar-
bete mellan dessa myndigheter bör byggas och tillämpning och effek-attupp

den lagstiftning trädde i kraft 1994ter straffskärpning vid rasistiskaav som
brott och förbud etnisk diskriminering i arbetslivet börmot utvärderas.

Kommittén föreslår nedan inrättandet särskilt följeratt ettav organ som
utvecklingen mångetniskai det samhället och de insatser I dettagörs.som

uppgifter också ingåbör följa långsiktigadet arbetetatt medorgans attupp
motverka diskriminering.
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bidra tillpå kanske bästapeka detSlutligen vill kommittén sättet attattatt
försörja sigi arbete, kanmänniskor kommerdiskrimineringenminska är utatt

förövergripande riktlinjerförslag tillsarnhällslivet. Kommitténsoch delta i
samhällspolitiken förgenerellasåväl invandrarpolitiken denden ettsomnya

betydelsefulla i detta sammanhang,mångkulturellt mycketSverige ävenär
i talatänkande i etniskasyftar till bryta deteftersom de attgruppterrner,att om

konflikt och därmed förför all etnisktill grund"vi och dom liggersom
diskriminering och rasism.

delaktighet18.6 Inflytande och

befolkningensinvandraderedogjort för hur deni kapitel 8Kommittén har
befolkningen. Utvärde-förhåller andra delarlevnadsförhållanden sig till av

inkomster,gäller sysselsättning,ñnns vadvisar skillnaderringen t.ex.storaatt
levnadsförhållanden befrämjargodaKommitténhälsa och boende. attanser

i samhällslivet.och inflytandemänniskors delaktighet
förstaförsörjning ofta detklara sinMöjligheten arbeta och är stegetatt egen

ekonomiska förutsättningarförhållanden. arbeteEttför förbättra dessaatt ger
sitt boende. Denexempelvis väljaprivatlivet,viktiga delar attatt styra somav

föreslår syftarkommitténintroduktionenförsörjningsinriktade attavsersom
arbetsmarknaden.den svenskakomma införbättra möjligheternatill attatt

både öka förutsättningarna ocharbetsplats kangemenskapendelta iAtt en
påKommitténs förslagsarnhällslivet.olika delta iimpulser sättattge

också inflytande och delak-arbetsmarknadsområdet för invandraresviktigaär
organisationerockså och fackligaarbetsgivaresamhället. Här hartighet i en

till förtroen-rekrytering och invalgäller breddauppgift detviktig när attt.ex.
deuppdrag.

också till andraintroduktion syftarförslag till sätt änKommitténs att
invandrar-svenska samhället. Denkontakterna med detarbete öka nyagenom

förbetydelsefullt instrumentkommitténs meningdärför enligtpolitiken är ett
Även ökakommitténs aktionsplaninflytande.delaktighet ochökad attavser

i samhället.delaktigheten
röstdeltagandet fördeltagandet visardet politiskaKommitténs analys attav

genomsnittliga. Vadligger deni riksdagsvaletnaturaliserade svenskar nära
deltagandetkommunalval däre-deltagande iutländska medborgares ärgäller

komplexa förklaringar till detlågt. ñnns flera ochmycket Eftersom detmot
förhållande med enkla ellerinte förändraslåga kan dettaValdeltagandet

ändå böremellertid ansträngningaråtgärder. Kommitténenstaka attanser
för öka Valdeltagandet.göras att

representationen överlagfråga ochhur tillträdetochEn ärstörre serannan
Vilka kravi det civila samhället.i offentliga ocholika beslutsarenor, detut

på systemet Dettamångkulturella det demokratiskaSverigeställer det menar
föremål diskussion.för fördjupadfråga blikommittén börär ensomen

386



Den generella politiken det mångkulturellai samhället

mångetnisktI Sverige det självklarhetär deett politiska partierna haratten
företrädare med i andra kulturer.rötter Detsamma folkrörelsemagäller samt
fackliga och humanitära organisationer. I de politiska församlingarna och
de olika förvaltningsnivåema bör det ledande finnas människor medposter
olika kulturell och etnisk bakgrund. På mångkulturellabör detsättsamma
Sverige speglas ledande positioner inom näringslivet, i banker, försäkrings-
bolag etc.

Inflytande och delaktighet förutsätter också tillåtsmänniskor inflytandeatt
och deltagande. Här spelar attitydema i samhället roll. Möjligheterna atten
påverka attityder åtgärdermed politiska begränsade, därför påär vilar det
varje individ bemöta människor etniskatt och kulturellsätt oavsettsamma

mångkulturelltbakgrund. I samhälle skall invandrare inte tillett problemgöra
tillgång. sådantEtt kan bli signal förutan synsätt det politiska,ses som en en

ekonomiska och kulturella Sverige bättre tillvara hela samhälletsatt ta resur-
vilket bl.a. till följd fördomar och rädsla inte alltid och leda tillgörs,ser, av en

vitalisering demokratin.av
Skolan spelar central roll statsmaktemas främstaett sätten attsom av

påverka människors delaktighet i samhällslivet. Den jämte arbetslivet denär
främsta mötesplatsen. Skolan självklart viktig förär alla föräld-gemensamma

och därför unik möjlighet utveckla delaktighet och medansvar. Iattrar ger en
påarbetet öka föräldrainfiytandet i skolan, kommitténatt särskildattanser

uppmärksamhet bör invandrade föräldrarsägnas deltagande.
På den kommunala nivån bör samrådhur i olika formerövervägas kan

utvecklas och förbättras. Detta hindrar inte samtidigt inom poli-att Lex.man
tiska partier och måsteorganisationer bryta föreställningen invandrareatt
endast företräder "invandrarståndpunkter.

Massmedia

Massmedia har betydelse för samhälles självsförståelsestor och utveck-ett
ling. Inte minst det viktigt detär gäller kulturnär och politik alla befolk-att
ningsgrupper har möjlighet påverka och känna igen sig i den verklighets-att
beskrivning media Om människor fåraldrig chans identifierasom attger. en
sig med de beskrivningar bidrar det till förstärkagörs utanförskapet.attsom
Det därför viktigtär massmedia bättre speglar mångfald.samhälletsatt Initia-

ocksåtiv bör för bredda rekryteringen till joumalistkårentas att och synliggöra
journalister, och programledare med utländsk bakgrund. Kommitténreportrar

vidare det programutbud i radio och belyseratt den etniskatvanser som
mångfalden i samhället i utsträckning skall finnasstörre med i det programut-
bud vänder tillsig bredare publik invandrare och minoriteter.änsom en
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Kvinnor
Även kräverinvandrarorganisationermellan olika ärskillnaderna stora,om

deltagande särskildinflytande ochvad gällerkvinnors situationinvandrade
många kvinnorinvandradeblandStudier visaruppmärksamhet. annat att

efterfrågar aktivite-majoritetssamhället och demedHera kontakterönskar att
har blandsamhällsfrågor, social karaktär. Detframför allt annatrörter avsom

Många önskathälsofrågor. kvinnor harförintresse ävenframkommit ett stort
missbruksfrågor i denarbeta meddrogproblematiken för kunnabli insatta i att

egna gruppen.
organisa-så i deblir starkakan stödjas deOm kvinnorna att egnaresurser

frågor ökarsociala i denarbeta medtionerna, attt.ex. gruppen,egnagenom
ochde etniskaskall finnasannolikheten för de gränsernaväg överatt en

också i majoritetssamhället.få delaktighetmöjligheten öka sindärmed att
frågaförändrasorganisationerna kande ärkvinnors roll iHur en somegna

emellertidKommitténpå i organisationen.medlemmarnavilar attytterst anser
fördelningen detviduppmärksammasbehov och aktiviteter börkvinnors av

etniskt/språkliga organisationer.statliga stödet till
organisationerviakvinnor bör inte endasttill invandradeStödet egna
nätverksbyggeochockså nätverk inom dentill informellautan gruppenegna

ochför öka inflytandetbetydelsefullaNätverkenetniska ärgränser. attöver
organisationer dedelta i andra ändelaktigheten, liksom även uppmuntran att

verksamhet, bör hänsynkvinnorsgenerella bidrag tillfördelningVid avegna.
kansammansättning, blandkulturellabefolkningens etniska ochtill annattas

Ocksåotraditionella arbetssätt.stöd tillanledning beakta ochñnnasdet att ge
invandradebör destödåtgärder arbetsmarknadspolitiken,inomreguljärai t.ex.

särskilda behov beaktas.och eventuellasituationkvinnornas
kommitténs mening,behövs, enligtkvinnorsmobiliseraFör att resurser

påenskilda lokalmyndigheter ochorganisationer,samverkan mellanäven en
landsting angelä-ochsamverkan mellan kommunernivå. detta arbeteI är en

frågor hälsa.framför allt kring rörsomgen,
invandrarmyn-föregående denkapitelKommittén har i poängterat att nya

riktar siganvändas för verksamhetbörprojektstöd blanddighetens annat som
Även aktionsplankommitténskvinnorna. iinvandradespeciellt till de upp-

kvinnornas situation.märksammas

Ungdomar

skiljer sig,mångkulturellt Sverigeerfarenheter leva iUngdomars ettattav
från generationens. Vidareden äldrede har,vilken bakgrund avsevärtoavsett

delaktighetstruktur förföremål förungdomars samtär annor-engagemang
dettaoch uppbyggandettraditionella formernalunda deän nya engage-av

stödjas.börmang
utanförskap isin känslaår många vittnathar ungdomarUnder avomsenare
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det svenska samhället. Detta kommittén ocksåär tagit i andra delarsom upp-
betänkandet- mycket oroväckande och ställer krav rad insatser,av en som
öka sysselsättningen och motverka diskriminering. Samtidigtatt har engage-

för tolerans mångkulturoch under årendemanget ökat i ungdoms-senaste
och allt fler väljer sig i nätverk hellre traditionellaatt ängrupperna engagera

organisationer, bl.a. i småde lokala samarbetsgrupper arbetat under kam-som
panjen Ungdom Rasism under Civildepartementet. Denna formmot av

har i synnerhet lockat ungdomar med invandrarbakgrund ochengagemang
ungdomar inte deltagit i organisationer tidigare.som

Ett exempel hur kommunernas arbeteär med Agendaannat 21 har inneburit
ungdomsråd och nätverksgrupper exempelvis Q2000,att okonven-ettsom

tionellt kunnat delta i det politiskasätt livet. Ungdomsriksdagen är ett annat
påexempel forum där ungdomar invandrarbakgrundmedett storen grupp

hittat plats från.sig hördagöraatten
Kommittén nätverk och mötesplatser de slag redovisats börattanser av som

stödjas. Ett detsätt ändragöra reglerna förär statsbidrag tillatt att ung-
sådomsorganisationer det blir möjligt för nätverk och liknandeatt strukturer

söka bidrag.att

18.7 Uppföljning och forskning

Kommittén föreslår särskilt inrättas inom regeringskans-ett organi
liet får följa och mångkulturellautvärdera den samhällsutveck-att
lingen. i iv

Flera de uppgifter långsiktigaden integrationen, och i dagav som avser som
till delar ligger SIV, faller utanför den invandrarmyndighetens uppgif-nya

När kommittén föreslår dessa och andra uppgifterter. skall integreras i denatt
generella politiken detta för markeraär samhällets mångkulturellaatt att sam-

måstemansättning frånomvandlas invandrarfråga till samhällsfråga.en en
Kommittén kan konstatera samhällets etniska språkliga mångfaldochatt

många påverkatredan harsätt den generella politiken, gårutvecklingenmen
långsamtofta och inte håll.alltid Kommittén finnerrätt det därför ytterst

angeläget utvecklingen mångkulturellai det Sverige följs kontinuer-att upp
såvälligt, vad gäller etniska relationer samhällsutvecklingen i Enstort.som

sådan måsteuppföljning också beakta det första mottagandet, eftersom detta
enligt kommittén påverkakan går långhur det sikt för den invandrar.som
Den invandrarmyndigheten har i likhet med varje fackmyndighet inya att
sedvanlig ordning följa sin verksamhet. Utöver detta behövsupp egen ett
särskilt kan följa utvecklingen sektorsgränser, bådetvärs överorgan som

långkort och sikt, återföraoch kan resultatet uppföljningen till olikasom av
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i samhället.aktörer och arenor
förslagochlåter förenas med desådant sig välEtt resonemang somorgan

främlingsfientlig-motverka rasism ochföri Arbete attrapportenpresenteras
till regeringen iöverlämnadeinterdepartemental arbetsgrupphet, som en

långsiktiga komplexaochunderstryks arbetetsjanuari 1995. I rapporten
bedrivasföreslår arbetet börtvå förslagenkaraktär och i de atttre manav

hänvisning tilllångsiktiga integrationsarbetet. Medmed dettillsammans
organisato-denlämnar arbetsgruppenkommitténs arbete,Invandrarpolitiska

fråganriska öppen.
får uppgift följa ochtillsärskiltKommittén attatt ett organ somanser

sådantsamhällsutvecklingen bör inrättas. Ettmångkulturellautvärdera den
området ochkunskaperbefintligaöverblicksamla och habör överenorgan

minstkunskapsluckor. Intestudier fyller ärför kunna beställaha somresurser
levnadsförhållandena utvecklas förlongitudinellt följa hurviktigtdet att per-

SIV:s statistik-bör vidarebakgrund. Dettamed utländsk övertaorgansoner
följa hur olikauppgiftmycket angelägen ärbeställaransvar. En att nogaannan

främlingsfientlighet.ochdiskrimineringför motverkaarbetaraktörer att
geografisk spridning ochsamhällsekonorni,integration,mellanKopplingen

kunskapsområdena.ingår angelägnabland desocial skiktning
kommitténs arbeteVid översynför behovet dettaFlera skäl talar organ.av

tillstånd,kunskaperdet saknadesinvandrarpolitiken visade det sig att omav
delområden inom politi-centralaeffekter radorsaker ochförändringar, en

innan denområdet först tillrättaläggasbehövdeforskningEn bredken.
beställa statis-tvingatsKommittén hari beslutssystemet.kunde utnyttjas även

beskrivaför olikaförhållandevis slagelementärt sättuppgiftertiska attav
Medbefolkningen.invandrade delentillstånd denoch avprocesser som avser

i Sverige kon-samhällsutvecklingenbetydelse för ärinvandringenstanke
områ-olikakunskapsutvecklingen inomdåligt mellanför utbyggdatakterna

den statligahögskolor, ochuniversitet ochskerinklusive denden, som
politiska beslutsprocessen.

funktion ochför närvaranderegeringskansliet saknasInom systema-somen
för kunna underlättamed vad de behöverförsörjer statsmakternatiskt veta att

blandmångkulturellt samhälle därlångsiktiga utvecklingen annatden ettav
implemente-avseenden. Eni olikaskalletniska utrymmesamsas omgrupper
förändringarbehovinvandrar-politik medförkommitténsring ett avnyaav

minskamånga år i syfteframöver, alltunderolika samhällssektorerinom att
Kunskapsförsörjningenochi effektivitetfriktioner, vinna spara resurser.

uppgifter.långsiktigt framtidaklara dessafördärför organiserasbehöver att
inbyggd i regerings-politikområden kompetensPå finns dennaflera andra

för forsk-exempelvis Expertgruppenfinnsfinansdepartementetkansliet. Inom
finnsPå arbetsmarknadsdepartementetESO.offentliga sektorn,denning om

utvärderingsstudier, EFA,arbetsmarknadspolitiskaförexpertgrupp somen
område.arbetsmarknadspolitikensutvärderingsstudier inominitierar
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En motsvarande med syfte långsiktigaanalysera den politiken iattgrupp
mångkulturelladet Sverige, den bedrivs olika myndigheter, bör hasom av

möjligheter inom given budget initiera studieratt sedan genomförsen som av
forskare eller utredare i sina ordinarie arbetsmiljöer. Gruppen bör ha själv-en
ständig ställning och ledamöter med etablerat förtroende i breda kretsar. Grup-

bör vidare ha litet kompetent kansli och arbetet bör samordnasett medpen
aktuella, och för uppföljningsorganet frågorrelevanta, i regeringskansliet. En
årlig bör tillställas regeringen. Kostnaden för kanrapport uppskattasorganet
till 15 miljoner kr finansierasoch de medel frigörs SIV:snärgenom som
långsiktiga uppföljningsansvar för integration försvinner.

18.8 Statistik

förAnsvaret statistik belyser invandringen och invandrade iärsom personer
dag splittrat. SCB har för befolkningsstatistiken, redovisningansvaret men en

populationer efter medborgarskap och födelseland också naturlig iärav ett
antal statistikområden andra myndigheterstort för. SIV har i dagsom ansvarar

övergripande för samordning statistikett invandraderöransvar av som perso-
andra med invandrarbakgrund, samtidigtsamt underlaget förner storsom en

del den aktuella statistiken ñnns hos och integreradär del SCB:sav en av
befolkningsstatistik. Med den förändring SIV:s arbetsuppgifter kom-av som

förespråkarmittén frågandet naturligtär vilken myndighet skall haatt om som
övergripande för statistik belyser integrationenett i Sverigeansvar som av

invandrade respektive frågor berör etniska språkligaellerpersoner, som grup-
i samhället till prövning.tasper upp ny

Kommittén den funktion kommittén föreslår skall finnasatt föranser nya att
följa invandringens effekter längre mångkulturellasikt och det samhällets
utveckling årligskall till regeringen bland börrapportavge en annatsom
innehålla statistik redovisning.en

Information för integration viktiga områden kan förbättras mångaiom
avseenden, bland så statistik bygger registeruppgifter inkom-annat att som

förvärvsarbete, utbildning, brottslighet kanster, m.m. fördjupas till margi-
nella kostnader. Det angeläget därvidär uppmärksamma behovetatt attav
samordna definitioner och redovisade variabler. En utbyggnad statistikgre-av

baseras intervjuer slumpmässiga urval arbetskraftsundersök-nar som av
ningarna, undersökningen levnadsförhållanden mil. kräver betydligtom

insatser för kunnastörre fördjupas. Enligt kommitténs uppfattningatt är en
sådan fördjupning, antigen i fonn löpande undersökning, ellerav en som en
engångsundersökning, angelägen. En analys invandrade syssel-av personers
sättnings- och inkomstförhållanden enbart med registeruppgifter kan enligt
kommitténs uppfattning inte tillfredsställande beskrivning varfört.ex.ge en av

del de utrikes födda står utanför arbetsmarknaden.storen av
ñeraI sammanhang har kommittén konstaterat uppgifter antalet iatt om
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Enligtinvandrare osäkra.räknaskan ärSverige bosatta somsompersoner
i Sverigefrån utomnordiska medborgareSCB kan antaletbedömningar vara
egentligen hargrundmed 10överskattat attprocent personer somavca

många fallkvarstår skrivna här. Ifrån folkbokföringenSverige iflyttat ut som
folkbokförings-svenskaokunskap deglömska elleranledningenkan omvara

medvetet försökerdelinte uteslutaskan dockreglema. Det att personeren
frånflyttati verkligheten harsedan deskrivna i Sverigekvar ävenvara som

socialför-svenskaanvända sig detfortsatt kunnalandet för därigenomatt av
någon åter-prövningkvar möjligheteneller hasäkringssystemet att utan ny
sådant jämförelsermedför felsynpunktSverige. Ur statistiskvända till attett

kanblir felaktiga ochbefolkningeninvandrade och helamellan gegrupper av
i arbetslivet.vilja deltagainvandradefelaktigt intryck attt.ex.ett personersav

någonframtidenförmodligen öka ikommerFelaktigheterna attatt genom
ñnns. Kommittén detfolkbokföringen intekontrollfunktion iegentlig anser

Riksskatteverketuppmärksammas.detta problemmycket angeläget attvara
eventuella felaktigheter itillinföra rutiner förfå uppdragbör i rättaattatt

folkbokföringen.
invandringen itioårsperioden har debattendenUnder storsenaste om

situation istatistiskt belysa flyktingarsñyktingar.utsträckning sig Attrört om
särredo-flyktingar inte kansvårtdock f.n. eller omöjligtSverige är attgenom
angelä-uppfattning detkommitténstillgängliga registren. Enligt ärvisas i de

invandringenbefolkningsstatistiken redovisarlöpandei denävenget att man
sådanuppehållstillstånd. bear-Försök medförutonmordiska efter motiv enav

från SCB.SIV ochpågår uppgiftersamkörningarbetning genom av
generell politikinvandrarpolitik ochförslag tillKommitténs somenny
hur invandrarbegrep-mångfald, kommitténsliksomspeglar samhällets syn

varit inyinvandradedet angelägetanvändas,bör gör attpet sompersoner,
utförligare. För denår, och redovisasfem särskiljskortare tidSverige änen

invandrarbak-medoch andraövriga invandradestatistik rör personersom
vill dock pekaefter Kommitténvariera behov.grund kan utformningen ett

statistiken efter vistelsetidutsträckning redovisai ökadgenerellt behov attav
i Sverige.
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19 Kommitténs aktionsplan

motverkaKraftfulla insatser behövs omgående for att att typen -ny av
klasskillnaderefter fåretnisk grund fäste i det svenska samhället.

Kommitténs analyser visar behovet åtgärdersärskilda för klara denattav
dåligaakut ekonomiska och sociala situationen faktum förär ettsom nu

många invandrat till Sverige de decennierna. Missförhållandenasenastesom
hushålldrabbar spridda hela Sverige, specielltöver besvärandeär i ochmen

geografiskt koncentrerade till vissa kommuner och bostadsområden
Den aktionsplan kommittén föreslår i tiden begränsadär kraftsam-som en

ling etnisk segregation. Planen komplement ocksåtillmot utgör ett ettmen
frånundantag den allmänna regeln innebär den generella politikenattsom

inom olika sektorer skall beröra alla idag bor i Sverige, kulturbak-oavsettsom
grund eller etnisk tillhörighet. bestårAktionsplanen två delar där den förstaav
riktar sig till invandrade med särskilda behov och den andra tillpersoner
bostadsområden med särskilda brister.

förstaDen delen i planen minska marginaliseringen på arbetsmark-attavser
naden och bidragsberoendet. påBristen fårarbete allvarliga konsekvenser för
många människor riskerar fastna livslångti bidragsberoende. Härettsom
föreslår kommittén förstärkta arbetsmarknads- och utbildningspolitiska insat-

för invandrade.ser
I den andra delen planen förslag och idéer särskilt riktadeärav anges som

till socialt och ekonomiskt bostadsområden. Inte minst motiverasutsatta stora
insatser med hänsyn till den generation i miljö där detväxerunga som upp en
normala stårär arbete och tvingas leva socialbidrag.att I ochutanvuxna

områdenmed dessa ofta har hög andel invandrade iatt sin befolkningen
kommer kommunala handlingprogram förstärkta med statliga stöd att gynna
just invandrade varför kommittén finner anledning föra fram dem.att

Statens årligasammanlagda kostnad för det föreslagna aktionsprogrammet
i storleksordningen 500 miljoner, fördelatär ungefär på tvålika de delarna i

För den kommunala sektorn, vilja delfmansieraprogrammet. delantassom en
planen, kan kostnaderna beräknas uppgå till 125 år.miljoner Program-av per

bör ha varaktighet efter hur snabbt och i vilkenmet utsträck-en som anpassas
ning olika missförhållande kan undanröjas. Programmet bör i huvudsak kunna
finansieras omfördelning inom arbetsmarknads- ochgenom en av resurser
utbildningspolitiken .
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Åtgärder sysselsättningenför öka19.1 att

i tidig fas utredningsarbetetframgår kapitel 2 valde kommitténiSom att aven
förslag med syfte stärka invandraresantaldelbetänkandei ett attett presentera

viktig delförslag redovisas härarbetsmarknaden. Dessasituation avsom en
korthet förslagen:aktionsplanen. I är

underlättas inrättarskallLån till företagare att statengenom en-
låna tillför invandrade behöversärskild bankgaranti startpengarsom

expansion företag.och av egna
införasinternationella konsultföretag skalletableringsstöd tillEtt-

invandrade medkonsultföretag drivnaför tillkomstenatt avavgynna
på svenska exportföretag.inriktning

skall ochanställning invandradeförProgram upprättas genom-av0
offentliga arbetsgivare.privata ochföras av

tillpå 50 skall kunnastatligt lönebidrag maximaltEtt procent ges-
få på ordina-svårt sysselsättning denhar särskiltinvandrade attsom

arbetsmarknaden.rie
igångsättnings-för och investe-statligt projektbidrag skallEtt ges0

sysselsättningsprojekt för invandrade.ringskostnader i lokala

anställning invandrare volym-förförslagen det tredjeAv avprogramvar om
påberäknad ökad anställningbetydelsefulla meddetmässigt mest caen

två år. lönebidrag i delbe-fjärde förslagetunder Det12 000 varompersoner
så betydelsefullt, det skullevolymmässigtutformning intetänkandets men

få Totalt skulle 15 000-betydelse.alternativ utformning kunnamed störreen
genomför-förslageninvandrade000 arbetstillfällen erbjudas20 personer om

krävs cirka 165 miljonerframgår kommitténs delbetänkandedes. Som av
år sysselsättningsexpansion.för ñnansiera dennakronor attper

utlandsfödda skullepå bland140000 ñerMed tanke att varapersoner
inte dessabland svenskfödda, sluterlikasysselsatta, andelen storvore somom

redovisas i kapitelåtgärder sysselsättningsgapetdet stora som
fåttochremissbehandlats arbetsmarknadsdepartementetharFörslagen av

reaktioner betän-remissinstanserna. Depositivt stöd hosövervägandeett
ocksåfått förstärktarbetet harkommitténs ledamöter i det vidarekandet som

inte minst med tankeförslagen bör genomföras,uppfattningen attatt
med utländskförbättrats förarbetsmarknadssituationen knappast har personer

konjunkturuppgången. förslagenVidarebakgrund under den senaste var
omgående gripa in i den alltmergenomföras för snabbtkunnatänkta attatt

någontinggått lång gjorts föralltför tidharakuta situationen. Det utan attnu
synnerligenhög tid ochkommittén detförbättra läget, ochatt anser vara
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angeläget regeringen genomför dessa förslag. De har därför gångandraatt en
lämnats till regeringen i samband med regeringen begärde in synpunkteratt
inför vårenarbetet 1996 med den arbetsmarknadspolitiska propositionen.

Förutom de konkreta förslag kommittén ställt sig bakom ipresenterassom
kapitel 3 delbetänkandet ytterligare rad förslag förekommer i debat-av en som

invandrares situation på arbetsmarknaden. Kommittén harten inte haftom
möjlighet närmare samtliga dessa förslag.övervägaatt Det kan ñnnas anled-
ning ytterligare analysera dessa idéer, i synnerhet mångaatt förslagen ärsom

sådan generell karaktär de hör hemma i den allmänna arbets-attav en mer
marknads- eller ekonomiska politiken i invandrarpolitiken.än

Några de föreslagna åtgärdema i aktionsplanen kan betraktas för-av som
söksverksamhet kan efter lämpliga förändringarpermanentas utvär-som om
deringar visar de effektiva i kampenär segregering.att mot

I reaktionen kommitténs någraförslag har synpunkter framkommit som
kommittén det särskilt angeläget lyfta fram. Låg sysselsättningsgradattanser
och hög arbetslöshet inom många invandrargrupper och den ojämlikhet beträf-
fande chanserna arbetsmarknaden uppenbart föreligger, liknarsom
många den situation rådersätt och framför råttallt har beträffande jäm-som
ställdhet mellan könen. Det har långunder tid naturligt främjasetts attsom

påjämställdheten arbetsmarknaden via jämställdhetslagen, både innehål-som
förbudler negativ särbehandling och regler syftar tillmot positivsom en

särbehandling. Det förbud negativ särbehandling etniskamot av grupper som
finns lagen etnisk diskriminering liknar jämställdhetslagensmotgenom mot-
svarande förbud. Däremot ñnns inga ställningstaganden för positiv särbe-en
handling, vilket skulle kunna synnerligen motiverat med tanke attvara
ojämlikheten mellan invandrade och de födda i Sverigeär ärpersoner som
minst lika ojämlikheten mellan könen.stor som

Delbetänkandets förslag Program för anställning invandrare ärom av en
frivillig positiv särbehandling ñnner ovanståendestöd ityp av som resone-

Eftersom förslaget bygger frivillighet kan särskilda insatser behövasmang.
för det skall bli genomfört i omfattning, åtminstoneatt inom den privatastor
sektorn. I Sverige har arbetsmarknadens länge haft för delarparter ansvar av
regleringen anställningsförhållanden och stöd för förslaget frånettav parter-

sida skulle stärka möjligheterna få ståndtill förändring. Kommitténattnas en
föreslår därför regeringen inleder samtal med arbetsmarknadensatt parter om

sådant stöd.ett
Anställningsprogrammens karaktär frivillighet innebär det väsentligaattav

inte exakta andelarär viss kategori invandrade uppnåsatt vid anställ-av en
ningar, vilket skulle kunna fallet vid regelrätt kvotering, såvälutan attvara en
offentliga privata arbetsgivare eftersträvar breddning arbetskraftensom en av
med har olika etnisk bakgrund. Avsikten inte detaljstyraärpersoner som att
företagens anställningar. Det viktiga medvetenhet ñnnsär hos arbetsgi-att en

med utländsk fåbakgrund bör chansen.attvare personer
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vid utfonrmingföretagför del mindreförsta programmetEtt steg aven
bakgrund tillutländskmedalltid kalla minstkunnaskulle att personenvara

någon sökande meddet finnsanställningssituation, givetintervju vid atten
både företag hämtasmindre ochförfonnella meriter. Idéer störretillräckliga

företrädare för2000 där bl.pågående Sverigefrån i projektetarbetetdet a.
arbetsmarknaden.mångkulturelladenaktivt för stödjanäringslivet arbetar att

mång-bakomarbetsplats kan idéernainförsanställningsprogramNär en
påorganisationerna kan tjänaför visadiversity användasfald attattatt

infonnationExempelvis kanbakgrund.varierandeharpersonalen omen mer
introduce-anställningsprogrammensamband medmångfald i attpresenteras

stödjas hos deoch andraför personalrekryterareutbildningVidare kanras.
för tillvarata-institutDetföljer anställningsprogrammen.organisationer som

anslagit medelregeringeni arbetslivetinvandrares kompetensgande somav
få sammanhang.roll i detta1995 bör kunnaför i slutet enav

frånföreslårdelbetänkandetMålgruppen kommittén i är personersom
år. MålgruppenstioEES-onrrådet kortare tidvarit härutanför änländer som

frågan särbehandlingpositivprincipiellaaktualiserar denavgränsning avom
hinder förföreligger ingasvenskBeträffandei samhället. rättvissa grupper

kunnasig inte i nulägetKommittén avgörasärbehandling.positiv omanser
finns EG-rätten.förslagetgenomförandehinder för ett genomav

genomförande.eventuellt Ividmåste emellertid beaktasDetta ett samman-
sig inteförslag deti kommitténsbör rörhanget attpoängteras att personerom

etnisktnationalitet eller visstvissför de harsärbehandlas utanatt ursprung,en
visst stöd. Särbe-därför kan behövainvandrat ochrelativt nyligenför deatt

prioriteringkan jämföras medtidsbegränsad ochhandlingen dessutomär en
för äldre arbets-sådantexempelvisåldersgrupper, sätt görsolika ett somav

främjandelagen.i den s.k.tagare
Även skulle kunnadirekta förslag ide förekommerstöd änannat somsom

framgårvarit här länge. Somaktionsplanen tillinom ovanpersoner somges
pågående försöksprojekt böridéer ochdelbetänkandet antalbeskrivs i ett som

till fler medkan bidrade allmäntavseendeutvärderas med attom mer
dis-de särlösningarfår sysselsättning. Flerainvandrarbakgrund som ovanav

åtgärderockså ingå i aktionspro-blandskulle kunnaför nyanländakuteras ett
möjlighe-vidgaderekryteringsstödet och deförlängdaexempelvis detgram,

yrkesprövning.tillterna

långtidsarbetslösaförverksamhetUppsökande

långtidsar-för 500skall skapas 1arbetsinriktat utbildningsprogramEtt
språksvårigheter.medbetslösa
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Det rimligt ställa krav integrering i arbetslivet vadär större änatt en som
Åtgärdergäller integrering i samhällslivet i övrigt. för integrering i arbetslivet,

anpassningsbara kombinationer svenskundervisning och arbetsprak-t.ex. av
tik/arbetslivsanknytning såväl språkliga förmågandär den i svenska densom
svenska arbetslivskulturen kan därför motiverade andratränas, är änmera
integrationsåtgärder.

inte språket fåDet enbart hinder arbete. Det handlarär utgör ett attsom
också tidigare kulturspeciñk kompetens. Kommunerna börnämntssom om

samråddärför i med AMS och arbetsförmedlingen initiera uppsökandeen
verksamhet för långtidsarbetslösamotivera saknar tillräck-att personer som
liga kunskaper i svenska delta i arbetsmarknadspolitiska där sñ-att program
utbildning med yrkesorientering/yrkesutbildning/praktik och jobbsö-varvas
karaktiviteter. Programmet skall inledas med kartläggningen noggrann som
vid behov inkluderar yrkesprövning och yrkestest.även

Attitydpåverkande också ingåarbete arbetsgivare skall igentemot program-
eftersom det troligt arbetsgivaren känner sig säkrare bedömaärmet. att att

frånkompetensen hos sökanden utifrånkulturkrets och detta avgörasamma
fönnågavederbörandes in i arbetsgemenskapen.att passa

Kommitténs förslag årsplatser1 500 till beräknad kostnad 90avser en av
miljoner kronor. Beräkningarna förutsätter den nuvarande passiva försörj-att
ning, socialbidragen, kan omvandlas till ersättning eller lön under tident.ex.
för utbildningsprogramrnet. Studieñnansiering i statliga regi kan kostanetto

45 miljoner kr.ca

påInvandrade kvinnors utslagning arbetsmarknaden

Den diskriminerande utslagning för pånärvarande sker arbetsmarknadensom
tenderar drabba vissa hårt.invandrade kvinnor Den leder tillatt grupper av en

frånisolering frånsamhället och livet utanför familjen enligt rapportersom
arbetsförmedlare, invandrarorganisationer mil., allvarligt undergräversom
kvinnornas sociala och psykiska hälsa.

På del har initiativ tagits till regional och lokal samverkan i syfteorter atten
olika stödja utslagna. utåtriktadeExempel aktiva, och mindresätt tradi-

Örebro.tionella projekt ibl.a. Växjö och dessa samverkarI länsarbets-prövas
nämnder, fackliga organisationer och invandrarorganisationer. Kommittén

ocksådetta, i synnerhet arbetsgivare inom offentlig och privattror att om
sektor medverkar, kan bra bådemodeller inspireras för stödjaatt attvara av

och kvinnor, särskilt de invandrade kvinnorna skullemän attmen menar
samverkan mellan olika parter.gynnas av

Även andra sarnverkanprojekt bör, enligt kommitténs mening,typer av
utformas och riktas speciellt till invandrade kvinnor. Kommittén tänker här
framför allt projekt där svenska kvinnoorganisationer och frivilligorganisa-
tioner medverkar.
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Åtgärder bostadsområden19.2 i

bostadsområdenåtgärdsprogram förKommunala bör därupprättas en
stårandel utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Statligstor vuxna

utgådelfinansiering till kommuner med särskilt angelägnaskall pro-
gram.

boendesegregeringen innebärKommitténs slutsatser analyserna attav av
bostadsområdena nationelltutvecklingen eftersatta till del ärstor ettav

måsteverkningsfullamedan lösningarna för bli sökas det lokalaintresse att
från boendes sida.planet med starkt deengagemang

bostadsområden karaktäriserasSituationen i socio-ekononriskt segregerade
mångaandel socialbidragstagare 30-90%, deltar i arbetsmarknads-storav

åtgärder få har arbete 10-50%, utbetalningar viapolitiska eller arbetslösa,är
form sjukpenning och bidrag till förtidspensio-socialförsäkringssystemet i av

mycket omfattande. Färre barn ñnns i barnomsorg grundär attav enner
andel föräldrarna har arbete och barnen därför inte alltid berätti-mindre ärav

vanligen byggda miljonprogramrnets tidgade till barnomsorg. Husen underär
andel boroch infrastrukturen otillräcklig. En invandrade iär stor personer

områdena invandarbakgrund.och hälften barnen i skolan haröver av en
bostadsområden den sociala utslagningen mycket och tende-I dessa är stor

också långvarig.bli Hittills har de boende haft liten möjlighetatt attrar
påverka på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Dettasin situation

marginaliseringmedför marginalisering i det svenska samhället, en som acce-
medföra lojalitet med samhälletslererar. Marginalisering kan i sig bristande

lagar och värderingar.
bostadsområden föreslåsinsatser i dessa fem verksam-Kommunernas avse

hetsområden, arbetsmarknad, vuxenutbildning, delaktighet och engagemang
Även insatserför närmiljön, skolan ungdoms- och barnomsorg. inomsamt

primärvården åtgärdsprogrammen.kan inkluderas i
bostadsområdenbästa förändra situationen i dessa behövs detFör sättatt

samverkan mellan socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling ochnära
vård. sådan samverkan och samordning kan sannolikt frigörasGenom resurser

genomföra försöksverk-delfinansiering för aktionsplanen. Nuvarandeattsom
några försäkringskassan,samhet i kommuner med samverkan mellanen

primärvårdenarbetsfönnedlingen, och socialtjänsten bör utvecklas erfa-om
några bostadsområ-kommuner med eftersattarenheterna goda. Vidare börär

den delta i den försöksverksamhet med lokal samverkan arbetslöshetenmot
förslag i 1995/961148 skall den 1 juli 1996enligt regeringens startasom prop

pågå 1997.och till den 31 december
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bostadsområdenasFör öka attraktivitet eftersträvas fler sysselsätt-att
nings- och utbildningstillfállen, liksom förbättrad infrastruktur.en

bostadsområdenArbets- och utbildningstillfällen bör lokaliseras till dessa och
fysiska infrastrukturen, inklusiveden utbudet service, bör stärkas. Ett flertalav

storstadsområdenakommuner i har utarbetat intressanta handlingsplaner för
nå syften fråndessa i samband med ansökan medel anslaget Särskildaatt om

bostadsområden".insatser i invandrartäta
Kommittén förstärkt statligt stöd till planer denna Detgärna ett typ.ser av

nå områdenakan i och de kan förbättra infrastrukturen därutsatta grupper
bostadsområdenasvilket ökar attraktivitet siktoch kan minska den sociala

och etniska segregeringen i samhället i stort.
områdenKommittén har diskuterat möjligheterna lokalt iäven att utsatta

stimulera inflyttning arbetstillfällen exempelvis där sänka arbets-attav genom
åtgärdgivaravgifterna. ställningUtan till just denna denäratt ta mestom

lämpliga borde det enligt kommitténs mening möjligt systematisktattvara
åtgärder områdeanalysera vilka inom regionalpolitikens har varit mestsom
påverkaeffektiva för lokaliseringen ocharbets- utbildningsplatser medatt av

sikte dem i lokalt i stället för regionalt sammanhang. Behovetprövaatt ett
förbättra situationen lokalt bostadsområdenai de kan tveklöstatt utsattaav

jämföras med behoven regionalt i landsdelar.utsatta

Åtgärder för delaktighetenöka i samhället skall viktigtatt ettvara
åtgärdsprogram.iinslag dessa kommunala

Ökad samhällsdelaktighet och hos de boende skall eftersträvas.engagemang
Stora invandrade kraftigkommer ökning sysselsätt-trotsgrupper av en av

ståningstillfállen utanför arbetsmarknaden. För dessa det nödvändigtäratt att
åtminstone några få inflytandevis bli delaktiga och i samhället, inte minst i
lokalsamhället.

Bland de kommunala planeringsförslag refereras till finns ett stortsom ovan
antal förslag till förbättrat inflytande kunnabör undan-prövas attsom genom

införs bostadsområden.tagsbestämmelser för vissa Inom antal bostadsom-ett
råden, bl.a. Holma i Malmö, har exempelvis självförvaltning bostäder prö-av

samrådmed mycket bra resultat. Förslaget innebär bostadsföretagen ivats att
någonmed de boende stimuleras snabbt införa form självförvaltningatt av av

påbostäder. Samtidigt bör eventuell hyresreduktion grund iav engagemang
självförvaltning inte beskattas vilket viss undanträngningseffekt arbets-ger
marknaden övrigt ökade kostnader föri inga staten.men
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Kommittén ansluter sig till de idéer framförts Storstadskommitténsom av
någotoch innebär de saknar sysselsättning slag och uppburitattsom som av

samhällsstöd formi socialbidrag, KAS under längre tid möjlighetetc.av ges
aktiviteterdelta i i mindre med viss handledning. Dessaatt grupper grupper

skall i huvudsak själva kunna vad de ska aktivera sig med. Deavgöra som
erhållerväljer denna aktiveringsforrn i stället fast ersättning liggeren som

något nivån Ersättningsnivånför socialbidrag. för längre perioderöver sätts
och utbetalas endast deltar i aktiviteten. En del aktiviteternaom personen av

utgångspunkt från önskemål.driva träffpunkterkan med de boendesattvara
Generationsövergripande och tväretnisk verksamheter med svenskt inslag bör
prioriteras. De boende bör inom vida för driften. Verksamhetenramar svara

ocksåinom exempelvis barn- kan frizons-och äldreomsorg bedrivas enligt ett
tänkande. Viktigt integrationsperspektiv de bor i de utvaldaärett attur som
bostadsområdena, invandrade och andra, blir delaktiga vid det prak-personer

måste påtiska genomförandet delaktighetDenna bygga ettav programrnen.
särskilt betydelsefullt det gäller de okonventionella lös-är näransvar som

ningar aktionsplanen skall främjasom
Den bostadspolitiska utredning, skall klar i början hösten,som vara av

förslagkommer bl.a. lämna kring den bostadssociala situationen i Sverige.att
upplåtelseformerDär bör förändrade i de här diskuterade bostads-prövas om

områden kan mildra de negativa effekterna segregationav .

iocksåFörskolan skolan åtgärdsprogtammen.och viktiga aktörer

områden många frånSkolor i dit nyligen inñyttat andra länder behöver extra
för eleverna likvärdiga möjligheter jämfört med andra skolor.att geresurser

Så mångasker i Kommittén kvalitetredan kommuner. igärnanu ser en
skolundervisningen det vanliga för kompensera brister i elevernasutöver att
uppväxtmiljö. Samtidigt undervisningen i svenska förstärks kan exempel-som

språkvis ungdomarnas kunskaper i andra och kulturer tillvaratas och utveck-
elevernas framtida arbetsuppgifter kan dessa kunskaper förlas. I användas att

utveckla det internationella handelsutbytet.
också förSärskilda insatser i barnomsorgen nödvändiga inom denär ramen

bådekommunala verksamheten. Kommittén berör behovet särskilda insat-av
i skolan och i barnomsorgen under rubriken generell politik.ser ovan
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Stöd till grundutbildning av vuxna

Ett särskilt statligt förstöd behöver grundutbildning före-vuxna som
slås för kommuner med statligt delñnansierade åtgärdsprogram.

Bland dem flyttat till Sverige årende tio mångasaknar allmänsenastesom
grundutbildning. Statistiken för riket helhet här osäker i vissaärsom men
kommuner finns uppgifter och lokalt kan ocksåandelen betydande. Förvara
lågutbildade behövs det särskilda insatser åren.under de kommande Flertalet

påarbetsuppgifter arbetsmarknaden kräver idag allmän grundutbildning.en
Särskilt för årdem 35 och skulle fåutsikternaär arbete öka medattsom yngre

bättre grundutbildningen .
Idag har ungefär 20 000 elever invandrarbakgrund bland dem deltar isom

grundläggande vuxenutbildning grundskolenivån. Sammanlagt ñnns
36 000 platser för ändamåldetta vilket betyder med invandrarbak-att personer
grund hälften eleverna. Behovetutgör än ökad intagning dockärmer av av en
påtagligt fler står utanför arbetsmarknaden fåskall ökade möjligheterom som

klara sin försörjning Behovet ökad volym dessutomatt accentuerasegen av en
invandrare utbildning motsvarande grundsko-att stora utanav nya grupper av

lan tillkommit åren.de senaste
kommunerAlla skyldiga ordnaär grundutbildning för dem såatt som

önskar. För kommuner mångadär relativt inflyttade deltar sådanisett en
utbildning blir denna skyldighet ekonomiskt ocksåkännbar. Det i dessaär
kommuner mångadet finns inte deltar i utbildningen.som

Den volymökning föreslårkommittén beträffande den grundläggande vux-
enutbildningen skall därför riktas till kommuner med särskilda behov. Stödet

kommunal grundskoleutbildning för inklusive alfabetiseringsun-avser vuxna
dervisning, särskilt riktad till invandrade och med studiefinansieringyngre en

Ökningutanför socialtjänstlagen. utbildningsvolymen skall kombinerasav
med intensiv metodutveckling.

Att utöka antalet med 4 000 utbildningsplatser inom grundläggande vuxen-
utbildning beräknas kosta 120 årmiljoner kr. exklusive studieñnansiering,per
vilken samhällsekonomiskt kan ersättning för idag utbetalda socialbi-ses som
drag. Studiefmansiering i statlig regi kan betinga nettokostnad 30 000 kren

år,och dvs. ytterligare 120 miljoner kr.per person

Kostnader

del finansieringEn den förkrävs utveckling eftersatta bostads-av som en av
områden fåskan frigörs via samordning och samverkanattgenom resurser
mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård och socialtjänst. Där-
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för genomföramåste omprioriterakommunerna ochutöver attstaten resurser
åtgärderna. omdis-Lämpligen kan dede föreslagna resursernagemensamma

bostadsområden principerenligtoch tillföras de invandrartäta sammaponeras
bostads-avseende Insatser i invandrartätagäller för aktuellt statsbidragsom

fåområden. statliga stödet kommunenför del detFörutsättningen är attatt av
hälften kostnadema. Därtillfinansiering motsvarande minstför avensvarar

Europeiska Social-sysselsättningsprojekt kan delñnansieras viakommer att
målfondens 3 program.

åtgärder bostadsområdeni före-statliga stödet tillstorleksordningen det
år, insatser förslås 120 miljoner245 miljoner kronor avserper varavvara

Både redan deltar i insatsprograrnmetvuxenutbildning. kommuner som nu
fåbostadsområden skall kunna delmed likartadeoch andra kommuner ta av

statliga bidraget.det
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20 Sammanfattning kostnaderav

innehållerDetta kapitel översiktlig redovisning vilka effekter kommit-en av
fårförslag förténs kostnader. Totalt blir kostnaderna drygt 2,5 miljar-statens

Finansieringen föreslåsder. huvudsakligen ske interna ompriorite-genom
iingar. För kommunernas del blir kostnadsökningen 125 milj. kronor för sam-

åtgärdsprogrammen.finansieringen kommunalade Samtidigt minskar deav
nuvarande socialbidragskostnadema i kommunerna med cirka 2 miljarder i
och med kommitténs förslag innebär många gåraktiveringatt en av som nu
arbetslösa.

svårDen totala samhällsekonomiska effekten framgårberäkna vilketär att
kapitel 13 i kommitténs tryckta expertbilaga. Avsiktensamt ärseparat attav

åtgärderna skall leda till betydligt minskade kostnader sikt kommitténoch
åtgärdervill förslagen långsiktigttill lönande investering.se som en

Tabellen nedan sammanfattar de ekonomiska konsekvenserna, dvs. kost-
nadsökningar respektive kostnadsminskningar, följer för statensom genom

innehållerkommitténs förslag. såTabellen endast de förslag ärsom av en
specificerad karaktär kostnadsnivådiskussioner finansieringoch/elleratt om

kostnadsnivåhar kunnat När viss skall den endastgöras. en anges ses som en
ungefärlig uppskattning effekterna, mångaeftersom förslagen kräverav av en
vidare detaljutfomining för kunna beräknas exakt. För ytterligareatt mer
förtydliganden hänvisas till i respektive kapitel.texten

Förslag Beräknad Finansiering/annan
effekt kommentar

Kapitel 17

Höjd -420 Ger minskade kostnader för vissa
introduktionspeng kommuner. Finansiering:

Besparing i schablonersättning +
för åtgärderAnslag arbetsmarkn.

Beskattad -400 Ger minskade kostnader för
introduktionsers. kommuner och landsting.

Förhandlingar mellan stat
kommun- landstingskollek-resp.
tiven.
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Finansiering/annanFörslag Beräknad
effekt kommentar

förIntroduktion för -420 Ger minskade kostnader vissa
Ökadkommuner. statsutgift/anhöriga

finansiering kommunkollekti-av
helhetvet som

förUtökad introduktion -590 Ger minskade kostnader vissa
Ökadkommuner. statsutgift/

finansiering kommunkollekti-av
helhetvet som

Finansieras befintligaNy genom
invandrarmyndighet kvantifierad medel för SIV

på lång-109 Minskade kostnader siktekonomiskt stöd
minskad segregationför boende ieget genom

LMA

för Höjd introduktionspengFörslag
kvantifieradsvenskundervisning,

skola förskola

Finansieras med befintliga medelUtbildningscentrum -2
för sfi

Återvandrings- Finansieras befintligagenom
kvantifierad medel för SIVinformation

för-60 Finansieras inom deSkräddarsydda ramen
100 000 utbildningsplatserutbildningar nya
regeringen aviserat

Finansieras befintliga medelYrkesprövning för med
invandr. kvantifierad

Kapitel 18

Åtgärder -126 Statlig utgiftsökningsom
kompenserar för
språkliga handikapp

befintligaKompletterings- Finansieras med medel
kvantifieradutbildn.

för Lokal/regional finansiering,Aktivitetscentra samt
självfinansieringarbetslösa akademiker kvantifierad
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Finansiering/annanFörslag Beräknad
effekt kommentar

SIV: +23s
organisationsstöd

Invandrartidningen 5+1

stöd för etable- -20 Finansieras avskaffandeNytt genom
organisationerrade SIV:s organisationsstöd, samtav

stöd till Invandrartid.

Ny myndighets -18 Finansieras avskaffandegenom
samhällsinfo SIV:s organisationsstöd, samt+ av
organisationsstöd stöd till Invandrartid.

Särskild satsning -60 utgiftsökningStatlig
förskolor

Basutbildning för Finansieras med beñntliga medel
högskolestuderande kvantifierad för högskoleutbildning

Förändringar hem- -3 Finansieras medel inomav genom
språksundervisningen utbildningsdepartementet

Uppföljningsorgan frånför -15 Finansiering SIV:s medel
mångfaldspolitik långsiktigför uppföljning av

integration

Kapitel 19

Förslagen i -165 kommitténsSe delbetänkande
delbetänkandet

Uppsökande -135 förFinansieras inom deramen
verksamhet för 100 000 utbildningsplatsernya
långtidsarbetslösa regeringen aviserat

Grundutbildning -240 Finansieras inom för deramen
för 100 000 utbildningsplatservuxna nya

regeringen aviserat

åtgärds-Kommunala -125 Omdisponering statligaav
för bostads- enligt principen förprogram resurser

områden nuvarande Insatser i
områdeninvandrartäta
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Reservation

Ingela Mårtensson, ledamot fpav
Invandrarpolitiska kommittén fick regeringen mycket omfattande direk-ettav

år.tiv samtidigt tiden för utredningen begränsades till mindre än ettsom
månader,Visserligen fick kommittén förlängt med jag det,tre trotsmen anser

varit förtiden alldeles knapp för kunna genomföra det uppdragatt att som man
fått ocksåregeringen. Det har visat sig kommittén inte har kunnat göraattav

egentlig utvärdering ifrågasättasgällande invandrarpolitik. Det kanen av om
överhuvudtaget sådant pådet lämpligt lägga uppdrag statlig utred-är att ett en

ning. Detta har kommittén till viss slutligendel tvingats konstatera. Mot denna
bakgrund tveksam tilljag kallar slutbetänkandet förär att merpartenman av en
utvärdering.

framför ingåendeMen allt jag mycket kritisk till kommittén inteär att mer
mångkulturdiskuterat begreppen och integration, vilka borde ha varit

utgångspunkten såvälför målenutvärdering diskussion för invandrar-som om
förhållningssättpolitiken. Detta har varit hämmande för hela utredningen.

utgångspunktenhar måsteI stället för utredningen varit invandrare för-att
sörja sig själva och inte beroende socialbidrag. Detta självklartär ettvara av

påpekandeviktigt kan inte huvudsakliga förden grundenutgöra sär-men en
måsteskild invandrarpolitik. Grunden jag det alla människorattsom ser vara

kulturell bakgrund ska delaktiga i det svenska samhället antingenoavsett vara
gäller arbetsmarknad, kultur,det politik eller sociala aktiviteter. Särskilt med

påtanke i samhället, med invandrarbakgrundatt stora grupper varav personer
betydande del, marginaliseras arbetsmarknaden, bostadsmarkna-utgör en

den och i det sociala livet. inteDetta hot bara de drabbasär ett stort mot som
hela samhället. utveckling har inteDenna heller analyserats tillräck-motutan

ligt utredningen.av

målInvandrarpolitikens

någotUtredningen har inte kommit fram till feldet varit de nuvarandeatt
målen påför invandrarpolitiken jämlikhet,baseras valfrihet ochsom samver-

principerkan. Dessa kan ha utgjort grunden för invandraipolitiksägastre en
syftat till integration invandrare i det svenska samhället medsom av men

respekt för de olika etniska kulturer.gruppemas egna
kapitel 16 målI nya politiska riktigt klargöra vad detpresenteras utan att
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är Den framtidaär invandrarpolitikennytt. ska tidsbegränsassom och syfta till
integration enligt förslaget. Samtidigt konstateras i kapitel 17 det svårtäratt

definiera begreppet integrationatt och därför avstår i frånprincip det.man
Även den generella sarnhällspolitiken ska syfta till integration någonutan
speciñcering.

Som "övergripande inriktning mål för politiken föreslås egenförsörj-
ning och därefter delaktighet och medansvar i samhällslivet. Förslagen baserar
sig på "en eftersträvan jämlikhet, möjlighet till valfrihet och behoveten av
samverkan mellan människor. Hur skall detta tolkas Ska de nuvarande
målen gälla eller bara i försvagad ställningen

Inte heller mångkultur har diskuterats på genomgripande kommit-ett sätt av
tén. Begreppet används mångfaldmed och finns återgivetsynonymt en
mängd ställen, beskrivning det svenska samhället. Det hadesom en varitav
intressant utredningen hade tagit del de diskussionerstörreom och erfaren-av
heter finns i Kanada, hart.ex. särskild lagstiftningsom "multicul-som en om
turalism" sedan 1988 och just håller på med denöversyn politiken. Deen av
har också speciellt departement för frågor.ett dessa Själv hade jag förmånen
tillsammans med ñera andra för kommittén deltarepresentanter i studie-att en

till Kanada. Jag såvälrapporterade skriftligenresa muntligen därom utansom
det några synbarliga spåratt igett utredningen.

Den invandrarpolitikennya

Den invandrarpolitiken ska förstärka nyinvandrades förutsättningarnya att
leva och försörja sig i Sverige . Det skaär bestämmaatt de skastatennya var
bo eller inte bo. tvåUnder år och fem år efter de fåttsnarare nyanländaattev.
uppehållstillstånd ska de fåinte lov flytta. Rätten under asylprövnings-att att
tiden själv välja bostad lagen mottagande asylsökande, LMA föreslåsom av
dessutom utgå. Anledningen inteär vill ha fler invandrareatt till deman tre

städerna.största
LMA infördes för drygt halvår sedan och kan inteett ha orsakat den kon-

centration idag finns invandrare i Malmö, Göteborg och Stockholm.som av
Denna har pågått under betydligt längre tid dåoch "Helaprocess även Sverige
strategin praktiserades, dådvs. beslöt kommunplacering.staten om

Jag LMA skall finnas kvaratt och de nyanländaanser skaatt ha rätt att
själva välja bostadsort. Det hindrar inte samhället rekommenderaratt därorter
det finns chans till bra introduktion och möjlighet till arbete.

Det ska inte självklart för invandrare ha ñyttarätt undervara atten att
introduktionen. Men gårdet få likvärdig introduktionattom en en annan

såplats, ska det inte finnas några hinder för byte bostadsort. Det ocksåärav
så betydligt fler de,att detän introduktionsverketorter väljersom nya ut som

måste introduktionmottagare, eftersom nyanlända anhöriga ocksåarrangera
har till introduktion.rätt
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skyddtillfälligtmedPersoner

och intemassñyktssituationerianvändasskydd endast skatillfälligtEftersom
så inteuppehållstillstånd, omfattas defått permanent avsompersoneravser

utgått.l7.8.2avsnittborde dettamin meningEnligtinvandrarpolitiken.

for nyinvand-introduktionenmedi sambandArbetsmarknadspolitik
rade

socialde-införkommitténInvandrarpolitiskabl.a.begärde attRegeringen av
arbetsmarknadspolitiskapåmed förslaginkommaextrakongressmokraternas

presenteradekommittén redan iåtgärder nyanlända. Eftersom ettför somras
befann sig ioch utredningeninvandraretilldelbetänkande "Arbeteom
läge kommai arbetstyngtanmärkningsvärtså fann jag detslutskedet, att ett

itillkommitförslagendehänvisning tillsådan Medbegäran.med att nyaen
stå skrivelsen.bakominteunderbyggnad valde jagordentligochhast attutan

rekry-förlängtförhöjt och/ellerförslagetstår bakomhellerinteJag omnu
med lag-arbetsgivarnarimligt hotajag detheller finnerteringsstöd. Inte att

praktikplatser.framde intestiftning tarom

hushållstjänstersubventionerade

subventioneradekommitténiplötsligt dökförslagEtt varannat uppsom
riktigt sub-detjag inteprincipiella skäl tycker ärhushållstjänster. attAv att

jag detolyckligtSpecielltarbeten. attden härventionera typen varaanserav
någonOm detförslag.komma med detta ärkommittén skalnvandrarpolitiska

städbranschen,såi detintroducerasinte behöver ärinvandrarebransch som
överrepresenterade där.kraftigtdeeftersom är

Kultur

vad gäller kulturarvs-utredningenkulturpolitiskadenKommittén hänvisar till
behandlingenTyvärrmångkulturellt samhälle.frågomas betydelse i ett avvar
betänkandet.genomarbetade isärskiltkulturfrågorna avseende intedettai

någon analys, vilketdjuparemedkommitutredning harheller dennaInte
mångkulturella samhället.dethelhetssynavsaknadenberorytterst av en

förändringdensällanSverige speglari dagensKulturinstitutionema ytterst
bestågradi allt högresammansättning tillbefolkningens att personeravav

otillfredsstäl-bakgrunder. Dettakulturella ärmånga etniska ocholikamed
grupptillhörighet haska alla rättmångkulturellt samhälleIlande. oavsettett

kulturen.förochbidra taatt ansvar
medhögskolorkonstnärligakulturinstitutioner och stat-Därför borde alla

sådantmångfald. Ettkulturellförhandlingsprogramframstöd arbetaligt
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handlingsprogram skulle inbegripa änmesval, s.k. icke traditionellt.ex. rollbe-
sättning, sökande målgrupper, rekrytering konstnärlig, teknisk,av nya av
administrativ och personal inom underrepresenterade befolkningsgrup-annan
per.

Kulturell mångfald måste enligt min mening komma till klart uttryck i den
proposition ska föreläggas riksdagen den framtida kulturpolitiken.som om

Stöd till organisationer

Kommittén förslår stödet till invandrares riksorganisationeratt ska adminis-
två nämndnämnder förtreras bidrag till finskspråkig kulturellav verk-en-

samhet och förnämnd bidrag till språkliga/etniskaandra En majo-en grupper.
ritet ledamötema 5 ska utgöras för berörda föreningar.av representanterav
Jag på sådaninte modell föreslårtror kulturrådet får iutan uppdragatten att
administrera bidragen lämpligt sätt.

Diskriminering och rasism

Kommittén föreslår bör förbjudaövervägaatt medlemskap i rasistiskaattman
organisationer. Jag delar inte den uppfattningen. Likaväl jag inte attsom anser
rasistiska organisationer bör förbjudas, så bör inte heller medlemskapet det.
Det bättre haär öppenhet i samhället och bemötaatt dessa organisationeren än

tvinga dem under jorden. Därföratt det märkligtär samhället föratt attagerar
Ävenskydda nynazisters identitet. här måste öppenhet råda måstevi kunna-

identifiera odemokratiska krafter.
fårDet inte heller så samhället tycks skyddaatt deltagare nazistiskavara

propagandamöten inte ingripa det uppenbarligennär handlar hetsmen motom
folkgrupp. Klara måstebudskap politiker och myndigheter hurges av om
lagen ska tillämpas i dessa fall. Likaså måste myndigheter tillämpa lagen om
hets folkgrupp konsekvent vadmot gäller spridande musik med klaramer av

Ävenrasistiska budskap. fömekandet förintelsen bör i Sverige i andraav som
europeiska länder betecknas hets folkgmpp. Lagstiftningen börmotsom ses

vad gälleröver spridande rasistisk propaganda över gränserna.av

Invandrarkvinnor

Invandrarkvinnomas situation har mycket knapphändigt behandlats kom-av
mittén, vilket kan förklaras denna inte särskiltatt i direktiven.av grupp angavs
Jag förslog dock skulle kvinnornasatt situation. Den kortata tidupp som
stått till utredningens förfogande har medfört frågan fått någoninte vidareatt
genomlysning. utgår ifrånJag frågan i sammanhang.att tas annatupp
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Återvandring

står återvandringsaspekterI direktiven ska i anslutning till introduk-att tas upp
tionen nyanlända. Jag frågadenna borde ha behandlats vadävenattav anser
gäller med invandrarbakgrund vistats längre tid i Sverige,personer som en
eftersom det saknas området.politik deten

Reservation

Hardy Hedman, ledamot kdsav

Inledning

Många förslagde Invandrarpolitiska kommittén avlämnar innebärav som en
förbättring invandrarpolitiken. Det gäller förslaget invandrarpoli-t.ex. attav

åtgärdertiska skall de första fem åren invandrare bosatt i Sverigeäravse en
många åtgärderde föreslås för förbättra invandrarnas ställningsamt attav som

på arbetsmarknaden.
Däremot delar jag inte majoritetens flera de övergripande frå-syn av

Det målengäller framförallt för politiken, där jag det behövsgorna. attanser
svensk minoritetspolitik, och flyktingmottagningen, förordardär jagen en

betoning flyktingens förmågastörre för sitt liv i Sverige.att taav egen ansvar
ocksåJag har mening majoriteten i antal detaljförslagenän ochettannan av

bakgrundsbeskrivningen till dessa, vilket redovisas i det följande.

Målen för invandrar- och minoritetspolitiken

kap.I 7 beskriver kommittén hur invandrarpolitiskade målen utvecklats i
Sverige och de begrepp målbeskrivningarna.knutits tillsom

målDe enig riksdag beslutade 1975 riktlinjer för invandrar- ochen som
minoritetspolitiken brukar sammanfattas i de begreppen jämlikhet, valfri-tre
het och samverkan. Kommittén skriver i sin diskussion dessa riktlinjer attav

hardel knutit sina förväntningar på politiken till statsmakterna använtatten
begreppet minoritetspolitik och "förväntade sig aktivt förett attengagemang

beståendeskapa minoriteter med särskilda rättigheter .
Enligt min mening den citerade meningenär uttryck för socialett tron

ingenjörskonst. Staten byråkratineller kan beståendeinte skapa minorite-
ter . Däremot kan majoritetsgruppen slåi land välja vakt individersett att om
och såde önskar bevara språkrätt och vidareutveckla ochatt-gruppers om -

kulturellaandra särdrag. Om detta lyckas påeller beror minoritetsgruppema
själva.

En del kapitel 7 används sedan för Sverigestor att argumentera emot attav
skulle ha speciell Någraminoritetspolitik. argumenten:en av
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invandrar-1986 konstaterade riksdagenmed riksdagsbeslutetI samband att-
mening.minoriteter i folkrättsligintegrupper var

beståskall och existeraansåg för invandrad minoritetIPOK detatt att en-
koncentrationlång geografisk och yrkesmässigtid krävsunder somen

ansågs etableradmedbli aktuell i Sverige. Dettaknappast kan stämma
sammanhållnaförsvinner oftainvandradeforsknings synsätt- grupper som

generationer och överleverspråkliga efteretniska och redan ett pargrupper
fyra.sällan

kulturella identitet leder generelltinvandraresensidig betoningEn settav-
olikhet.diskriminerande utpekandetill ett av

inte minoriteter ikonstaterande invandrareförsta ärDet attargumentets
minoritetspolitik, kandärför inte bör hamening, och Sverigefolkrättslig att en

minoritetvilken innebörd ordetkan helt enkelt förklaralätt elimineras. Man
från folkrättsliga innebörden.för skilja det denvisst sammanhanghar i attett

utveckling. Men det majoritetsgrup-troligDet andra ärargumentet anger en
Beträffandeeller inteminoritetsgrupp överleverska avgörasom om enpen

tillräckligt fördensverigeñnska kan dessutomden sägas är stor attattgruppen
språk-i andragenerationsmotsättningarbestå. Om dessutom kan minskaman

låta föräldrarnasbarnen lära sigexempelvisliga minoriteter attgenom
vinst-modersmål, tillräckligt socialtorde detta trots attstor gruppenvara en

så småningom assimileras.
skullemotverka diskrimineringantyderDet tredje sättargumentet att ett att

anförasutplåna minoritetskännetecken. detta kaneller Motdölja attattvara
diskriminering liksom motsvarande inter-lagstiftningenmeningen med mot

olik.nationella konventioner just rättenär värna attatt om vara

minoritetspolitikVarför behövs en
för invandrarpolitiken innebar1986 ändrade riktlinjerRiksdagens beslut om

fanns i de tidigare riktlin-"minoritetspolitik",bl ordetsagts att somasom
innebörd,från "valfrihet"1975, ströks. Vidare begreppetjerna enen nygavs

riktlinjerna.betydelse i de tidigareänsnävare
avsåg kulturpolitik förlängreolyckligt riktlinjerna därmed inteDet är att en

Sverige behöverspråkliga heller IK:s majoritetminoriteter. Inte att enanser
mångkulturellasådan i formuleringar detpolitik. Kommittén talar omvaga

språkliga etniskainhemska ochVarken invandrarna eller desamhället.
olikatill det gäller idokument hänvisaminoriteterna har när attattett sam-

tämligen formuleringrättigheterhävda sina kulturella utövermanhang en vag
språketsvenska villjämsides medregeringsformen. Eni Lex.grupp som

åberopamodersmål riksdagen beslutadeutveckla kan intebevara och sitt av
mål för minoritetspolitiken.

minoritetspolitikenriktlinjer förfinns därför behov särskildaDet avse-av
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språkligaende och etniska minoriteter. Minoritetsgruppemas rättigheter och
former för deras medinñytande i exempelvis skolplanering och andra aktivi-

slåsbör fast. Med vanliga demokratiska majoritetsbeslut i kommu-teter ute
kan inte minoritetema likvärdig behandling igaranteranerna man annars en

språklighela landet. En eller etnisk minoritet kan påbehandlas isättett en
påkommun och diametralt i närliggande kommun.ett sätt Dess-motsatt en

kan undervisning, kulturstöd för minoritet inom kommunutom etc. en en
så från årvariera kraftigt årtill föräldrar tillhör minoriteten svårtharatt som
planera undervisningen för sina bam.att t.ex.

Argumenten för lagfäst minoritetspolitik kan påsammanfattas följandeen
sätt:

riksdagenAv fastställda rättigheter för etniska språkligaoch minoriteter-
medverkar till stärka självtilliten och den kulturella identiteten för deatt

vill räkna sig till viss minoritet. I synnerhet gäller detpersoner som en
barnen och ungdomarna ofta känner sig vilsna i valet föräldrar-mellansom

kultur och den svenska majoritetsgruppens.nas
En fastställd kulturpolitik för minoriteter motverkar rasism och diskrimine--
ring. Minoritetspolitiken legitimerar möjligheten sverigeñnne,att vara sve-
rigezigenare osv.

språkundervisningFasta regler för och kulturstöd i olika fonner medverkar-
till möjligheten sådanabevara språk samiska, finska, tomedalsfin-att som
ska språkoch zigenska värdefull delär den svenska kulturen.som en av-

kanDet dessutom medverka till uppbyggandet språklig kompetensav en
modersmålsnivå sådana invandrarspråk ° Sverige har stor nyttaav som av
i de internationella förbindelserna handels- och kulturförbindelser,-
u-landsbistånd, diplomati etc.
Sveriges möjligheter internationellt förmånverka till för språkliga ochatt-
etniska minoriteter i skilda länder ökar vi själva har lagfäst minori-om en
tetspolitik. I synnerhet torde detta gälla det språketssvenska ställning i
Finland.

Demokratins människosyn och mångkulturelladet samhället

sinI beskrivning mångkulturelladet samhället tenderar kommittén attav
frånbortse behovet fast etisk och värderingsmässig grundval för ettav en

samhälle. I betänkandets sammanfattning mångkulturelladet samhäl-sägs att
let inte måletstatiskt ochär bör enligt kommittén inte heller bibe-attvara
hålla och bevara det gäller vid viss tidpunkt. .lag instämmer i dennasom en
dynamiska kulturutvecklingen. Men villkoren för dennaett attsyn av
dynamik inte ska bli explosiv bevarandet etisktär minimum allaettav som
invånare respekterar. Det borde ha diskuterats kommittén.av

sådanEn diskussion kan utgångspunktsin i den svenska historien.ta
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varit invandrarland.gångna århundraden huvudsakligenhar underSverige ett
långa början 1850-period medungefär trekvarts sekeldenUndantaget är

Nordamerika.framföralltmänniskor utvandrade tilldå miljonertalet drygt 1,2
alltmerSverige"utvandringsperiod" upplevdesUnder denna ettsom

i det svenskahade integreratsinvandrargruppernaland. De tidigarehomogent
skilda elementtill denoch de bidrag de lämnatsamhället sammansattaav

svenska.uppfattasallt högre graddärför isvenska kulturen kom attatt som
majoritetsbefolkningeni varje fall inteupplevdes inteSverige ettsomav --

språket, svenska sedersvenskadelar detmångkulturellt land, trots att stora av
tidigare invandrargrup-kulturella bagagebakgrund i detbruk hadeoch somen

svenska soldaternakrig hemvändandefrån europeiskade otaligaliksomper
fört med sig.

mångkultu-århundraden präglatsmeningSverige har i denna av engenom
åtskilliga sekelminoritetsgrupperflertalbakgrund. harrell Dessutom ett en

majoritetsbefolkningensrikets Menlång det svenskahistoria inom gränser.
tomedalsfin-minoritetsgruppemastorlek gjordedominerandehelt att samer,-

iförsvannmil. isverigefinnar, judar, zigenareandraoch stort settnar -
1900-talethistoria underden svenskamedvetande. Imajoritetsgruppens som

mino-med faktadärför varit myckethär detbibringats svenska elever tunt om
också den nationellahomogeniseringen bidrogupplevdaTill denritetema.

nazismens idéerSamtidigt spredsbåda världskrigen skapade.desamling som
gamla germanskai debefolkning med hemortsrättariskhomogenenom

fannsvenska befolkningenobetydlig denkämområdena. ickeHos avgruppen
jordmån.tankar goddessa en

vårt land nystartade,invandringen tillså världskrigetefter det andraNär
förmentdetmånga människor hotde nyinvandradeupplevdes ett motsomav

årtiondenas invandring.gäller det deSverige. I synnerhethomogena senaste
med väsentligasvenska kulturarvetdetborde lärahistorienMen attoss

skapandetbidragit tillkristen tradition harhumanism ochi västerländskrötter
stabil grund förkanrättstraditionlagstiftning och utgöra ettensomenenav

många svenskar bibringasdockfordrasmångkulturellt samhället. Det att en
månghundraårig interna-rötterisvenskhetens rikamedvetenhetstörre om

Också kunska-invandrare.kulturpåverkan, tidigareinte minsttionell genom
stärkas.skrivit under behöverkonventioner Sverigeinternationelladepen om

mänskliga rättighe-Europarådets konvention deverket uttryckerI själva om
barnkonvention,och FN:sFN-konventionermotsvarandeliksomterna,

vårvått ochvilken samhällehumanistiska grundväsentliga delar denav
välfärdsmodell byggts.

utgåbör därförminoritetspolitikeninvandrar- ochMålen för förändradeden
kulturell ochpräglasockså fortsättningen kommerifrån iSverige attatt av

bör dock beto-också majoritet Detmångfald, kommitténsvilketetnisk anser.
humanistisk, demokratiskmångfalden hållsatt en gemensamsamman avnas

århundradenkultursammanhållande ielementstarkadegrund samt somav
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visat sig bidra fredtill och samförstånd vårti mångkulturelltland. Ett sarnhäl-
let fungerar inte etiskt minimum respekteras bådeutan ett gemensamt som av
majoritetsbefolkning och minoritetsgrupper.

Familjens ställning mångkulturelladeti samhället

statsmakterna årsbetonar i 1986 riktlinjer för invandrarpolitiken barnets indi-
viduella behov det åtgärdergäller olikanär hemspråksundervisning.t.ex.som
Men vilka behov viktigast, företrädareavgör förär minoritetsgrup-vem som

eller majoritetsgruppen Konñiktriskema uppenbara.är Man kan i reali-pen
aldrig isolera individuella ifrånbehov" denteten sociala och kulturella miljö

barnet lever Det endast företrädare förär stark majoritetsgruppen som anser
Ävendetta oproblematiskt. majoritetsgruppen tolkar barnets behov uti-vara

från sin kulturs bedömning vad väsentligt i livet.äregen av som
Det därför viktigt föräldrarsär tillförsäkra sinarätt barn uppfostranatt att en

och utbildning står i livsåskådningöverensstämmelse med deras lämp-som
ligt betonas måleni försätt invandrar- och minoritetspolitiken. Detta bör vara

följdnaturlig riksdagens beslut inlemma Europarådskonventionenatten av
Ävenmed tilläggsprotokoll i svensk lagstiftning. FN barnkonvention inne-:s

håller regler tillämpligaär det gäller familjensnär rättigheter.som
Givetvis kan föräldrarätten i ytterlighetsfall komma i konflikt med demo-

kratimålet. Detta har uppmärksammats bland i FN:s barnkonvention.annat
Självfallet måste lagstiftning till skydd för bam respekteras invånare.allaav

Begreppet integration

svårighetenKommittén betonar definiera begreppet integration. Manatt anser
det bör begränsas till gälla förhållanden,strukturellaatt situationenatt t.ex.

arbetsmarknaden, det politiska deltagande och hälsotillståndet. Samtidigt skri-
dock kommittén åtgärder syftar till integration liktydigt medatt ärver attsom

med den övriga befolkningen lika rättigheter och möjligheter och utformage
åtgärder syftar till jämlikhet "men frihetenmed olik".som att vara

Enligt min mening upplevelsen rättenär olik väsentlig delattav vara en
framgångsrik integration. För funktionell definition integrationav en en av

jag kan använda de begrepp riksdagen 1975attanser man sattesom upp som
mål för invandrarpolitiken jämlikhet, valfrihet och samverkan.-

En invandrarpolitik syftar till förbättrad integration borde därför kunnasom
konstateras i fonn av

stegvis allt bättre jämlikhet mellan individer och inom olikaen grupper-
sektorer i det svenska samhället,

valfrihet för individer och står i allt bättre överensstäm-en grupper som-
melse med internationella konventioner mänskliga fri- och rättigheterom
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och svensk lag
och kansamverkan mellan individergradvis förbättrad somgrupperen-

diskriminering och segregation.bland minskadimätas annat

punktengäller den tredjemycket viktig del integrationenEn samver-av -
utsträckningframhållas samverkan iförbättradkan. Det bör ärstoratt en

upprätthålla förutsätt-kommun skapa ochoch lyckasresultatet hur väl statav
sigvalfrihet. En individ ellerningarna för jämlikhet och som ansergrupp

kommervalfrihet för sina strävandenjämlikt behandlad och har vidsträckten
viljan för det bästa.ha samverkaatt att gemensammas

mångkulturellt samhälle kräver dessutomSamverkan i ett gemensamen
språk. för samtligaGoda kunskaper i svenskareferensram och gemensamtett

integration.invånare förutsättning för lyckosamdärförär enen

målenpolitiskaDe nya

målenpolitiska rutan ikommittén vill deformuleringI den ge nyasom
samhällspo-hänvisning till den generellatill kap. 16 finnsinledningen atten

språkliga, kultu-utgå från till samhället etniska,och hänsynlitiken skall ta
mångfald".rella och sociala

mångkulturell samhället ochbeskrivningmellanSkillnaden enaven vag
möjlighet ochskillnaden mellanminoritetspolitik kan beskrivaslagfäst som

punkt eftermålen kompletterats meddärför borde harättighet. Jag att enanser
två följande lydelse:förstade av

föreslår.Kommittén ..
också åtgärder till stöd förskall omfattasamhällspolitikenden generellaatt-

bibehållaspråkliga och vidareut-minoritetsgruppersetniska och rätt att
internationellaSverige ratiñceradeförveckla sin kultur inom avramen

och svensk lag.konventioner

Är svenska barnalla barn Sverigei

målformuleringarna kommittén diskus-harföljer efterI ensomresonemangen
Eftersom kommittén avvi-till invandrare.bör benämna barnsion hurom man

konsekvent bör talaföreslår följdenligtdenminoritetsbegreppet, att mansar
svenska barn.och betrakta dessa barn somom

självuppfattning barnet har kanskedenKommittén dock medvetenär attom
uppfattning"svenskt barn . Enligt minmed beteckningeninte alltid stämmer

för majoritetssamhället visaövrigaborde skolan och storrepresentanter res-
i sitt medoch ungdomar redovisarför självuppfattning barn umgängepekt den

svensk. kan däre-någon uppleva sig Maninte tvingaandra. Man kan att som
ochsamhälleti det svenskaunderlätta inlemmandet att accepteramot genom

går både svenskbamet. Detdubbel, förenlig identitet hosbejaka att varaen
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och finne, både svensk och kurd. Ibland kan det därför bra talaattvara om
sverigeñnska barn, sverigekurdiska bam Självfallet ska skolan och andraosv.
institutioner bemöta alla barn svenska bam.som

Introduktionsprogram för flyktingar ska kommunerna eller flyktingen-
ha initiativet

I kapitel 17 behandlas olika åtgärder inom den invandrarpolitikensnya ram.
Avsnitten l7.l-17.4 innehåller förslag introduktionsprogram för llyk-om
tingar och deras anhöriga, introduktionsersättning till deltagarna i introduk-
tionsprogrammen hur introduktionen ska administreras.samt

Kommittén för mycket starkargumenterar styrning bosättningen tillen av
lämpliga kommuner och för deltagaren i introduktionsprogramatt skaett
förbinda sig bo kvar i den mottagande kommunenatt under introduktionen
vanligen år,2 i del fall längre tid. En myndighet ska upphandlaen ny
introduktionsprogram kommunerna och flyktingen till rättav styra
kommun.

Argumenten för denna styrning framföralltär vill motverka denatt man
ökande koncentration invandrare till framförallt kommuner i storstads-av nya
områdena och till vissa bostadsområden i dessa kommuner.

Jag det finns Hera skäl istället låtaatt flyktingen efterattanser grundligen
information själv välja bosättningson:

Enligt artikel 12 i FN-konventionen medborgerliga och politiska rättig-om-
heter, juridiskt bindandeär för Sverige, gäller följande:som Envar som
lagli befinner sig område äger därstats rätt sig frittgen röra och fritten att
välja bosättningsort.
Sverige kan inte mångaha lika invandrarpolitiksorters det finns kom-som-

Riksdagen och regeringen bestämmer reglerna förmuner. ska havem som
få uppehållstillståndrätt att i Sverige. Kommuner Vellinge och Sjöbosom

ska inte kunna neka människoratt ta statsmakternaemot givit borättsom att
och arbeta i Sverige. Så länge flyktingmottagande bygger det träffasatt
avtal med kommunerna, tenderar ñyktingpolitiken uppfattas negativt.att
Politiker i kommuner inte vill ñyktingar, försökerta inhöstaemotsom
politiska vinster sitt flyktingmotstånd. Politiker i kommunerav tarsom

ñyktingar, talar oftaemot de inte vill ñer.att En del medborgar-ta emotom
i de kommunerna sig överkörda. De hargrupper inte tillfrågatssenare anser

de vill med och ñyktingar. Avtalspolitikentaom emot leder alltsåvara
ofta till konñikter.
Flyktingen kan i det föreslagna få för litet inflytandesystemet sinett över-

situation. En tagit för sitt och sin familjsegen liv ochperson som ansvar
kunnat sig till Sverige, kan förväntasta fatta rationella beslut också sittom
liv vårti land under förutsättning han eller hon får bra beslutsun-att ett-

417



1996:55SOU

derlag. "Kommunplaceringen" kvar i det förslaget och risken förär nya
passiviserande omhändertagande uppenbar.är
Det inte säkert kommunernas företrädare har den bästa överblickenär att-

flyktingarnas försörjnings- och bosättningsmöjligheter. Andra aktöreröver
frivilligorganisationer, arbetsgivare fackligakyrkor, och organisatio-som

lika förkan ha goda möjligheter ordna bra introduktion ñyktingen.attner en
låterEn politik kommuner ha avgörandet ska ñytta in iöversom vem som-

kan kraftfullt försökerkommunen medverka till inte tillräckligtatt man
åtgärder förvidta andra förbättra standarden i vissa stadsdelar.att

Också den asylsökande bör ha kvar sin välja bostad. Jagrätt att reserverar
alltsåmig LMA-lagen helt bort. asylsökande ska dockDen haatt tasemot

månadenskyldighet ñyktingförläggning förstabo under den föratt att
underlätta den grundläggande utredningen.

"Flyktingpeng" följer flyktingen istället för "introduktionspeng" tillsom
kommunen

fårflyktingenOm det huvudinitiativet, ñnns möjlighet vända denär attsom
någotnegativa inställningen till flyktingar till positivt. Det blirtaatt emot nu

påverkade kan och vill erbjuda ñyktingen hjälp, har möjlighet attsom som
attitydema.

Ett ñyktingmottagande med "flyktingpeng skulle kunna utformas ungefär
följande sätt:

Utredning och information

Så flyktingen fått uppehållstillstånd,fort eller den anhörige sker utredning av
möjligheterna till sysselsättning. Viss viktig samhällsinfonnation skyldig-om
heter och rättigheter Utredningen och informationen följande:targes. upp

Kartläggning grundutbildning, yrkeserfarenhet,yrkesutbildning ochav-
språkkunskaper.
Eventuell koppling till eller organisationer i Sverigepersoner-
Information till handledd arbetspraktik, undervisning i svenska,rättom-
samhällsinfonnation, introduktionsersättning, tolkmöjligheter, m.m.
Infonnation företagkommuner, organisationer, mfl. kan erbjudaom som-
hjälp med introduktion, arbetspraktik, bostad, svenskundervisning etc.

såFlyktingen erbjuds beskattad introduktionsersättning under i förstaen
år för tiden svenskundervisninghand under den delta i och arbetsprak-ett att

får ñyktingpeng" följertik. Samtidigt han eller hon med till deveta att en
aktörer ordnar undervisning, samhällsinformation och arbetspraktik.som

alltsåFlyktingpengen skulle kunna fördelas flera aktörer del tillen-
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arbetsgivaresamhällsinfonnation, del till denochsvenskundervisning somen
erbjuder arbetspraktik.

bosättningsortVal av
infor-så själv bostadsort. Harväljer ñyktingenPå grundval informationenav

chans till bradär kan hagod, väljs givetvis platsmationen varit man enen
Om ñyk-efterfölj ande anställning.utbildning och eventuellarbetspraktik eller

introduktion, därinte erbjudit sig ordnaväljer kommuntingen att mensomen
kvarstår skyldighet anordnafå dock kommunensgått arbetspraktik,det attatt

regler.samhällsinformation enligt gällandemedsvenskundervisning nu
helst. Menflytta till bostadInvandraren har full närrätt att en annan som

utbildningsmöjligheterår försörjnings- ellerha hittat"trycket" inomatt ett
blir ytterligt begränsat. "Flyttbenä-självfallet antalet flyttningarmedför att

mått mottagande kommunen ellerhur väl dengenheten dessutomär ett
med sin uppgift.mottagande aktör lyckasannan

åretförstaEfter

år arbetstill-efter möjligt ska ha funnitMålet flyktingenska ettettatt omvara
för arbetspraktikytterligare tidutbildning. Om det krävsfälle eller erbjudits

år.introduktionsersättning ytterligareförlängs medutbildning, tidenoch ett
året fåttflyktingenockså ersättning det andratänka sig halvkanMan ettom

introduktion övrig tid.och deltar ideltidsjobb
året exempelvisfått erbjudandet andraheltidsjobb, kanOm invandraren ett

till fadder arbetsplatsenkvällstid och ersättningsvenska envara
år.under ett

åretandraEfter

kommitténsför fortsatt introduktionvillkor kan gällaI settstort somsamma
på bosättning i viss kommun.kravetmajoritet föreslagit, dock utan

minoritetsfrågorochmyndighet för integrations-En

särskilddet behövskommitténs majoritet jaglikhet medI att en myn-anser
och för kontakt med deinformation till flyktingenför utredning ochdighet

delar introduktionen.erbjuder alla eller skildaaktörer avsom
informera minori-till uppgiftmyndighet bör haJag attatt omanser samma

också kommunerna vidtar debör följatetsrättigheter. Myndigheten attupp
ålägger dem.och minoritetspolitikåtgärder invandrar-som en ny

både ochhandlägga integrations-myndigheten skulleFördelen med att
definierat integra-minoritetsfrågor det kommittén hardet betonarär att som
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tion: utforma åtgärder syftar till jämlikhet med rätten attsom men vara-. .
olik

mångkulturellaDen generella politiken i det samhället

I kap. 18 behandlas den generella politiken. Först behandlas arbetsmarknads-
politiken. Det glädjande kommittén åtgärderfleraär bör gälla helaatt attanser
arbetsmarknaden, förslagen arbetsmarknad inom hus-öppnat.ex. att en ny
hållssektom och maxtiden för begränsade anställningar bör förlängas till 12att
månader för öka viljan företaghos nyanställa. Kommittén borde enligtatt att

gåttmin mening ha föreslå åtgärderlängre med generella för hela arbets-att
marknaden. Speciellt småföretagande.gäller det villkoren för

I avsnittet religion betonas vikten försvara religionsfriheten, vilketattom av
enligt min mening inte måstekan betonas. minstInte detta gälla minori-nog

välja undervisning för stårsina barnrätt i överensstämmelseteters att en som
livsåskådningen.med den mångaI kommuner i råderSverige idag ettegna

mycket bistert klimat för dem vill friskolor på den grundstartasom som
Sverige anslutit sig till i internationella konventioner. Den allmänna skolan
borde dessutom bli för tillåta livsåskådningsmässiga variationeröppen attmer
inom den vanliga undervisningen.

Kulturpolitik för minoriteter

Kommittén betonar i kapitel 18 den generella politiken i mycket högre gradatt
måste utgåtidigare ifrån ochän spegla den etniska, kulturella och sociala

mångfalden. Det hade i detta sammanhang varit naturligt diskuteranärmareatt
minoritetsfrågor.

Den sverigefinska minoriteten

Kommittén har enda förslag gäller den sverigefinska minoriteten. Detett som
införandet språkprovgäller påi finska grundskole- gymnasienivå.ochettav

Med hänsyn till den sverigefinska storlek och de historiska bandengruppens
mellan Sverige och Finland borde kommittén haftha bredare diskussionen av
sverigeñnnarnas situation.

finskaSamiska och vid språkensidan svenska de äldstaär i Sverige. Avav
historiska skäl bör därför de samiska och sverigefinska minoritetema ha en
särställning i det svenska samhället. framgåDetta bör inte minst i historie- och
samhällskunskapsundervisningen i den svenska skolan.

finskspråkigaAntalet i Sverige idag i jämförbart med antaletär stort sett
svenskspråkiga i vårtFinland. finnsI land hel sverigefinsk infrastrukturen

finskspråkigamed föreningar, kyrkor, idrottsklubbar och andra organisationer.
mångaI kommuner finns bostadsområden finskspråkigadär antalet dominerar,
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på mångaspråket ställning, liksomskolor har finska relativt starki vissa en
arbetsplatser.

finskspråkigaspråket i Sverige. Den minori-finska kan inte raderasDet ut
Östersjön finskspråkigoch folklig,kontakterna över är tätaär stor,teten en

vårt så många finska i svenskaland. brukar denkultur levande i Trotsär att
finskspråkiga finns riskenökande företagsledarevardagen antaläven attett --

subkulturspråk låg Därför behöver detfinskan i Sverige blir medett status.
språkets därför ratifi-ställning i Sverige förstärkas. Sverige börfinska snarast

minoritetsspråkEuroparådskonventionen språk för ñn-regionala ochomcera
del.skans

område språket skolan. harviktigt för finska gäller KommunernaEtt annat
tvåspråkig undervisning i hela grundskolan. Men detmöjlighet ordnaattnu

Många finskspråkiganågon sverigeñnnarna.inte rättighet förmotsvaras av
undervisning. Föräld-otrygghet det gäller barnensföräldrar känner närstoren

åretoch ställning till. Ena finnshar ingen fast skolplanering studeraatt tararna
årfinska, kan den skäras nedmycket omfattande undervisning nästaen

många justtill familjer väljer flytta till Finlandstarkt. Ett skälen ärattattav
skolgång.omtanke barnensom

också lågaofta den kvalitetensverigefinska föräldrarnaDe motreagerar
andraspråk. bra fastundervisningen i svenska Föräldrarna önskar ochensom

på båda språken.iundervisning och
finsksprå-språkreglerSverige införa vissa för denEnligt min mening bör

från många tvåspråkigvisarundervisningen. Erfarenheter länderkiga att
undervis-undervisning goda resultat. minst borde vi dra lärdomInte avger

för ñnlandssvenskarna i Finland.ningen
finskspråkiga invånare, förslagsvisviss andel minst 5medKommuner en

årfinskspråkiga åldrarna200 barn i 16alternativt minst t.o.m.procent, upp
åläggas sverigefinsk utbildningslinje inom grundskolanskulle inrättaatt en

visstsärskild sverigefinsk skola. Utbildningen skulle haeller garanteratetten
på finska i de olikarninimiantal timmars undervisning och i svenska resp

tvåspråkighet. års-Målsättningen Efterårskurserna. skulle givetvis aktivvara
så båda språk följagoda färdigheter i sina de kankurs 9 ska eleverna ha att
både finska särskild styrelse för denundervisning och svenska. Enhögre

sådanfinnas varje kommun.sverigefinska utbildningslinjen/skolan bör i I
finskspråkiga föräldrarna ha stark ställning.denna styrelse bör de en

sverigefinskaska föräldrarna välja barnen ska denGivetvis ha rätt att om
svensk klass.utbildningslinjen eller de ska i vanligom

skapaför kommunernas skyldigheter skulle dessutom bättreKlara regler en
Finskspråkigaförhållandena föräldrari Sverige och Finland.balans mellan

för utbildning.skulle ha lättare flytta mellan länderna barnensatt utan oro
kraven för sveri-regioner med flera kommuner uppfyller de nämndaI som

ocksåbör erbjudas sverigefinskagefinsk utbildning inom grundskolan, gym-
tvåspråkignasielinjer de med undervisning.även-
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Viss yrkes- sådana ocksåoch högskoleutbildning i regioner skulle ha
språket.utbildningsaltemativ med stark ställning för det finska I alla yrkes-en

svenskspråkigainriktade finnasutbildningar bör tillvalsaltemativ för finsk-ett
språkiga omfattaelever. Tillvalet ska yrkesterminologi ñnska. ñnskaDe
institutionerna vid universiteten bör rustas upp.

nuvarande kulturpolitiken kan till sverigefinskaDen leda denatt gruppen
inte uppfattar sig svensk minoritet beständig ñnsk invand-utansom en som en

Vill vi stärka de sverigeñnska barnens och ungdomarnas upplevelserargrupp.
måstehöra till det svenska sverigefinskasamhället, det kulturlivet sti-attav

muleras.
finskspråkigaAndelen i Sverige producerade i radio måsteoch TVprogram

ökas. Utbyte mellan Sverige och Finland givetvis tillär nytta,av program men
fården sverigefinska identiteten stärks bäst möjligheterbättreattgenom man

producera i Sverige. Sveriges radio förInom bör skapasatt program resurser
sverigefinsk fullservicekanal public service-kanal.en

språket få bådeFinska bör ytterligare stärkt meritvärde inom offent-denett
liga och den privata sektorn. praktiskt alla yrken befattningarI och i dettaget

finskspråkiga.svenska samhället kommer de anställda i kontakt med
fåSist inte minst bör den sverigeñnska minoriteten möjlighet attmen

frågorsverigefmskt folkting behandla förbetydelseettgenom av gruppen.
folkting kan enligtDetta anordnas Sametinget. Varje sverigeñnnemönster av

så önskar skulle kunna registrera sig medlem minoriteten. Ensom som av
sådan registrering behöver inte offentlig handling gällerdet enskildanärvara
individer, det sammanlagda antalet sverigefmnar kan räknas under-men som

åtgärder.lag för olika Varje sverigeñnne registrerat sig skulle ha rösträttsom
till sverigeñnska folktinget.det

zigenskaDen minoriteten

småzigenska omfattarDen kulturen människor spridda helaövergrupper av
finnsvärlden. I Europas länder betydande antal zigenare,ett men gruppemas
svårt vidmakthållaspridning det mycket och vidareutveckla de zigen-gör att

språken.ska Sverige har bott olika perioderI under sedan 1500-talet. Enromer
del de s.k. ñnska zigenarna ättlingar till lämnade det svenskaärav romer som

kämområde vårt århundraderikets 1600-talet. Under har den romska grup-
frånökat invandring ñera olika länder. Romerna deärgenompen nu en av

minoriteterna i landet.större
århundradenzigenska mångaDen minoriteten har varit förföljd igenom

våra tvångsåtgärdemaländer. I dagar inte de fysiska riktadeär mot gruppen
lika starka tidigare i västerlandet, det eller mindre kravetöppnasom men mer

medför påfrestningassimilation i majoritetssamhället stark det zigen-en
språket. många språk,ska Eftersom zigenare dessutom inte kan skriva sitt eget

saknar den zigenska minoriteten det kulturella stöd böcker, tidningar ochsom
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tidskrifter utgör.
behovetkaraktär understrykerzigenska kulturens internationellaDen av

för europeiskt kulturcentrumSverige verkainternationella insatser. bör att ett
frågorzigenska inrättas.för

uppgifter:sådant bl följandekulturcentrum kunde haEtt a

zigenska historienforska och dokumentera denatt om-
zigenskakulturarbetare i detutbilda lärare och andraforska ochatt om-

språket
ordförrådortografr ochvidareutveckla samtett gemensamtatt en gemensam-

de zigenska dialektemaordböcker överutatt ge
konferenser för zigenare.kultursamlingar ocholika typeratt arrangera av-

och böcker.zigenska tidningaroch stödja utgivninginitiativ tillatt ta av-
den zigenskavisar, uppskattarSverige kraftfulltOm sättett att man

inter-europeiska kulturarveti svenska ochdel detkulturen attgenomsom en
såeuropeiskt kulturcentrum,för bildandetnationellt aktivt arbeta ettav

deerkännandesjälvkänsla Det väntatkommer ärväxa. ettatt somromernas
på.länge

initiativsamarbetsorganSverige i lämpliga europeiskaParallellt med taratt
liknande kultur-zigenskt kulturcentrum, böreuropeiskttill bildandet ettettav

i Norden.skapascentrum

Modersmålsundervisning

hemspråksundervisningen.förslag beträffandei kommitténsinstämmerJag
modersmålsundervisning och förläggasUndervisningen byta tillbör namn

språkundervisning.organiseras vanliggrundskolan ochinom timplanen i som
säråtgärdåtgärder för invandrare.försvinner karaktärendessaGenom av

till föräldrar harModersmålsundervisning gälla alla barnkommer att som en
språklig med svenskan.bakgrund jämsidesannan

fåSverige kanstarkare för denKommittén borde ha nyttaargumenterat av
modersmålsnivå.språkkunskaper på dennamånga Inomskaffar sigbarnatt

språkmarknademasfinns brukar kallas "deundervisning det nyasom
Ävenu-landsbiståndet.språk bl.a.ha inomalla de vi kanliksom nytta av

sjukvården kommerochSverige och den socialaturismen i attomsorgen
modersmålsundervisningen.tillgodogöra sig resultatetkunna av

ochDiskriminering rasism

utsträckning majoritetsgrup-identiteten speglar isvenska kulturellaDen stor
bild det vi kallarMed nyanseradbild den svenska kulturen. avenavpens

förutsättning-de viktigaödmjuk nationalism. Dettasvenskt skapas är en aven
rasism ska lyckas.främlingsfientlighet ochför arbetet motattarna

423



SOU 1996:55

uppnå måsteFör detta bl.a. hela utbildningsväsendet bidra till formandetatt
Sverige-bild språkligamed perspektiv. De och etniska minori-ett annatav en

roll medskapare i den svenska historiska utvecklingen och i dettetemas som
måstenutida samhället bli synlig i historie-, litteratur-och samhällskunskaps-

undervisning. Kanske kan medvetenhet folkgrupperalla destörre ochen om
kulturinñytanden medverkat till framväxten dagens Sverige bidra tillsom av

stärka samhörighetskänslan också invånaremed de kommer tillatt nya som
vårt land.

Sverige har valt söka integrera invandrargruppema målsätt-enligt denatt
ning tidigare beskrivits "jämlikhet, valfrihet och samverkan. Omsom
detta måsteska lyckas starka insatser för föräldragenerationengöras att
invandrare bibringas goda kunskaper i svenska och det svenska samhälletsom
grundläggande och lagar, fårsamtidigt invandrarbarnen sundnormer som en

såvälsjälvkänsla för Sveriges den minoritetens kulturella rötter.som egna
Integreringen kräver samhället olika motverkar motsättningensättatt

mellan svensk och tillhöra minoritet. Alla svenskar har erfaren-att attvara en
någothet i avseende tillhöra minoritet. Detta inte i motsättningatt sättsav en

svenskheten.mot
mångañnnsDet teorier orsakerna till diskriminering och rasism. Denom

företrädare för majoritetsgruppen iär samhälle upplever inte denettsom
etniska tillhörigheten särskilt starkt. Upplevelsen lojalitet med sinav egen
etniska tillsammans familjesammanhållningmed mycket starktär ettgrupp
socialt "cement".

erfarenhet från mångaEn länder rasism och främlingsfientlighetär inteatt
motverkas enbart informationmed och utbildning. I Europa har vi under mer

år dåhaft dåoch uppblossande antisemitism,än i nazismenstusen en som
Tyskland ledde till världshistoriens rasism detta landgrymmaste trots att-

långhade humanistisk och kristen kulturtradition.en
Enligt moderna teorier de orsaker bidrar till rasism sökaär att tresom

huvudområden.
Det första gäller samhället helhet. En ojämn maktfördelning mellansom

olika etniska avståndkan bidra till ökat mellan olika folkgrupper,grupper
framför allt den stöds s.k. kulturell arbetsdelning, dvs. vissaattom av
folkgrupper alltid hänvisade vårttill vissa arbeten.är I land kan vi kom-som
mittén beskrivit finna begynnande tecken detta i och med invandrarnaatt

låglöneyrkenofta finns i de överrepresenterade bland de arbetslösa.ärsamt att
Skulle förhållandedessa det allvarligt problem.är Kommit-pennanentas ett
téns förslag områdearbetsmarknadspolitikens därför viktig del iär en
kampen diskriminering och främlingsfientlighet.mot

Ojämn maktfördelning motverkas makt. Med-attav man ger svaga grupper
inflytande för invandrarföräldrar i skolan, ökad rekrytering invandrare tillav
offentliga yrken polis, makt för miljöpåverkandestörre övert.ex.som samer
beslut berör dem, exempel maktförskjutningarär motverkar dis-som som
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och rasism.kriminering
för majo-enskilda företrädarehuvudområdet mellangällerandraDet mötet

diskriminerande handlingenDet där denoch minoritetsgrupp.ritetsgrupp är
kan ske.

tvåkan motverkasrasistiska handlingarSådana diskriminerande och
måstedelslagstiftning rasism,måste ha förstärktDelsplan. mot manman en

företrädare förmellantill positivtskapa möjligheter möteskilda sätt ett
folkgrupper.olika

kanfrämlingsfientlighetområdet rasism ochorsakerna tilltredje därDet
attityder ochformardet inomföreställningsplanetsökas gäller osssom-

svåraste påverka. helaUnderområde tvekandetfördomar. Detta är attutan
Mångaföreställningar.präglas dessai människas livuppfostringsperioden en

självtil-bibringaspå och ungdomarpekar vikten barnforskare tryggatt enav
motstå ochfördomarsäker har lättaresig ochkännerlit. Den motatttryggsom

från folk.kulturer ochmänniskor andraaggressiva attityder till
betydelse förjust familjensi andra sammanhangkristdemokrater betonarVi

respektmänniskosyn ochsjälvtillit, demokratiskmänniskor medutvecklaatt
påmåste hos varjeOckså inriktasskolans arbetemänniskovärde.för andras att

självtillit.kompetens ochupplevelsenelev skapa av

ombud för D0Inför lokala

det gällerutfört arbete,DO, harDiskrimineringsombudsmannen, närgottett
myndighet börfrämlingsfientlighet.och Dennapåvisa tendenser till rasismatt

inom varje kommunplanetdet kommunalakompletteras attgenom man
motverkaarbetsuppgiftersinaska hatjänsteman attutser som en avsomen

verksamhet.och dessrasism inom kommunendiskriminering och
konventionFN-konvention rasism. I dennaunderSverige har skrivit moten

också förbju-skall stifta lagarratificerar dokumentetländersägs att somsom
påpekat integånger Sverigefleraorganisationer. FN har ännurasistiskader att

föreningsfrihe-många yttrande- ochvårtkrav. I landuppfyllt detta attmenar
Enligt minorganisationer.förbjuda rasistiskaså inte börviktigär attten man

organisationerförbudanledningfinns det dockmening överväga ett motatt
rasistiskt, diskrimine-spridaviktigaste syftehar sittuppenbart ettattsomsom

förbjuda med-nämligenkommittén framför,förslagrande budskap. Det att
rasistiskatill förbudbra alternativrasistisk organisationlemskap i är motetten

organisationer.

förhållande utredningstidenanslagnaKommitténs uppgifter i till den

i käntoch andra ledamöter IKpåtala frustration jagden starkaSist vill jag
områdenMånga harfrågor kommittén förelagts.viktigainför de ochstora som

remissförfarandetdärför viktigtsummariskt. Detfått ytterligtbehandlas är att
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får tyngd inför regeringens och riksdagens kommande behandlingstoren av
invandrar- och minoritetsfrågoma.

Reservation

Yvonne Ruwaida, ledamot mpav

Kommitténs utgångspunkterarbete och

Kommittén har inte tagit mångkulturelltställning till hur samhälle idealtett
borde utvecklas framgent. Miljöpartiet de vänder sig sådangröna mot en
utgångspunkt. förDels kommittén detta har saknat helhetsper-att ettgenom

långsiktigaspektiv och mål för sitt arbete lite skarpare uttryckt: harman-
arbetat i mörker famlatoch i blindo. Vad blir resultatet sådansom av en
utgångspunkt kortsiktiga lösningar odeñnieradeär problem påmed sikteav
luddiga syften mål. frågaroch Vi såVarför lägga påstora ettoss: resurser
arbete saknar potentialer den framtidenutöver närmastesom

Sverige idag mångkulturelltär samhälle. Och frå-de viktigasteett en av
hur den ska gestaltas och hurär kan utveckla mångkulturelladengorna man

demokratin. En diskussion och förslag hur kan utveckla mång-denom man
kulturella demokratin avsaknas helt i betänkandet.nästan Detta viktigär en
fråga för det bara kännaär fullvärdig medborgareär ochatt attgenom man en
får delta i samhällslivet fullt integration möjlig. Här folket,är detut ärsom
civila samhället och viktiga aktörer. Det måste utvecklas tole-staten ärsom

lyhördhet och möjlighet till deltagande.rans, en
utgångspunktEn viktig för kommitténs arbete ocksåhar varit invandrareatt

skall ha rättigheter och skyldigheter alla andra bor i Sverigesamma som som
dvs. infödda svenskar och de därför inte ska särbehandlas. Miljöpartietatt
ñnner det naturligt sådan utgångspunktmed söker finnaatt man en svar
varför invandrare idag formella rättigheter och skyldigheter ändåtrots visar
sig diskriminerade samhällsområden,samtliga dvs. förutsättsvara en nega-
tiv särbehandling. Miljöpartiet alltså ovanståendeden utgångspunk-attmenar

förutsätter kommitténs arbete syftar till förslag,ten riktlinjeratt ochatt ge
principer motverkar den etniska diskrimineringen. måletM.a.o.,som om
reella rättigheter och möjligheter kan endast förverkligas det Miljö-sättet.
partiet ñnner det därför mycket olyckligt motverka diskriminering inte haratt
ingått i kommitténs uppdrag. Den ovanstående utgångspunkten tillsammans
med avsaknaden den sist nämnda aspekten har lett till kommitténsattav

frånuppdrag början har varit motsägelsefullt och vidare till det lagdanu
betänkandets, i sin helhet, misslyckade karaktär.

Dessutom har denna brist lett till invandrare har definierats problematt som
och förslagen syftar till lösa dessa problem enligt kommittén har sittatt som

hos invandraren själv. Det deñnitionerär problemursprung genom av som
saker och tinggör synliga och därigenom kan frågakomma i förman som
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diskrimineringdefinieras intekommitténs uppdragmedåtgärd. I enlighet som
ihar sin orsakDiskrimineringdetta.och döljs mottagarsam-problem genom

nivådennadetsarnhällsstruktur ochoch ärvärderingarhällets normer,
alltsåñnnsåtgärdas. betänkandetIbehöverdiskrimineringsproblematiken en

får det lassetdrapå där invandraren störstaproblemvad gällerskevhet synen
etnisk diskrimi-behållasamhället ohotat kansvenskamedan det status avquo

karaktär.nerande
iOch harassimilation.integration ellerdefinierahar valt inteMan att man

varpåSverige,levnadssituation ikartlagt invandraresliten utsträckningallt för
hadebeslutsunderlag. Detområden bristläggandehar haftfierakommittén i
i detsvårigheter invandrare harochundersöka vilkaviktigtvarit att resurser

sysselsättningsgradenvarföranalysdjuparesamhället. Ochsvenska omen
också önskvärd.varithadelägreinvandrarebland ärgruppsom

mångamånga vilkainvandrare,kommittédirektiven konstaterarI att avman
Visvårigheter andra ungdomarvad gör.Sverige änvuxit i störremöterupp

speciellt deSverige,situation iungdomarnashade belystönskathade att man
områ-invandrartätalever idiskriminering och devisuelldrabbas somavsom

och detadoptivbarnalltså både infödda svenskar,gällerOch dettaden. man
invandrarbarn.kallar

områden skaförespråkar samtligapolitikenKommittén taattsom
mångkulturelltvi lever iutifrån faktumomforrnas detochhänsyn ettatt

sådant politiskt arbetedåligt påexempel hursjälvsamhälle, ettär ytterstett
signågon gradhögreKommittén har inte i använtfungera.tänkaskan av

området. Invandrarorganisationemakunskaperinvandrarorganisationemas
gångUnder arbetetssakkunniga.fått bland derimligtvisborde representeras
efterinvandrarbakgrundfrån medforskarein kompetenskommittén tagithar

fått vidforskarrapporterdessa harfrån ledamöter. Menantal göraförslag ett
kommittén.sidan av

långsiktigapå kommunalauppgifter deframhar valtKommittén att ta
offentliginomtransfereringar skerdeinvandringen ochkostnader för som

så ensidiga beräkningartagit framdet olyckligtVisektor. är attatt mananser
harkostnadernade kommunalahar räknatpå kostnader. När t.ex.manman

kommittén har inteOchkommunalskatt.forminkomster iinräknatinte av
invandring. Depå samhällsekonomiska effekternaräkna devaltheller att av
dagens tidigarearbetslöshetvid lägresamhällsekonomiska effekterna har än

kostar.arbetslösheten Däremotpositiva. Vi detsig ärvisat att somanservara
ersättning förbehöver kommunerna att

fler människorfler ochkostnaden till kommunernaskjuter närStaten över-
får socialbidrag

förorter inteförortsproblem, dvs.tillrätta medErsättning för kommaatt som-
samhällen.helaär

kommit-utgångspunkter och det arbetssättalltså kritiska deVi är mot som
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tén har haft. Och dessa. Vi ändock vissa förslagmot attreserverar oss anser
delvis eller i sin helhet positiva.är

Allmänt

förslagDe kommittén har lagt fram sini helhet assimilationspolitik.ärsom
Dessutom har valt fokusera på de nyanlända och har ingetatt tagitsättman

i framtidsfrågan, nämligen hur motverkar den etniskatag segregeringen.man
Istället för möjliggöra för invandrare integrera sig såatt själva, haratt man
lyckats skapa ännu större omyndigförklararän människorapparaten som mer

kommer hit.som
Vi ställer bakom sarnhällspolitiken ska spegla det faktumatt Sverigeoss att

mångkulturelltär samhälle. Men vi inteett de förslag kommitténattanser som
har framlagt tillräckliga uppnåförär detta. Vi aktionsplanävenatt attanser en

nödvändig för kommaär de problem den misslyckade invandrarpo-att som
litiken har lett till. viMen inte heller den tillräcklig. Viär detattanser attanser

bra harär för introduktionen de flyktingaratt staten ochett derasansvar av
anhöriga kommer till Sverige. viMen förslagdet kommitténattsom anser som
lägger fram olyckligt fåoch kommerär negativa konsekvenser.att

En problemställning vi inte har tagit i invandrareärtag attsom ses som en
homogen En vanlig inställning bland människor invandrareärt.ex.grupp. att
söker sig till varandra och det därför uppstårdet områden.är invandrartäta
Som eritrean och jugoslav skulle ha speciella skäl söka sig tillom en atten
varandra. När det i verkliga fallet andra faktorer harär gjort deattsom
invandrartäta områdena uppstått,har där den offentliga sektorn har del ien
detta. Däremot söker vissa kulturella eller mindre sig tillgrupper mer varan-
dra. Detta dels beroendeär hur har arbetat och levat tidigare, dels vilkaav man
svårigheter kunna kommamöter in i samhället. Ställs såutanförattman man
ökar behovet söka sig till sin kulturella Dessutom haratt detav egen grupp.
utanförskap eller/och den diskriminering många invandrare känner isom sam-
hället skapat grund: utanförskapet. Man kan inte invandrareen gemensam se

homogen måstesamhället de enskilda individerutansom en grupp se som
med olika behov och resurser.

Vi invandrare inte bara arbetskraft bidraratt är till välfärden ianser som
Sverige. Utan vi invandrare bidrar till hela samhällsutvecklingenatt ianser en

mångkulturellönskvärd riktning.

Kapitel 16 målNya politiska-

Vi ska medvetna de tidigare invandrarpolitiska målen inte harattvara om
uppfyllts. Vi dock målende gamla kan uppfyllas ochattanser reserverar oss

kommitténs förslag till mål.politiskamot nya
Den övergripande inriktningen ska vara
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få arbeteinnefattarmeningi vid rättenjämlikhet, vilket attt.ex. samma-
egenförsörjningtillmöjlighetensvenskar ochvillkor som

ellerutveckla sin kulturbehålla ochi kunna attför invandrarevalfrihet att-
organisa-svenskainnebärsvensk livsfonn, detta äventillsig attanpassa en

sådan skavalfrihetföromformaskunnasstrukturer skationsformer och att
bli reell

också tillsam-maktdelaktighet,omfattarvilket dels attsamverkan, men-
samhället.formamed andra kunnamans

förslag-riktlinjer ochinvandrarpolitikenDenKapitel 17 nya-
delsgestalta sig berorkommerinvandradeförlivet den attHur personen

Förstrukturering.samhälletssvenskaDels detbagage.invandrarens eget
viktigtdärför detviinvandrarproblematiken ärfå helhetssyn attanseratt en
mellaniproblem skapas mötetutgångspunkt för arbetet betona attatt som

båda. Invand-måste hossökasproblemlösningartvå ochdessa parter att
sådan insiktavsaknadpräglatsarbete harkommitténsrarpolitiska av enenav

avstått frånochinvandrarenproblem hosfokuserat attensidigt hardå man
ikan förändrasstruktursamhälletsförslag huroch lärrmafokusera en

riktning.jämställdmer
åtgärder ochomfattaenbartsig tillbegränsarinvandrarpolitiken attDen nya

barabravi i signyinvandrad. Dettatill denstöd är ommenvaraansersom -
integrationspolitik ellerförnågot kallaskanutvecklarsamtidigt ensomman

bearbetasyftar tillenlighet medi attaktionsplan ovanresonemangensomen
på etnicitetlvisu-avseendestruktur medsegregerandesvenska samhälletsdet

diskriminering.ell
Viersättningssystem.behovsprövadeundvikaså långt möjligtdetVi vill är

får skattepliktigti Sverigeintroduktionenunderförespråkar därför ettatt man
introduktionen.utformatharkommitténmed hurvi inte nöjdabidrag. Men är

koncen-boende ochtillbort atträttenVi egetmot att ta manreserverar oss
stårKommitténs förslagSverige.fåtal ikommunertillintroduktionen etttrerar

kommitténArgumentetmänniskormotsättning tilli ett egettaratt somansvar.
god intro-erbjudakunnamöjlighethar bättrestäderframför att enatt ett par

den för-delarrådande situationen. Storadenduktionsersättning faller avav
många haranhöriginvandring,förväntasinvandringenväntade varavvara

sinabo andratvingas änoch ska dessaintroduktiongod orterbehov av en
förutsätt-har godakommunerallaVi inte dettaanhöriga attutan troranser

introduktion.fullgoderbjudakunnaningar att en
Delsersättningssystemet.utformathur harVi även emot manreserverar oss

små marginalerekonomiskaersättningsnivån förvivänder mot gersomoss
detförlorarbostadssegregeringen. Delsförstärker systemdärföroch som

ifrånkommaskasyftet,ursprungligautformat detslutligenkommittén att man
socialbidragstänkande.ett
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Vi nivåerna för bidragen bör högreatt socialbidragenän ianser vara men
den meningen individen i realiteten ska någonmärkaatt skillnad mellan att
söka socialbidrag fåoch introduktionsersättning. I längre perspektiv villetten
vi socialförsäkringarnaersätta med grundersättning. Och denna ska ävenen
omfatta flyktingar under introduktionstiden.

Det inte vilkenär roll frivilligorganisationerutrett eller/och invandraror-
fårgansiationer ha under introduktionen och det vi olyckligt.anser

Vi vidare barnomsorg under introduktionen skaatt absolutanser vara en
rättighet och nivån för schablonersättningen skaatt med hänsyn tillsattvara
detta.

Eftersom vi förespråkar möjligheten för invandrare flytta halvårsvisatt
påverkar detta hur schablonersättningen betalas vilken rimligtvis någoniut,
mån måste följa denna periodisering.

Vi tycker skrivelsens bilaga 3 ensidiga fokusering påatt invandrarens
anpassning till den svenska arbetsmarknaden olycklig då integreringsper-är
spektivet helt kommer bort i detta sammanhang. Naturligtvis ska invandrare
påverka den svenska arbetsmarknaden i utvidgande dåsyfte de för med sig

yrken, arbetsområden och kunskaper från sina hemländer.nya
utgångspunktEn viktig skapa ñexibilitetär i för helatt och del-systemen

tidsstudier detta speciellt viktigt förär de småbarnhar och desom som-
brukar ha det för dessa,största dvs. kvinnornaansvaret

Vi inrättandet myndighet för invandrarpoliti-motreserverar oss av en ny
dåken, vi inte frågan tillräckligt utredd förär kunnaatt ställning tillanser att ta

den.

Kapitel 18 Den generella politiken mångkulturellaoch det samhället-

I demokrati Sverige ska aktivt arbeta för individers förutsätt-statenen som
ningar leva sina såliv, länge det sker inomatt för lagar ochegna ramarna
förordningar. Kommittén uttalar negativ inställning till människoratten
skulle leva sina liv, det någonting icke önskvärt elleregna som om vore
någonting ofrånkomligt.är Vi dock den individuella frihetensom ser att
gestalta sina någotliv positivt, så länge det naturligtvis sker inomsom ramarna
för grundläggande demokratiska principer.

Staten ska aktivt verka för mångkulturellt samhälle. Dagensett iprocess
samhället går segregering. Därför vill vi betonamot ska verka föratt staten
jämställdhet. Sarnhällspolitiken måste utgångspunkt i och spegla denta
etniska, kulturella och sociala mångfalden i samhället. månI viss har sam-
hällspolitiken hittills gjort detta, absolut inte tillräckligt.men

Här följer litet påaxplock förslag skulleett kunna tänkbara:som vara
Att personal vid myndigheter fåbör ökad kunskap och medvetenheten om
mångkulturelladet samhället. Det finns de inte blir välattpersoner som anger

både vid kontakt medmottagna myndigheter och den offentliga sektorn. Det
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skolan. DetochSkattemyndighetenarbetsförmedlingen,kontakt medkan vara
vissaska hanteradehurkunskapfår ökadpersonalenviktigt omär att en

Diskrimineringendiskriminerade.siguppleverså människor inteärenden, att
okunskap.ochfördomarberokanmedveten,intebehöver utanvara

svenskaiutbildningarexempelvisskullearbetsmarknadspolitikenInom
försvenskundervisningfrånalltbehov,individuellaefterförekomma anpassat

dyslexsiundervisning.svenskar tillochinvandrare
antalkritiseratsharutbildningarutländska ettbedömningarAMS avav

många andravärdering ändessutomarbetsförmedlare, gör annanenman
förbättras.ochbordeländer. Detta övereuropeiska ses

åstadkommaskanDettaarbetslösheten.totalaminska denviktigtDet är att
kämkraftsavveckling. Detskatteväxling ocharbetstidsförkortning, engenom

åtgärderarbetslöshetentotalaminskar den t.ex.åtgärderandrafinns även som
livsmedelsbranschen.inomkonkurrensenförbättrarsom

småföretagande. DetförförutsättningargodapolitikekonomiskEn som ger
överbryggs,företagandet oavsettför dethinderangelägetmycketär att egna

detellerinvandrarbakgrundmedförspeciñkahindren omär personerom
allmänhet.förtagandet idetgäller egna

ochhemtjänstlönesubventioneradbåde förslagetVi mot omreserverar oss
kommitténsInvandrarpolitiskatillreservationenSesysselsättningspooler.om

bilaga 3.arbetsmarknadspolitikenregeringenskrivelse till ang.
tillmötesgåberedvillighetenska öka atttill hurförslagfinns ingaDet man
invandrar-medfrånönskemål kommerochreligiösa intressen gruppersom

någrafinnsdet intevisaruppgifterfinnspåstår detbakgrund. Man att som
befolk-inföddadenmellanaktiviteterkulturellaolikadeltagande iskillnader i

kommitténOchvår bedömning.inteDettainvandrade ärochningen personer.
kulturellaeller olikaföreningslivetvarkenkartläggningnågongjortintehar av

till-frågor vi inteDessainvandradebland varaverksamheter ansergrupper.
utredda.räckligt

delaktig-ochinflytandeoch rasism,diskriminering samtFörslagen omom
tillräckligthellerfrågor inteDessa ärskärpas.och bordeotillräckligahet är

utredda.

aktionsplankommitténs19Kapitel -
efterklasskillnadermotverkaförbehövs typKraftfulla insatser attatt aven ny

tillsig delsriktarAktionsplanensamhället.svenskafår i detfästegrundetnisk
särskildabostadsområden medtilloch delsbehovsärskildamedpersoner

i samhälletsystemfelderikta sigbörAktionsplanen mot somävenbrister.
åtgärder för mot-attsamhället, utgörasmarginaliseringen i samtorsakar av

invand-fördamisslyckadedenorsakatsharmarginaliseringverka den avsom
invandrareblandarbetslöshetendenBidragsberoende ochrarpolitiken. stora

denin igripersamhället. Dettafinns isystemfelderesultatär somett av
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sociala tillvaron många fåi familjer och kan katastrofala följder för kom-
mande generationer.

långhar underDet tid naturligt främja jämställdhetensetts attsom
arbetsmarknaden både innehållervia jämställdhetslagen förbud motsom
negativ särbehandling och syftarregler positiv särbehandling. Dettamotsom

främja jämställdhet kan applicera diskrimineringsätt ävenatt man p.g.a.
etnicitet eller visuell diskriminering.

långtidsarbetslösaUppsökande verksamhet för vill vi utforma ett annat
Vi inte uppnår målet,hembesök har kontrollfunktionsätt. att utananser som

vill istället bostadsområdetarbeta i aktivt, tillsammansbl.a. med invandraror-
ganisationema

föreslårKommittén någotde saknar sysselsättning slag ochatt som av
uppburit samhällsstöd i form socialbidrag, KAS under längre tidetc.av ges
möjlighet delta i aktiviteter i mindre under viss handledning. Dessagrupper

skall själv kunna vad de ska aktivera sig med. De väljeravgöragrupper som
erhållerdenna aktiveringsfonn istället fast ersättning ligger något överen som

nivån för socialbidrag. Detta förslag inte tillräckligt väl utformat för viär att
ska kunna ställning till det.ta

Reservation och särskilt yttrande

Gustaf ledamotEssen, mav von

Inledning

två seklenDe har Sverige i jämförelse med andra länder varitsenaste ett
ovanligt språk, sammanhållenhomogent land med kultur och medett en en
nationell identitet. Sverige har sluppit krig, inre konflikter och etniska motsätt-
ningar. Under perioden 1870 Sverige1970 tillsammans med Japan detvar-

välståndland ökade sitt snabbast.som
Under det halvseklet har socialdemokraternas samhällssyn domine-senaste
den politiska och ekonomiska utvecklingen. Fram till 1970 kan denrat sägas

framgångsrikha varit eftersom företagandeindustriellt premierades och skat-
tetrycket fortfarande relativt modest. Efter 1970 har utvecklingen förvar
Sverige jämförelsei med andra länder i västligaden världen varit ogynnsam.
Ständigt höjt skattetryck och ofmansierad offentligutbyggd sektor har orsakat

lågonödigt tillväxt och hög inñation.en
socialdemokratiskaDen sarnhällsmodellen präglas kollektiva lös-attav

mångfaldningar och enhetlighet viktigare valfrihet.och Det arbeteär än som
den påbörjadeborgerliga regeringen i syfte avreglera och skapasenaste att
alternativ har delvis omintetgjorts socialdemokraterna efter 1994.valetav

rådandeNu visar sig den förpolitiken otillräcklig den intematio-mötaatt
ofrånkomlignalisering områden.rad minst tydligt blirInte dettaärsom en

åren.det gäller integrera den omfattande invandringen de 20när att senaste
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finnsIdag i Sverige 1,6 miljoner människor med invandrarbakgrund i första
och andra generationen. Sverige därmed deär invandrartäta län-ett mestav
derna i Europa. Bara sedan 1991 har Sverige tagit 200 000 flyktingar,emot
ñyende, och anhöriga främst från det forna Jugoslavien.

Den tekniska utvecklingen inom områden,rad inte minst inom media,en
har krympt avstånden och gjort i varje sekund beroende andra länder.oss av
EU-inträdet förstärker givetvis beroendet också möjligheter till nöd-men ger
vändig Sådansamverkan. samverkan erfordras för klara de migra-att stora
tionsrörelser sker också för förebygga migrationsrörelseratt attsom men
uppstår.

Sverige kan inte frånisolera sig omvärlden. Människor kommer söka sigatt
måstehit och vi ha genomtänkt uppfattning mångahur invandrare vien om

kan och hur invandrarna positivt skall kunna vårta emot bidrasätt tillett
välfärd.gemensamma

Det helt uppenbart invandringenär till Sverige starkt bidragit tillatt att
utveckla vår välfärd, vårberika kultur och livsstil. I allmänhet har invandrarna
integrerats berikande i det svenska sarnhällslivet.sättett

årensDe 25 fåttinvandring har delvis karaktär.senaste Människoren annan
lämnar länder inte social och ekonomisk trygghet, där politisk förföl-som ger

råderjelse där etniska och religiösa motsättningar blivit uppenbara eller där
ekologiska problem blivit Mångamardröm. attraheras levnadsförhållan-en av
dena i och vill söka sig bättreväst materiell framtid. Allt dettaen sammantaget

dimension vad gäller den invandring vi fåoch kommerger en ny attnu ser
uppleva framdeles.

2. Invandring problem eller möjlighet-

Som har invandringennämnts tiden huvudsakligen varitöver positivsettovan
för Sverige och starkt bidragit vårtill öka välfärd. årensDe invand-att senaste

fåttring har dock omfattning tveklöst tydliggör problem redanen som som
delvis funnits och blivit alltmer synbara. åtagandeDet är ett stort attsom nu
fasa in alla de komna invandrarna i det svenska samhället. Försent att en
lyckad integration åstadkommasskall kunna måste börja med beskrivaattman
hindren och problemen.

Om invandring skall bli problem eller möjlighet beror vilkenett en av
generell politik förs i framtiden. Globaliseringen ekonomin, kapitaletssom av
och människors rörlighet den svenskaöver gränserna välfárdsmodellengör att
med stela arbetsrättsregler, orealistisk lönebildning och skyhögt skattetryck i
längden upprätthållas.inte kan

Invandringen blir möjlighet företagandets villkor prioriteras poli-en om av
tikerna, mångfaldetnisk bejakas i företagen och i samhällslivet ochom ses

tillgång i den alltmer intemationaliserade värld vi möter.som en
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2. Invandringens omfattning

Sveriges flykting- och invandringspolitik har länge betraktats Degenerös.som
årenfem tio har inget västeuropeisktsenaste land såtagit mångaannat emot

flyktingar och andra Sverige förhållandei till folkmängden i respektivesom
land. Till detta kommer det decenniets invandrare kommit frånatt senaste
länder med annorlunda kultur vår Vår invandringspolitikän har inteegen.
varit avpassad till de möjligheter har funnits och snabbtatt ta emotsom
integrera de nykomna.

Det därför nödvändigtär med restriktiv invandringspolitik. Denen mer
måste huvudsakligen inriktas skyddsbehövande och derasatt närmastege
anhöriga till uppehållrätt skyddsbehov föreligger. måstenär Sverige istället
använda de knappa står till buds till insatser där flyktingarnaresurserna som
finns, i krisemas närområden, i förebyggande arbete, i internationella opera-
tioner för skapa fred och stabilitet förochatt UNHCR ochstötta andraatt
internationella organisationer i ñyktingarbetet. Särskilt det viktigtär med en
samordnad flykting- och invandringspolitik i EU.

2.2 Mottagandet

Mottagandet och introduktionen nyanlända har inte varit bra. Sverige harav
utvecklat omhändertagandekultur gjort människor passiva. Invandrar-en som
politiken har blivit del socialpolitiken. Invandrarbyråkratin har bliviten av en

bransch med tidvis cirka 25.000 anställda. Det naturliga ansvarstagandetegen
varje invandrare rimligen beredd harär gradvis urholkats.utövasom att

Bidragssystemet har för många blivit försörjningskälla ochpermanenten mar-
ginaleffektema från bidrag till lön inget incitament.att ger

2.3 Arbetsmarknaden

Arbetslösheten bland invandrarna betydligt högreär för svenska medbor-än
framgårDetta också såväl i slutbetänkandets och statistikgare. resonemang

Äveni kommitténs delbetänkande Arbete till invandrare SOU 1995:76.som
under högkonjunkturen på slutet låg80-talet arbetslösheten 30-50av pro-

för vissa invandrargrupper iranier, iraker,cent somalier. lågkonjunk-Under
har utslagningen arbetskraft varitturen betydligt bland invandrarnastörreav

bland inföddaän svenskar. Den offentliga sektorn inte längre likatar upp
många arbetssökande tidigare. I dag finns det invandrargrupper därsom
arbetslösheten uppgår till 90 procent.

Strukturförändringama i näringslivet innebär mindre kvalificerade jobbatt
försvinner, arbetsgivaren ställer påhögre krav de arbetssökandeatt ocksåmen

arbetsorganisationema förändras så samverkanatt och medarbetarskap bliratt
viktigt. De arbetssökandes kulturella och sociala kompetens inmer vägs

vid anställningstillfallet.
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Åtskilliga före-kunskaperochtraditionermed sig egetbärinvandrare om
och handelserviceinomfrämstföretag,många hartagande och startat egna

både och kunnaviljaMånga skullefler startaockså bra.lyckatsoch egna
förelåg.förutsättningarbättreföretag om

arbetslösaockså andra ärochsvåraste för invandrarehindretDet avgrupper
drar sigArbetsgivarnaarbetsrättsreglema.stelbentaoch deskatternade höga

hus-minst inomarbetsuppgifter, intemängderfinnsanställa. Detför att av
för höga. Ikostnader blirköparensdärförutförsintehållssektom, attnusom

blirbidragsberoende. Dessvärremånga kravlösttillallt förhänvisasstället ett
arbetsrättslagstiftning.vår ochskatte-effektenockså svartjobb av

arbetstill-hundratusentalsdeframsubventioneraintegår längdeniDet att
så och efter-utbudmåste ornreglerasArbetsmarknaden attbehövs.fällen som

sig varandra.frågan kan närma
måste alltid bättrepolitik.farlig Deti längdendettainte är varaAtt göra en

Ävenstatliga insatser.ellerbidragberoendejobbha omän attett avatt vara
människorolika slag berövarbidragordnasförsörjningen manavgenom
i grundenDetutveckling.personlig ärocherfarenhetkompetens,kunskap,

försörjningför sinbidraguppbär attmänniskor utanarbetsförafelaktigt att
något Detellersamhällstjänstmå kallas annat.prestation, detställskrav

värdighet.människanshandlar om
räckaintetycks denkompetensnivå har,invandrarnavilkenOberoende av
Ävennivåer.på motsvarandearbetsmarknadensvenskadeninträdetill vid

betaldatill lägrehänvisasinvandrareutbildadeakademisktkvalificerade och
examinaEvalueringarbetsliv.svensktoutnyttjad iblirEnjobb. avstor resurs

förraunderinfördesakademikerpraktiklångsamt.går Densker sommen
socialdemokra-avskaffatsinvandrarpraktiken harmandatperioden liksom av

tema.

Utbildning2.4
också i detocharbetsmarknadensvenskadenför inträdehindretDet stora

måsteDärförsvenska.ibristande kunskaperi övrigtsamhällslivetsvenska är
utbildning.allöverordnasi svenskaundervisning annan

grundutbildning, delbristfälliginvandrarna harMånga komnade ensentav
analfabeter.medtill ochär

låg.iblandmotivationentill alla ärinvandrare SFIförSvenska menges
varitharorganiseras,undervisningenockså på hurlärarna,Kvaliteten men

föremål för kritik.
iden-kulturellaför denbetydelsehaskolanHemspråksundervisning i anses

kunskaperelevernabibringamåste dockhuvuduppgiftSkolans atttiteten. vara
hemspråksun-erbjudakanstudieförbundochInvandrarföreningarsvenska.i

ocksåliksomfriskolornasverigefinskaDedetta.dervisning utöver numera
såinvandrarbakgrundmedhur eleverexempelfriskolorandra är somett
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önskar bl.a. fåkan hemspråksundervisning vad den allmännaän skolanmer av
ger.

Skolor i invandrartäta områden hanterar frånbarn många olika etniska
Med övervikt invandrarbarn i uppstårstor klassgrupper. problem meden en

svenska språket i dessa sammanhang i praktiken minoritetsspråk.ärsom ett
Den svenska barnen lär sådansig i skolmiljö riskerar därför bli ofull-som att
gången och utarmad. Barnen får dålig i livet, samtidigt fritidenstarten som ger
dåliga möjligheter för barnen använda och utveckla sina kunskaperatt i
svenska. Detta innebär mycket allvarliga problem, för såväl berörda individer

samhället i stort.som

2.5 Bostäder
Även många invandrare bor utspridda i Sverige det uppenbartom är att en
koncentration har skett till vissa bostadsområden i storstäderna. Dessa områ-
den har det det denär socialdemokratiskagemensamt att ett bostadspo-arv av

frånlitiken 60- och 70-talen.
Det förståeligt mångaär invandrare söker sigatt till eller bostadsom-orter

råden där har släktingar, eller etniskavänner band. Karaktäristiskt förman de
bostadsområden särskilt invandrartäta,är dock därär bor människorsom att
skiftande etnisk bakgrund. Invandrarna har helt enkelt hänvisats till de bostä-
der svenskarna har länmat.

Den miljön oftast påverär ochyttre oinspirerande. Fastighetsägaren återför-
säkrar sig hos de sociala myndigheterna innan kontrakt tecknas. Den kommer-
siella servicen märkbartär i andra bostadsområdensämre än med högre status.

Många invandrare har möjlighet ñyttar vidare till bättre bostadsornrå-som
den inte minst med omtanke barnens utbildning. Det uppenbartärom att
insatser för förbättra de invandrartäta bostadsområdenaatt måste göras.

2.6 Kostnaderna för invandringen

Som tidigare har invandringennämnts tidenöver varit till för det svenskagagn
folkhushållet. Arbetskraftsinvandringen betydde mycket för Sveriges industri-
ella utveckling. Invandrarna från det forna kommunistblocket har i allmänhet
integrerats väl i det svenska samhället.

De komna invandrarna från mittensent 80-talet och framåt har däremotav
haft betydande svårigheter. Dessa har huvudsakligen kommit från länder med

kulturell miljö ÖsternAfrika, Iran, Irak, Turkiet och Mellerstaannan desamt
åren från det forna Jugoslavien.senaste

Invandrarna dåoch särskilt vissa etniska därför jämförelsevisärgrupper,
kraftigt överrepresenterade det gäller bidragsberoendenär och arbetsmark-
nadskostnader. Sjukskrivningama i allmänhet högreär och under längrevarar
tid.
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Många invandrare, främst äldre, kan inte i praktiken tillgodogöra sig utbild-
språketning i det svenska vilket förutsättning för karriär inom arbets-är en en

livet. Dessa blir i praktiken socialpensionärer, dvs. lyfter kravlöst socialbidrag
till dess pensionering Mångainträder. äldre anhöriga har inte tillrättatt pen-
sion blir helt hänvisade till socialbidrag för sin försörjning.utan

såledesKostnaderna för invandringen betydande. Vad synligtär är ärsom
kostnader direkt kopplade till invandringen och i budgetamaärsom som syns

kommuni och landsting. årligen.Det sig tiotals miljarderrörstat, ettom par
långsiktiga åtagandenaKostnaderna för de vi har för lyckas medattsom

integrationen dock knappast möjliga beräkna beror vilka insatserär att utan
idag beredda Det enda vi med säkerhet kan kostna-är göra. säga äratt att

påfrestningarnaderna och samhällsekonomin blir betydande inteom
åtminstoneinvandrarna, i grad fårmajoritetssvenskar, försörjningsamma som

på den ordinarie arbetsmarknaden.

Främlingsfientlighet7

Främlingsfientliga stämningar vårthar funnit grogrund i samhälle. Denäven
invandringen frånunder kort tid, det uppbrott den enhetliga välfärdssta-stora

genomgår,vi osäkerhet framtiden, dåligaden arbetsmarkna-ten som nu om
den, allt detta bidrar till människor känner osäkerhet och ochEnatt stororo.
kostnadskrävande invandring påfrestning.ses som en

Också invandrargrupper främst ungdomar, den andra generationen, frustre-
få tillgånginte bli accepterade, inte till jobb och karriär. Deatt attras av

upplever de inte tillhör det samhälle de lever i och samtidigt inte heller haratt
förankring i den kultur och livsstil präglar deras, eller derassom snarare
föräldrars urspmngsland.

Många ocksåinvandrare bär med sig traumatiska frånupplevelser sina
hemländer. Psykiska problem i kombination med anpassningsproblem till det

bidrar till familjesplittring.nya
Invandrare har generellt hälsa, arbetslöshet och boende-sämre större sämre

standard. Känslan utanförskap utbredd och riskerar förstärkas i deär attav
ghettoliknande bostadsmiljöer utvecklas i storstadsområden.delsom nu en

våldMotsättningar och i omfattning vi inte i Sverige tidigare ärsetten som
dessvärre vardagsmat. Kriminaliteten har tagit allvarliga former och det ärnu

uppenbart med invandrarbakgrund överrepresenterade i kri-män äratt yngre
minalstatistiken.

Normer och moral eroderas och lojaliteten till det svenska samhället
därför heltDet nödvändigt skapa band mellan invandrarnaärurgröps. att nu

och det svenska samhället. Inte minst den andra generationens invandrare
första måste fågenerationen svenskar känna sig fullvärdiga medlemmarsom
i den gemenskap Sverige utgör.som

framtida måste åstadkommaDen politiken inriktas detta.attnu
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Den osynliga diskrimineringen i arbetslivet uppmärksammades den förraav
borgerliga regeringen. En lag diskriminering har ocksåmot riksda-antogs av

under förra mandatperioden. Det uppenbartär arbetsgivare vid anställ-gen att
ningstillfållet också lägger tonvikt vid den sökandes sociala och kulturellastor
kompetens. utgårOfta arbetsgivaren ifrån sökande med utländsktatt etten

definition inte besitter sådana egenskaper i tillräcklig grad och dennanamn per
sökande därför bon innan anställningsintervjuema.sorteras Det förekommer
därför invandrare helt enkelt ändrar sinaatt för inte bli bort-yngre attnamn

omgående.sorterade

2.8 mångkulturellaDet samhället

I den invandrarpolitiska debatten förs ofta fram vi skall eftersträvaatt ett
mångkulturellt Fåsamhälle. har dock kunnat definiera vad det innebär. Den
svenska politiken har i gåttutsträckning på ocksåvistor skall hjälpaut att
invandrarna med det mångkulturella. Den kultuttolerans och kulturrelativism

vårtpräglat samhällsliv dock inte denär medicinen för åstad-rättasom att
komma väl integrerat samhälle.ett

mångkulturellaDet samhället kan förväxlas mångetniska.med det Det ñnns
från många håll i världen erfarenheter etniska i andraatt även ochav grupper
tredje generationen främst solidariserar sig med värderingar och kulturmöns-

från sina hemländer och den etniskater tillhörighetensätter före samhörighe-
med det landet.ten nya

Traditionella motsättningar med andra etniska kan därför bligrupper
inbyggda i detäven hemlandet.nya

finnsDet bland invandrarna stundom kulturella och religiösa mönster som
går på kollisionskurs med svenska värderingar. En del anpassningsmönster,
livsstilar och attityder och Att förneka detta faktumupprör. är,provocerar som
jag det, bedra sig själv.attser

För mig moderat det naturligt förespråkaär samhälleatt med tole-som ett
mångfald.och Men samhället måste kring grundlägganderans enatvara

och värderingar, i skolan, påi jämställdheten, i arbetslivet och inormer synen
människor emellan.samvaron

Min grundsyn och utredningens betänkande

Det min utgångspunkt fråganär invandrarnas integrationatt deärom en av
viktigaste utmaningar vårt stårsamhälle inför. åtagandeDet är ettsom storav

Åtgärderdimension. för främja integrationsarbetet måste fåatt genomslag
områden.raden

Även jag i delar kan biträda kommitténs förslagstora finns det antalom ett
områden där jag vill anföra inriktning åtgärderde och de förslagen annan av

den kommitténsän stårmajoritet bakom.som
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ivår ekonomi kommamåsteför landetutvecklingbramöjliggöraFör att en
också grundläg-landetpolitik förbra ärgrundläggandeDetbalans. ärsom

sammanhangi andraSamlingspartiet harModeratainvandrarna.förgande bra
invand-förAvgörandeutformas.politik bör attekonomiskriktighurvisat en

företagande ochförhållningssätt tilllyckasskallintegration är statensattrares
löne-reformeras,arbetsrättenförbättras,och attförändrasföretagsamhet att

efterfråga tjänsterfårhushållen möjlighetflexibel, attbildningen görs attmer
tillväxtpolitik.socialpolitikenoch ersättsatt av

börförändringsarbeteåtgärdergenerellahandi första ettDet är somgenom
invandrare börellertill invandrareSäråtgärder riktadebedrivas. avgrupper

förnivån måste dockpolitiskafråga. atti Den takommanormalt inte ansvar
utbildningsom-kompensatoriska insatsererbjudahinder,ojustamotarbeta

ochmöjligheternågorlunda likafårtillse allahuvudtagetrådet och attöver
villkor oavsett ursprung

omfattningInvandringens3.1
förslagaviseraderegeringen harsocialdemokratiska att ettförra nyDen om en

Förslagetför riksdagen.invandringspolitik skulleochflykting- presenteras
denförslagha följt definns, iuppgifterdeenligt stort settskulle, somsom

nytillträdandeden1995. Omi junipresenteradekommitténHyktingpolitiska
möjlighetñnnsintentionerregeringensförra storfullföljer denregeringen en

också 2.1 Deförverkligas.förjag redogjortgrundprinciperde ovanatt som
SamlingspartietModeratainställningmed denockså linjehelt iligger som

tlyktingfrågan.årlång haft iradunder en

Mottagande3.2
bådeliggerför dettamåste ökas. AnsvaretintroduktionsfasenEffektiviteten i

måste bäggeställasKravoch hosinvandrarenenskildeden staten.hos
parter.

introduktion ochförbättradochtill attförslagkommitténsdelarJag ny
integrations-grationsmyndighet ochmiibör delasInvandrawerket enenupp

stadiumtidigtintegrationsinsatserför ettmyndighet attansvararsom
jaglösningattraktivnormalt intemyndighettillskapa ärAttsker. menenny

myndighetuppnås medskullemottagandetkvalitet iökad somenatt enmenar
präglasverkligenintroduktionsinsatsematillseförtydligthar attattett ansvar

effektivitet.av
måste kunnaÄven organisationerideellaoch andrainvandrarföreningar ges

Avtalintegration.mottagning ochinvandrarnasföroperativtett ansvarmer
organisationerideellaandrainvandrarföreningar ellermellankan upprättas

Åtskilligt kom-detoch kommunerna.integrationsmyndigheten"och ° av som
självainvandrarnautförasutför skulle kunnai dagoch SIV omavmunerna
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deras organisationer fick förtroende och lntroduktionsarbetetett skulleansvar.
då kunna ske invandrarnas villkor.mer egna

När det gäller de arbetsmarknadspolitiska satsningama för invandrare i
introduktion jag avvisandeär till lagstiftning tvingar företagev. attsom upp-
låta praktikplatser.

3.3 Eget ansvar
Jag den invandring skettatt och sker skallanser möjlighetsom nu ses som en
och inte bara problem. Omett enbart betraktar varje invandrare ochman
flykting klient och bidragstagare i stället för framtida lönearbetaresom en en
och skattebetalare leder politiken fel. Den enskildes potential liksom dennes
värdighet måste tillvara.tas

Därför bör invandrarna själva förstörre sin framtidett ochges ansvar egen
integration. För undvika passiviserandeatt bidragsberoendeett bör den
enskilde aktiva handlingar själv för sin introduktionsperiod.genom ta ansvar

Genom lånmed liknade studielånesystemetett system för studenter, får den
enskilde invandraren själv för sin introduktion bruka sinansvara attgenom

sparsamhet, fantasi och ambition och därmed ökaregen motivationen att
snabbt komma in i integrationsprocessen. Invandraren får värdighet i sinen
tillvaro och kan dessutom i påverkautsträckningstörre sin situation.egen

Det beklagligtär kommitténs majoritet inteatt velat studera denna möjlig-
het alternativ och komplementett till den föreslagna modellensom för motta-
gande.

3.4 Den generella politiken och arbetsmarknaden

Invandrarnas tillträde till svenska arbetsmarknaden heltär avgörande bety-av
delse för framgångsrik integration i det svenska samhällslivet. Minimilöneren
och de stelbenta arbetsrättsreglema hinder för flerär arbetstillfällen tillska-att

Det därförär nödvändigt reformera arbetsrättenpas. att och arbetsgivarege
och arbetstagare friare möjlighet överenskomma lönenivåeratt ochom prov-
anställningsperioder. Utbud och efterfrågan måste kunna få i friaremötas
former.

Diskriminering i arbetslivet måste bekämpas och den nuvarande lagen
måste därför fortlöpande utvärderas och eventuellt skärpas.

Stimulanser till egenföretagande bör utvecklas ytterligare inslag iettsom en
generell politik.

Jag vill i detta sammanhang understryka vikten de förslag finns iattav som
kommitténs tidigare betänkande SOU 1995:76 får karaktären enstakaav
försöksverksamheter och de utvärderas. Det gälleratt förslagett.ex.noga om
lån till företagare och etableringsstöd till internationellaett konsultföretag.

Däremot avvisar jag förslaget för anställning invandrare.om program av
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någonting vi skalllåt frivillig, intesärbehandling, ärpositivformAll varaav
delbetänkandet,ibeskrevsFörslaget,arbetsmarknad.på svenskföra in som

tvångsmässigtinnebärriktningförsta i attkan stegett mansomenses som
strukturellaitu med deförsysselsättning i ställetinvandrarnas att talöser

arbetslösheten.tillorsakerna
mellanspänningarnaökariskerarkvoteringsärbehandling ellerPositiv att

därmed bidra tillochoönskatoch invandrare sätt attsvenskar ett snarare
för invandrarnaproblemenminskaöka än

Om inteattityd.hararbetsgivarna öppensjälvfallet viktigtDet är att en mer
vi kravriskerarförsvinnakan bringasdiskrimineringen attosynligaden att

jobb kommerkvotering att resas.av
möjlighe-arbetsgivareoch andraförvånande fler företaginteDet är att ser

ekonomi kommerintemationaliseradmångfald. I alltmeretniskaiterna en
Mångfald, hanterad,värde.konkurrensfaktor rättmångfald blietnisk att aven

kan därförochinredynamik i företagensochkreativitetskapar varaprocesser
verksamheten.ochföretagenpositiv ochmycket gagna

50Även maximaltstatligt lönebidraginföra procentförslaget ettatt
ocharbetslösasvenskamellanockså olyckliga spänningarskapariskerar att

invandrare.
litetprovanställning detförlängd ärförslagkommitténs ettVad gäller om

därför.välkomnasriktning ochi rättsteg
verksamheter inomför subventioneralönesubventionerFörslaget attom

avvisas.vård- och miljösektom
hushållen intressantriktade tilltjänster ärsubventioneringFörslaget avom

intressanthushållssektomkommitténs majoritetså vidatill som enatt ser
krånglig. Iställetmodellenföreslagnadock den ärmarknad. Jag attmenar

haskatteavdragmed prövats.modellborde en

Utbildning3.5
lyckosamförutsättning förspråket avgörandesvenskaKunskaper i det är enen

Sñ-undervis-prioriteras.måste därförsvenskaUndervisning iintegration.
organi-ochbåde lärarresurservad gällerkvalitetmåste högningen garanteras

viktigtundviks. Detsådana studieavhopp är attbörsation. Reglerna attvara
svenska.får grund igedigensnabbtinvandrare ennya

kunnaden sökandeskallmedborgarskapsvensktmedsambandI att ges
svenska samhället.språket detochsvenskakunskaper idokumentera om

föreligger.skälsärskildabeviljasfrån skall kunnadessa kravDispens om
moders-"hemspråk" medföreslår beteckningen ersättsKommittén att
någothemspråk förintejag ärdetta eftersommål". avvisarJag attanser
kulturen,denbevarandeaktivtdelskallskolan ett egnautan avavses som en

hemspråk därförskallStudier ienskildesnågot den orga-är eget ansvar.som
eller andrainvandrarföreningaranordnasskoltid och kanickeniseras av
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utgå.statligt för kunnaoch stöd detta börett
Hemspråk för inskolningsspråkvissa elever kan viktigt ochvara som

bör därför i introduktionsskedet kunna anordnas skolan.av
står måste språketMed de knappa till buds svenska i alla lägenresurser som

Goda färdigheterprioriteras. i svenska avgörande för de framtidaär ungas
möjligheter i Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Särskild uppmärksamhet bör riktas invandrartäta förskolor säker-mot att
ställa god undervisning i svenska. Det ñnns exempel i antal kommuner iett
vårt land skolor i princip bara eller till övervägande del har elever äratt som

Äveninvandrarbarn. generelltinte kan kvaliteten under-säga attom man
visningen skulle i dessa skolor, visar det sig faktisktsämrevara snarare vara

erhållerdet finns risk dessa barn inte tillräckliga kunskaper imotsatta, atten
svenska eftersom de med lärarna undantag, inte svenskamöter ettsom,
naturligt och kontinuerligt Starten för dessa bam riskerar därmed blisätt. att

fråganför svenska barn. Därför bör särskilda statliga iinsatsersämre än om
områdenskolor i invandrartäta övervägas.

Återvandring3.6

återvand-formulerarDet nödvändigt Sverige genomtänkt och värdigär att en
Utgångspunktenringspolitik. bör likartad den för asyl- och flyktingpoli-vara

påtiken. Det humanitär synpunkt lika angeläget konkret aktivtochär att ettur
bistå återvandra,invandrare vill det flyktingar.sätt är att ta emotsom som

viktigt socialpolitiskaDet hur och arbetsmarknadspolitiskaär att t.ex.ange
åtgärder får får återvandring.och inte utformas för stödja Samordningatt en

måstemellan kommuner och myndigheter utvecklas.
återvandra måsteBeslutet den enskilde, frivilligt och ske medatt tas av vara

full respekt för den enskildes värdighet.
Återvandringsbidrag årbegränsat till och till hemlandetsett anpassatpar

kan förlevnadsvillkor alternativ de vill det.prövaettvara som
Åter-Även biståndspolitiken måste återvandring.kunna samordnas med

återvandringsländervandringsavtal mellan Sverige och antal borde kunnaett
tecknas för reglera mellanhavanden mellan Sverige, det mottagande landetatt

återvandraren. biståndsdelar,och den enskilde Avtalen kan juridiskaröra pro-
förmånsfrågorblem, m.m.

såsomsamarbete med internationella organisationerNära UNHCR mil. bör
utvecklas ytterligare.

påKommittén har inte velat eller önskat allvar sig i kast demedatt ge
svåra frågorna återvandring.komplicerade och låtaRegeringen bör arbetetom

återvandringspolitikutvecklamed genomtänkt fortsätta.att en
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betänkande7 Kommitténs

innehåller utförligKommitténs slutbetänkande viktig och beskrivningen av
invandringen i Sverige, dess möjligheter och problem. Uppdelningen för-av
slagsdelama i del omfattar introduktionsdelen, del denären som en som

mångkulturellapolitikengenerella i det samhället och del är tem-en som en
aktionsplan arbetslöshet och segregation, riktig och genomtänkt.porär ärmot

Som jag redovisat har jag dragit den invandrarnas fram-slutsatsen attovan
gång svenskai det samhället främst beror regering och riksdagen kanav om
samla sig till genomföra strukturella förändringar den svenska ekono-att av

årtionde årti-mins funktionssätt. borde bli företagens och företagarnasNästa
onde.

säråtgärder fåInga för invandrare i världen kan marginell verkanänannat
tillåter mångfald,sarnhällssysternet i sig inte väsentligt valfrihetom mer av

och tillmöjlighet ansvarstagande.eget
innehåller åtgärder gårKommitténs betänkande hel del i rikt-rätten som

ning och jag stödjer andra förslag inte möjliga stödja.är attsom men

Reservationer

Utöver i SOUde reservationer jag lämnat samband delbetänkandesom
1995:76 och Skrivelse till regeringen rörande arbetsmarknadspolitiken 29

ocksåfeb. 96 vill jag lägga reservationer följande punkter.

ÅtervandringsaspekterKapitel I I1

återvandringAvsnittet otillräckligt behandlad. Jag hänvisar till minaärom
ståndpunkter under 3.6.ovan

under 17.91Oangående behovet praktikplatserAvsnittet av
kommitténs uppfattning praktikplatserJag delar det värdetstora attom av

anordnas för nyinvandrade under introduktionsperioden. Lagstiftning attom
tillhandahålla praktikplatser dock ingen bra metod och bör därför inteär
övervägas.

Utbildning språkKapitel 18.4. och

föreslås hemspråksundervisningavsnittet l8.4.5Under begreppet böratt
modersmålsundervisning.benämningen Jag migersättas mot attav reserverar

så sker.
förslagen avsnittet l8.4.6 tillVidare jag mig under Rättenemotreserverar

modersmålsundervisning m.m.
någon hemspråks/modersmålsundervisning påinte ñnnas tillDet bör rätt
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timplanebunden tid eller komplement till skolans insatser.som
Hemspråksundervisning frågaskall huvudsakligen kulturell ochses som en

för.till den enskilda familjen själva Invandrarorganisationerattupp ansvara
hemspråksundervisningeller studieförbund kan organisera med stöd statenav

tillräckligt intresse ñnns.om
Hemspråksundervisning kan dock inom skolans för nykomnaske ram som
led underlätta introduktionen i skolan.ett att

förmån påVidare till för förslag dokumenteradejag mig kravattreserverar
kunskaper i svenska skall ställas blivande svenska medborgare. Kunska-

skall verifieras godkänt muntligt och skriftligt Undantagperna genom prov.
kan särskilda skäl föreligger.göras om

Kapitel 19. Kommitténs aktionsplan

på säråtgärderaktionsplanens förslag 19.Inom exempel till l. lram ges
bakom förslagenenlighet med tidigare ställningstaganden ställer jag mig om

särskild bankgaranti för invandrare och etableringsstöd till internationella
konsultföretag under förutsättning det sig försöksverksamhetrörattav om

stödform fastläggs.skall utvärderas innan reguljärsom en
Förslaget för anställning invandrareupprättaattom program av reserverar

jag mig eftersom jag första positiv särbehandlingdetemot stegett motser som
och kvotering.

Övriga förslag eftersomställer jag mig bakom sysselsättningsgapet
säråtgärder.140 000 personer för för inte vissaär prövastort att

Åtgärder bostadsområdenUnder kapitel 19.2 i ställer jag mig bakom kom-
tankegångarmitténs förslag avvisar alla sänka arbetsgivaravgifter iattmen

områden.lokalt Som det nödvändigt generellt sänkanämnts ärutsatta attovan
arbetsgivaravgiftema.

Reservation och särskilt yttrande

Helena ledamotDuroj, vav
Vänsterpartiet delar i den analys gjorts i betänkandetexten. Vi ärstort sett som

målende kommittén föreslagna i kapitel 16, och ställeröverens om av oss
åtgärderna.bakom de flesta föreslagnadeav

definitionMen vi i kapitel 7:2 saknar begreppet integration,noterar ettav
går påbegrepp vi uppfattade centrala i utredningen. Vi därför först insom som

några åtgärderna.detta, innan granskar av
försörjerIntegration innebär kort delaktighet. En integrerad människa sig

påverkasjälv, kan sin situation, har berättigad tilltro till samhället och dess
institutioner, beträffandeoch har orsak känna hopp sin och sina barnsatt egen
framtid.



Reservationer och särskilda yttranden

En mängd människor, såväl svenskar invandrare, kommer inte istor som
tillstånd.närheten detta Arbetslösheten ökar, främlingsskapet ökar. Denav

europeiska unionen mång-etnocentrism den globalagentemotreser en mur av
falden, det kapitalistiska produktionssättet och makten osynligcementerar gör

onåbaroch för medborgarna.
brytaFör utvecklingen, demokratisk avveckling, krävsäratt ett nyttsom en

produktionssätt där människovärdet inte direkt beroende lönsamheten,är av
och samhällskontrakt baseras agerande medborgare inteett som -
kunder, vilka tillgångtredjedel inte tillåtitshar till den marknadav en ens som
kommersialisera frånallt samhällsprocesser till mänskliga relationer.

Vänsterpartiet kan inte de allvarliga problem, utmärktatt sättettse som
belyses i betänkandet, kan elimineras föreslår.med de lösningar man

Låt kapitel 9.4, handlar rasism. Faran i den organiseradetaoss upp som om
framgårrasismen inte tillräckligt klart i betänkandet. Mord med rasistiska
begåtts.motiv har Förekomsten småpartierlegala rasistiska verkar ettav som

dåalibi, de etablerade partierna ifrågasättabehöver sin såetnocentrismegen
länge de alternativen existerar. Kommittén den korrekta bedöm-extrema gör
ningen landets oroliga ekonomiska läge tillsammans med det växandeatt
utanförskapet bidrag till framväxandeden rasismen,utgör understryker det
viktiga arbetet fostra varje generation till goda demokrater. Menatt ny en ung
människa upplever sig värde, förrnenar sin medmänniskorävenutansom vara

värde. Vänsterpartiet befarar det viktiga arbetet kommerett att tyvärr att
ornintetgöras i samhälle präglat arbetslöshet och maktlöshet, inteett av om
den EU-anpassade ekonomiska politiken ändras till dynamisk näringspoli-en
tik i folkflertalets intresse.

Kapitel 17.1-17.4, angående introduktionLMA, och statlig myndighet-ny
reservation

För integration ska måste någotmöjlig mottagarlandet ha erbjuda.att attvara
Vänsterpartiets uppfattning flyktingmottagande baseras introduktionom en

så kvalitetgod den invandradeär aktivt val.göratt ettsom av
kommittéDenna har inte haft till uppgift granska ñyktingpolitiken, ochatt

har därmed inte diskuterat väntetiden före uppehållstillstånd.beslut Enom
inskränkning i LMA begränsar till boende endast acceptabelrätten äregetsom
under väntetid högst månader. förläggningsvistelseEn längre tids ären om sex
inte godtagbar med hänsyn till de asylsökandes integritet och möjlighet att
påverka Dåsin livssituation. uppehållstillstånd beviljat, ska flyktingenär
kunna väl underbyggt val, med sikte försörjning,göra mellan olikaett egen

Förslaget den fågenerella ekonomisk ersättningmottagare. rättenatt attom
vid boende ska bort alltsåLMA beroende betydligt snabbareäreget tas ur av
handläggningstider idag, och bygger förtroende från myndighetensän ett
sida för ñyktingfamiljens beslutsförrnåga och ansvar.

445



SOU 1996:55

centrala myndighetensi förslaget denVänsterpartiet stöder stort sett om nya
alltförstatliga kommit starkt betonasuppgifter, det ansvaret attattmen anser

bl.a. vad anförsbekostnad kommunala. Vi vänderdet emot som omossav
upphandlingi 17.1.

fulla genomför-modell där kommunerna har detVänsterpartiet förordar en
dels den statligaandeansvaret för introduktionen: Ett gentemot upp-ansvar
flykting/anhörig/anknytningsin-varje enskilddragsgivaren, dels gentemot

kallat "flykting.vandrare i fortsättningen enbart
målenfastställer ska urval bland destatliga myndighetenDen göra ettsom

stå och godkänna derassig ñyktingmottagarekommuner erbjuder somsom
introduktionsprogram.

åliggertillräckligt det myndighetenfall antalet kommunerI de är att
få minskande antaletför fram ñer. Dock vi med dettrycka attatt menar

uppehållstillstånd haft bered-det antalet kommunerbeviljade och stora som
problem.för mottagande, detta troligen inte kommerskap utgöra ettatt

därpå mottagningskommunersitt val bland de urvalFlyktingen gör somav
flyktingen medstår har överblicken, kan motiveratill buds. Myndigheten, som

yrkeslivserfarenhet möjligheternatill dennes utbildning ochhänsyn samt att
enskilde individens.Beslutet i sista hand denlära svenska ärorten.
på skisseras ikommunmottagandet detMyndigheten finansierar sätt som

Därefterfår ökade kostnader för kommunerna.betänkandet. leda tillDet är
personal finns, antingen inomkommunens tillse kompetentdet att attansvar

kommunen introduktions-upphandling. det ikommunen eller är somgenom
personal och flyktingenñyktingen berördplanen för den enskilda upprättas, av

språket.påsjälv, svenska och det aktuella
få vid kommun-skador behandlade. Det kanFlyktingen ska ha rätt att tortyr

ingåska i introduktionsplanen, ellermottagandet diskuteras detta omom
tillstånd så dåligt meningsfull introduk-fysiska och psykiskaflyktingens är att

möjlig förrän skadorna börjat läka.tion är
i allt väsentligt likna lön. Den skaIntroduktionsersättningen ska en vara

kan inte ligga under social-beskattningsbar och pensionsgrundande. Dess netto
bidragsnonnen.

båda och kan omförhandlas. I detfungerar avtal förPlanen parter,ettsom
långvarigmåste sjukdomintroduktionenfall ñyktingen avbryta t.ex. genom

tidensedan fortsätta sin introduktionbarnafödande kan han/honeller utan att
förbrukad.anses

uppnåtts två årmålen ska den revideras.introduktionsplanen inte inomOm
då ansökaNaturligtvis kan flyktingenFörlängd introduktion möjlig.är om

lig-eller försörjningsmöjflyttning till kommun, utbildningsprogramomannan
heter bättre där.är

introduk-utvärderar regelbundet kommunernascentrala myndighetenDen
överenskommits.enligt de kriteriertionsprogram som
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Kapitel 17.6, angående skolan särskilt yttrande,
Andraspråksinlämingen språket.första tvåspråkighets-bygger En parallell

småutveckling fullt möjlig för barn. Därmed den starka betoningenär är av
språketdet svenska betänkandetexten föruttryck upprepningsom ger en av

det självklara. barn i svensk förskolaAtt lär svenska ingen politisk innova-är
tion. samtidigt befästa modersmålAtt de ska lära in och begrepp sitt är en
åtgärd intressant, och förmodligen vid genomförande kräverärsom som orga-
nisatorisk och ekonomisk samverkan mellan barnomsorg och skola.

angåendeKapitel I 7.8, sf, särskilt yttrande

påpekaVänsterpartiet finner mångadet angeläget i kommuner välatt att en
fungerande värvning sfr och praktik slogs sönder ändrade bestämmel-av g.a.

fårbegränsade vad stl-studerande under sin studietid. kanHärgöraser som en
alltså fråga återgångdet bli till tidigare system.om en

När det gäller upphandling sñ i konkurrens vivänder inte detta,motav oss
eftersom vi exempelvis grundskolor folkhögskolor,och där den pedago-ser
gisk kompetensen finns, presumtiva utbildningsanordnare. viMensom anser
inte konkurrens har värde i sig. betänkandetI det tänkbaranämneratt ett man
fördelarna inte de nackdelar osäkert planeringsunderlag och instabiltettsom-

någorlundapersonalläge i varje kvalitetsinriktad och affärsmässig verk-utgör
samhet.

Kapitel angående18.1, arbetsmarknaden, reservation

Vänsterpartiet sig emot:reserverar

förslaget tidsbegränsade anställningarom-
hushållstjänstersubventionerade-

Vänsterpartiets uppfattning alla lönesubventioner ska till ñnan-är att att
siera arbetstidsförkortning med sikte sextimmars dag.en en

I kommittémajoritetens förslag har inte tagit ställning till den prak-man
tiska utformningen, någonmedan Vänsterpartiet bestämt avvisar tanken
form påsysselsättningspol. Dessa förslag undergräver sikt de arbetandesav

bådeställning vad beträffar löner och anställningstrygghet. Korttidsanställ-
hushållsarbeteningar eller okvaliñcerade utfört vit medelklass ingenären

till integration för sig invandrare eller etniska svenskar.väg vare
vårVi hänvisar till reservation i kommitténs arbetsmarknadspolitiska skri-

återfinnsvelse till regeringen i bilaga.som
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modersmålsundervisning,Kapitel 18.4, angående reservation

Modersmålsundervisning frånskiljer sig övriga iskolämnen endast det denatt
ämnen/språk.frivillig och innefattar flera olika I och med detta ñnnsär en

svårighet få tillräckligt undervisningsgrupper för arbetet ska bliatt stora att
berikande och uppfattningbästa resultat. Vänsterpartiets detta inteär attge

lösaskan centrala beslut gruppstorlek och timplaneutlägg, utangenom om
kreativt tänkande basplanet.genom

Vi invandrarorganisationerinte och studieförbund anord-motsätter attoss
språkkurser fritidsaktivitetlika väl vilken helst, villnar som annan som men

understryka dessa intet skolundervisningen, varför vi inteersättersättatt
hårtkan förslaget utbildningsgaranti. Skolväsendets belas-acceptera om en

föreslåstade ekonomi bör inte splittras olika aktörer det isättupp som
svårighetbetänkandet. grundskola goda har ingenEn med anställaattresurser

kompetenta lärare finna lösningar föroch aktiva, lärande elevgrupperatt orga-
niseras.

Vänsterpartiet förordar:

modersmålsundervisningen ska ha med övriga likvärdig prio-ämnenatt en-
så åliggerritet i de kommunala skolplanema finnadet rektor deatt att

önskemållösningar för barnens bästa och i riktlinje med föräldrarnasärsom
modersmålsundervisningskolan/kommunen ska skyldig anordnaatt vara-

uppgårelevantalet till minst 5om
undervisningen för mindre elevgrupp kan anordnas den lokalaatt om orga--

sånisationen medger, exempelvis i anslutning till studiehandledningen
modersmålet sådan,för de elever deltar i eller skola, eller försom annan

barn i samarbete med barnomsorgenyngre
modersmålsundervisningen ingår i timplanen kan ligga inom elleratt men-

samrådutanför elevens ordinarie efter föräldrarschema med och moders-
målslärare

form undervisning ska kunna erbjudas enstaka barn uddaatt annan av av-
språktillhörighet, exempelvis studiebesök i invandrarrika kommunersom

språk.eller "kollo" vistelse med ochbarn personal talarsom som samma

Kapitel 18.5, angående diskriminering, särskilt yttrande

uppfattningVänsterpartiet delar betänkandets diskriminering inte äratt en
rättsfråga.invandrarpolitisk, allmän Vi därför diskrimine-attutan en anser

ringsombudsmannen ligga justitiedepartementet.bör under

Kapitel 18.6, angående inflytande, yrkandeeget
lågtI betänkandet konstateras utländska valdeltagandemedborgare har iatt

kommunalval. förklarasVänsterpartiet detta till del kan med-attmenar en av
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vetenheten ringa inflytande politiken i vilket blir synligt bl.a.ett stort,om
dåligainvandrares representation i offentliga Därför vi attgenom organ. anser

riksdagen bör undersöka möjligheten utöka utländska medborgares rösträttatt
till gälla riksdagsval och EU-parlamentsval.ävenatt

riktigt påverkaDet möjligheterna åtgärderattityderär med politiskaatt att
begränsade. Men det tillfyllest helt läggaär är indivi-överatt ansvaret

dema. Politiken uppnåredskap. För integration det mycketär ärett att storav
så mångabetydelse möjligt kan begagna sig det redskapet.att som av

Reservation och särskilt yttrande

Andersson,Marianne ledamot cav
Alltför länge har invandrarpolitiken präglats omhändertagandeattitydav en

lett till utanförskap istället för integration och delaktighet. enskildaDesom
människornas förmåga och kunskaper påhar inte tagits tillvara Kom-rätt sätt.

gårmitténs förslag ändra detta vilket jag välkomnar. Ordenut att ansvar
och delaktighet förutsätter varandra. Utan känna haratt att ett egetman ansvar

svårtdet känna delaktighet iär det samhälle kommer tillatt nya man som
invandrare. Därför viktigtdet understryka invandrares integrationär att att en
i det svenska samhället beror honom/henne själv. Kommitténs för-ytterst
slag jag till allt på, gårövervägande del ställer ökadeut attsom upp ge
förutsättningar för integration och egenförsörjning.

När det gäller invandrares situation arbetsmarknaden vill förstjag hän-
visa till det särskilda bifogatyttrande jag skrivelsen till regeringen kom-som
mittén lämnat bilaga 3. viktigastese Det givetvis den generella politi-är att
ken underlättar företagande och nyanställningar med hänsyn till dagensmen
svåra ocksåläge säråtgärderdet motiverat med vissaär riktade för under-att
lätta invandrares inträde arbetsmarknaden.

åtgärdEn viktig generell föreslårkommittén maximitiden förär attsom
tidsbegränsade anställningar, provanställning, och anställning vid arbetstop-

ska månader.förlängas till tolv Det led i den förenklingär ärettpar, som
nödvändig för fler jobb och kan bidra till minska det övertids-att att storage

förlängningDenna den tidsbegränsade anställningstiden genomför-uttaget. av
des under tid i regeringsställning bort socialdemokra-centerns togsmen av

efter maktskiftet 1994. Det bra omtänkande sker och jagärterna att ett nu
förutsätter Arbetstidskommissionen påfasta förslaget. Det har betydelseatt tar
för alla arbetslösa allra för invandrare behöver förtidmest attmen som mer
komma in i förmåga.arbetet och visa sin

Företagandets betydelse för invandrare uppmärksammas kommittén ochav
flera förslag har lagts för underlätta företag. Här jagatt start av egna menar
ändå kommittén kunnat tydligare det gällt utbildning iännu näratt entre-vara
prenörskap och stimulans till egenföretagande redan under introduktions-
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område, särskild betydelse.handeln,vill här pekaperioden. Jag ett av
då dedetaljhandeln och det angelägetMånga söker sig tillinvandrare är att

Både arbetsmarknads-kompetensutveckling.få ochrelevant utbildningkan en
föränd-krav och ständigatill ökandeyrkesutbildning böroch anpassasannan

branschen.ringar inom
från hemlandetakademiska examinainvandrare med ärdet antaletFör stora
förhållanden,svenska delsderas examina tillangeläget delsdet översättaatt

svenskundervis-praktik och kvalificeradkompletterande utbildning,demge
föreslårså arbetsmarknaden underlättas. Jaginträdening deras attatt en

innehåll skall införas. Dennatvåårig högskoleutbildning med dettatillupp
bör kunna anordnasför högskolestudenterutbildning liksom basutbildningen

efterfrågan finns.på högskoloralla där stor
och placeringen i kommunerföreslagna introduktionendet gäller denNär

kommuner,det angeläget allajag ytterligare understrykavill är oavsettattatt
ifråga. de kanFörutsättningen skalandet, ska kommastorlek och i hela attvara

inriktningnäringslivet harkvalificerad introduktion ocherbjuda att en somen
nyanlända invandraren.denpassar

fungerafå mångkulturella vi i realiteten har,samhälle,För det attatt som
möjlig-det angelägetviktig faktor. Likavälkulturen ärbättre är att gesomen

språkliga kulturaktiviteteretniska ochoch stöd till olikahet även gruppers
lika angeläget stöd tilljag detsin detär attgentemot gesom seregen grupp

svenska sarnhäl-och till detkulturaktiviteter riktade andraderas mot grupper
förstås kan vivåra kan allaolika kulturerFörstlet. möts sättnär ett avsom

ocksåmångkulturelltförståelsen få Sverige. Detockså reelltöka och ärett
svenska kulturlivet vilketdelaktiga i det vanligainvandrare blirangeläget att

kulturellaingår arbete till invandrare. Gemensammai kommitténs förslag om
våralåta kulturarv, sedvänjorolikabör stimuleras. Genommötesplatser att

uppstå i förlängningennytänkandekan spännandeoch traditioner mötas som
organisationer ochnyföretagande. Exempelarbetstillfällen ochkan nyage

och hemslöjdsrörel-medverka till detta hembygds-verksamheter kan ärsom
förbereds vill jag särskiltkulturpolitiska propositionInför den som nusema.

målmångkulturellt/intemationellt för kulturpolitikenviktenbetona att ettav
införs.

harpå, återvandring finns i betänkandet. Tyvärrdelar denJag somsyn
fått Situationenåtervandringsaspektema bl.a. tidsskäl begränsat utrymme.av

frågan detsin Jagför bosniema i Sverige har den ärattspets.satt menar
återvandringspolitik hänsyn tillutformaangeläget tarsnarastytterst att somen

återvändavill till krigs-kan dende osäkerhetsfaktoreralla möta ettsomsom
åka och planera förkatastrofområde. möjligt hemDet böreller att even-vara
uppehållstillstånd och ekono-förloraåtertiyttning för den skulltuell utan att

pååtervandring bör ha tyngdpunktenekonomiskt stöd förmiskt stöd. Ett att
pååteruppbyggnaden hemorten.tillmedverka
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Reservation

För bli svensk krävs språketmedborgare idag inga kunskaper i svenskaatt
eller det samhälle föreslår sådantlever. Kommittén heller inget krav.om man
Enligt min uppfattning sådanadet rimligt kräva vissa kunskaper, kravär att ett

finns i de flesta andra länder. En medborgare i Sverige bör känna sigsom
delaktig i det svenska samhället förutsätteroch det har elementäraatt man

språket.kunskaper i det svenska Men den kommittén föreslagna introduk-av
tionen kommer sådananyanlända invandrare ha kunskaper i framtiden. Ettatt

på sñ-nivåbevis avklarad introduktion godkändoch lägre kan underlagvara
för medborgarskap. finns fåttIdag mängd invandrare inte delstoren som av
denna introduktion något sådantoch inte har bevis och kan vilja blisom

språktestsvenska medborgare. dem införasFör bör denna behö-ett som ger
sådanrighet. bör ligga nivå nåTestet det möjligt tidigareäratt att oavsetten

utbildningsbakgrund. svårigheterFör med särskilda tillägna sigattpersoner
språk bör undantag kunna beviljas.ett nytt

föreslås åtgärderkommitténs aktionsplanI rad för förbättra arbets-atten
marknadssituationen bostadsområden. såi invandrartäta Bland pekarannat

några bostadsområdenkommuner med eftersatta bör kunna delta iattman
den försöksverksamhet föreslåsmed lokal samverkan arbetslöshetenmot som

regeringen.av
nivåJag det lokal har det kunskapernaär störstaattmenar som man om

ocksåvarje individs förutsättningar och där har de möjligheternastörstaman
finna individuella lösningar i form egenför-resultat arbete ochatt som ger av

sörjning. Därför bör kommuneralla undantag kunna delta i denna verk-utan
ingåsamhet. frizonstänkande,Det bör i det det gäller för olikanär eget ansvar

delar samhällsservicen, kommittén förordar.av som

Särskilt yttrande

Juan ledamotFonseca, sav
Jag ställer mig i huvudsak bakom kommitténs slutbetänkande. Följande kri-
tiska synpunkter har jag kommitténs betänkande, synpunktergentemot som
jag framfört till kommittén vid flertal tillfällen.ett

påpekaInledningsvis det viktigt kommittén har gjort konkretär att att en
problemområden påverkarrangordning invandrare i samhället. Detav som

viktigaste mångaproblemet definieras risken för invandrare bliratt attsom
bidragsberoende. detta problem harcentrala kopplats vidare tillpermanent

vårt gården statsñnansiella situation land igenom: Arbetsmarknads-som
problematiken, med särskild betoning den strukturellt betingade arbetslös-

så hårtheten drabbar invandrargrupper. Kommittén har vidare arbe-storasom
med följande viktiga hemspråksrefor-delproblem: Svenskundervisning,tat
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Sverige-strategin. Kommittén harboendesegregationen och hela ävenmen,
frågorarbetat med berör kostnader, kultur kvinnorsom m.m.

Även jag tycker dessa beskrivna problem och delproblem äratt ovanom
mycket angelägna och viktiga, kommittén lägger fram förslag tillsamt att

finner jag kommitténs betänkande otillfreds-förbättringar berör dessa,som
ställande. definieraKommittén har inte klarat centrala begreppatt somav
mångkulturellt samhälle och integration. Jag inte kommittén skulleattmenar

definierat för lyfterha dessa begrepp sakens skull dessa begrepputanegen
målsättningar,fram grundläggande analyser invandrarpolitikens i sinsomav

bådeförutsätter grundlig samhälle Sverige haranalys dentur typ somen av av
önska Sverige blir i framtiden.blivit och det samhälle vi skulle attsom

genomgång kommittédirektiven lämnar tvivel detEn inget ärattomav
frågeställningar skulle förgrunden.just dessa övergripande ha isattssom

inte delproblem,Det skull helheten skulle och baraöver oavsettvara som ses
måhur viktiga dessa än vara.

kapitel rubriken "Den invandrarpolitiken riktlinjer ochI 17 under nya -
förslag och individuella introduktions-behandlas bl.a. introduktionsprogram

föreslårplaner. Kommittén lagen mottagande asylsökande LMAatt om av
såändras till boende för sökt asyl ochbör väntarrättenatt eget en som
uppehållstillstånd innebär individens möj-besked begränsas". Detta attom

lighet bosätta han/ hon vill begränsas till ekono-sig rättenatt attvar genom
misk vid boende bort. detta förslag.ersättning Jag För migärtas emoteget
inskränker förslaget möjligheter till själv bestämma han/individens att var
hon vill Risken det för flyktingar och deras anhöriga kommerbo. är att att

mänskliga rättighetgälla särskilda bosättningsregler begränsar deras attsom
försjälv välja där de vill bo, och andra regler kommer gälla svenskar.ort att

Förslaget strider enligt min mening FN:s deklaration de mänskligamot om
rättigheterna Sverige skrivit under.som

påinvandrarpolitiken bygger den invandradeDen attnya personen genom-
går två år,introduktionsplan skall i minst bostadsort,en som vara samma

kommunenoch skall avtal mellan den invandrade och eller denettses som
eventuella huvudman varit med planen, den invand-upprättaattsom som ger
rade utbildning och individuellt anpassad introduktion ekono-rätt samtannan

måste på såvälmisk ersättning. ställa krav introduktionsanordnaren,Det som
följa upprättade Omden invandrade den planen. denatt gemensamt t.ex.

uppgjordainvandrade det ñnns godtagbara skäl bryter den planenutan att
fårñytta till därigenom han eller hon nonnalt inte stödatt ort,genom en annan

försörjning igenom blir möjlighetentill den Där väljaorten. attmm. nya en
förslaget.bostadsort i praktiken utesluten. Jag är emotannan

kapitel 17.4 under rubriken Central myndighet för den framtida invand-I
föreslårrarpolitiken kommittén "en central myndighet med övergri-att ny

ställer tveksam tillpande för invandrarpolitiken bör inrättas . Jag migansvar
förslaget inrättande myndighet följande skäl:om en avav ny
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Det kommittén redovisade underlaget till förslag enligt min meningärav
otillräckligt, det såvälgäller den myndighetens ansvarsområdenya som
kostnader för inrättandet myndighet.av en ny
Den myndighetens storlek har kunna preciserats.nya

Reservationer och särskilda yttranden gällande delbetänkandet Arbete till
invandrare SOU 1995:76 och skrivelsen till regeringen rörande arbetsmark-
nadspolitiken bilaga 3 respektive betänkande bilaga.se som

Särskilt yttrande

Lars Johansson, ledamot sav
Invandrarpolitiska kommittén har tagit fram mycket ambitiöst förett program
introduktion invandrare i Sverige. syftarDet till integrering och möjlighetav
till försörjning så det möjligt. Kommittén betonarär arbetslinjensnartegen
och utbildning i språketsvenska det viktigaste förutsättningarna för attsom
klara bra liv i Sverige.ett

Kommittén ocksåbetonar språkets betydelse för aktivt medborgarskap.ett
Skall ha arbete behövs kunskap i svenska språket. För delman att ta av
samhällslivet i övrigt ocksåbehövs kunskap i språket.svenska

Sñ-undervisning handlar dessa kunskaper. Särskilda föreslås iom program
invandrartäta områden för bryta negativ utveckling för dåligt utveckladatt en
kunskap i språket.svenska

påMen punkt kommittén den inte vill ha förändring, och detatten anser en
gäller kravet kunskap i svenska för medborgarskap. ståndpunktenDen är
inte logisk.

Jag för svenskt medborgarskap skall krav spåatt ställa kunskap ianser
svenska. Kunskaperna skall verifieras godkänt muntligt eller skriftligtgenom
prov.

Svensk medborgare kan bli efter fem år. såsomInvandrarpolitikenman
kommittén formulerar den innebär alla invandrare skall ha givits till-att en
räcklig introduktion under de första fem åren. Därför blir det inget orimligt
krav begära kunskap språketi svenska vid önskanatt svenskt medborgar-om
skap. Snarare det förutsättning ochär bör mål skalletten ses som om man
kunna aktiv medborgare.vara en

Nivån språkkunskapen bör godkänd sñ-nivå. Samtidigt vill jagvara
betona undantag skall beviljas det finns särskilda skäl.att om

Kravet kunskap i språketsvenska för individen ocksåställer krav
integrationsmyndigheten och kommunerna verkligen tillse språkutbild-att att
ningen ökad tyngd och alla invandrare skall kunna uppnå minst sñ-attges
niva.
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yttrandeSärskilt

sakkunnigG. Johansson,Larsav
uppdragomfattandehaft mycketkommittén harInvandrarpolitiska ett som
Slutbetänkan-varit pressad.samhällsområden. Tiden harradöverspänner en

befolk-invandraderedovisning denbrainnehåller omfattande ochdet aven
målproblemområden. och all-Deolikalevnadsförhållanden ochningens av

invandrarpolitiken ochframtidaför denkommitténriktlinjermänna angersom
huvud-jag mig imångkulturella samhället ställeri detgenerella politikenden

redovisarkommitténförslagkonkretadel deVad gällersak bakom. somaven
för kunnaunderlagtillräckligtsaknatsemellertid det har tajag attattanser

och beräkningarnabedömningarnaframför alltgällerBristernaställning. av
gäller kostna-osäkerheten vadDenekonomiska konsekvenserna. störstade
förslagenintroduktionsersättning ochbeskattadförslagetfinns iderna omom

introduk-behovsprövadflyktingar ochförbehovsprövad introduktionutökad
anhöriga.förtion

anhörigaintroduktionenintroduktionen ochgäller den utökadedetNär av
mellanrollfördelningifråga ochockså oklarheter statdelfinns om ansvars-en

behovsprövningen.praktiska hanteringenvad gäller denkommunoch av
förInvandrarverketfunktionerföreslår avsnitt 17.4 deiKommittén att som

myndighet inrät-myndigheter ochfleranärvarande har delas att nyenupp
myndigheteninvandrarpolitiken. Denförövergripandemed nyaetttas ansvar

flyk-bosättningenmedverka vidintroduktionsprogram,upphandlaskall av
och deintroduktionsprogrammetföljaandra invandrareochtingar samt upp

introduktionssamordnare ochmellanintroduktionsplaner upprättassom
centralaskall dennauppföljningenmedsambandinvandrare. Ienskilda myn-

kunskapsförmedling.förmetodutveckling ochförverkadighet svara
kommu-uppföljningmeduppfattning arbetetkommitténsdelarJag att av

kunskapsförmed-ochmetodutvecklingintroduktionsaktiviteter samtnernas
kommittén redovisatemellertid inteförstärkas. Jagbehöverling attanser

delas ochInvandrarverketförslagetmotiverar atttillräckligt underlag attsom
introduktionen.förmyndighet medstatligcentraldet inrättas ansvaren ny

regel skallasylsökandeinnebäri avsnitt 17.1förslagKommitténs att som
och denasylansökanunder tiden prövasförläggning attvistas somen

invandrarmyndig-centralauppehållstillstånd stöd dendärefter medbeviljas av
individuellterbjudakani kommunbosättningskall erbjudas ettheten somen

erbju-placering skall kunnalämpligFörutbildningsprogram. attanpassat en
ochindividuella behovendemåste kartläggningtidsutdräktonödigdas utan av

uppehållstillstånd beviljats. Dettaharpåbörjas innanredanförutsättningarna
introduk-asylsökandemottagandetmellansambanddet finnsvisar ettatt av

kanbakgrunddennafår och dettionsåtgärder för dem motattstannasom
förmyndighetsansvarha samlati framtidensakliga skälfinnas även ettatt

för- och nack-utredningytterligaredet krävsuppgifter. Jagdessa att avanser
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delar med central myndighet för enbart invandrarpolitiken innan ställ-en ny
fråga.ning i denna sådanEn utredning ocksåbörtas omfatta de ekonomiska

konsekvenserna uppdelning Invandrarverket ñera myndigheter.av en av
ifrågasättaJag vill slutligen inte kommitténs förslag vad gäller introduk-om

tionen nyanlända delvis bygger möjligheternaövertroav att styraen
bosättningen och planera för lyckad inslussning arbetsmarknaden. Fören
närvarande flyktinginvandringenär mycket liten förhållandei till anhörigin-
vandringen och det kan inte uteslutas anhöriginvandringen kommeratt att vara
dominerande i framtiden. Vadäven gäller anhöriginvandringen småfinns
möjligheter bosättningen. Det inte heller säkertatt styra är styrningatt en av
ñyktinginvandringen till med goda utbildningsmöjligheter och omfat-orter
tande utbildningsprogram leder till arbete och försörjning. Enegen annan
faktor kan betydelse för möjligheten komma instor arbets-som attvara av
marknaden vilka kontakterär den invandrade har med landsmän och svenskar

etablerade arbetsmarknaden.är Det inte säkertär styrd bosätt-som att en
ning har positiva effekter det sådanagäller skapanär kontakter.att

Särskilt yttrande

Tony Malmborg, sakkunnigav
Grundläggande för de ekonomiska konsekvenserna invandring hurärav en
många asylsökande, flyktingar och andra utrikes födda individer kommersom
till Sverige. Invandringspolitiken vilka fåskall tillståndavgör bosättaattsom
sig i Sverige. Invandrarpolitiken skall underlätta invandrares integration i det
svenska samhället. Invandrarpolitiska kommittén har fått i uppdrag utredaatt
invandrarpolitiken.

Invandringens ekonomiska konsekvenser och invandrares ekonomiska
situation starkt beroende iär vilken utsträckning invandrarna arbetar. I det
material kommittén har tagit fram finns del uppslag förändringarsom en

skall för förbättragöras integrationen. Kopplingen mellan föreslagenattsom
åtgärd och vilket problem skall lösas mångadock i fallärsom svag.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23.att Dettaom
direktiv kan det gäller kostnadsberäkningarnanär beaktat fullt utanses vara
i föreliggande betänkande. Kostnadsnivåema har endast i vissa fall förangetts
åtgärderna. I huvudsak hänvisas till omprioriteringar inom nuvarande ramar,
omdisponeringar, finansiering via arbetslöshetskassa, kontant arbetsmark-
nadsstöd, socialbidrag och höjd ambitionsnivå. Det kan dock konstateras i
flera fall de utgifter i betänkandetatt underskattade.ärsom anges

Jämförelser mellan ersättningar olika kategorier fårindivider viasom av
nuvarande och de föreslagna saknas.system Vidare rollen mellansystemen är
olika offentliga aktörer i vissa fall oklar. Detta gäller bl.a. skallvem som
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introduktionen.utökadebehov dendefiniera av
budgeteffekten och detotalaberäkning denkorrektfullständigEn sam-av

stödetsbl.a. analysersubvention kräverhällsekonomiska följderna omav en
beaktandeborde iMed andra 0rdnettosysselsättningseffekt.totala taman

undanträngningseffekter, stigmatiserings-dödviktseffekter,sidoeffektema
betänkandet.ieffekter etc.. Detta görs

yttrandeSärskilt

sakkunnigBjörn Weibo,av
integrationspoliti-generella inriktningenmålen för och denföreslagnaDe av

värdefullt kommitténmig till. Detväsentligt ansluta ärkan jag i allt attken
till nyanländaskall rikta siginvandrarpolitiken enbartframtidadenbetonar att

delaktig-egenförsöijningsyfta tilli tiden ochbegränsadinvandrare, samtvara
bak-kulturell och socialetnisk,samhällslivetioch medansvarhet oavsett

grund.
försla-enskildheter itveksam tillställa sigdock anledningfinnsDet att mer

introduktionsplanemaindividuellaomfattas devilka bör samtavsomgen
också utökadomfattar förslagenTveksamheterintroduktionsersättningen. om

skall definierabl.a.frågor gälleroklara. Detintroduktion, där flera är somvem
förhållandena överklag-ekonomiskahärför, dekriteriernabehovet och samt

kommit-tveksamhet tillvidareenskilde. Jag kännerför denningsmöjligheter
fortsätta denenskildes möjlighetdenställningstagande det gäller attténs när

kommun vid flyttning.iintroduktionengrundläggande delen annanav
föreslagnafinansiering denkostnader ochberäkningarKommitténs avav

fullteftersom de intetill,ställningomöjliganyordningen utär att ta anger
tillräcklig. Detutsträckning finansieringenkostnadsnivåema vilkenoch i är

beräknats under-nivån utgifterflera de ärförefaller vidare somavsom om
skattade.

remissyttrandei samband medfrågorna återkommer jagm.fi.nämndaI de
redananledning för migfinns dockförslag. Detkommitténs samtliga attöver
statligbeträffande förslaget inrättaavvikande meninganmäla att en nynu

invandrarpolitiken.förövergripandemyndighet medcentral ansvar
helleroch inteskälen för förslagetredovisatKommittén har inte argumen-

uppgifter enligtför delämpatInvandrarverket inte skulleförten att somvara
redo-har kommitténInte hellermyndigheten.skall ligga denförslagen nya

myndig-i ochvärde liggerdetsin bedömningvisat attstora en sammasomav
dvs.fråga hela kedjan händelseriöverblickenför ochhet har omansvar

asylsökande,mottagandetSverige,bosättning iskäl förprövningen avav
iflyktingar, placeringmottagandetmed kommuneröverenskommelser avom

intro-efterlevanden dagensochupprättandetkontrollkommuner samt avav
föromfattande arbetebedrivs idagverketkommunerna. Inomduktionsplaner i
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skapa sammanhängande där de nämnda aktiviteterna samordnasatt processer,
för minimera väntetider och kostnader. Vidare ñnns styrka i de olikaatt atten
verksamheterna korrigerar och befruktar varandra.

bör understrykas Invandrarverket fullgör uppgifter,Det redan idagatt som
ligger föreslagnade, den myndigheten skulle handha. Dettanära som nya
framgår inte tillräckligt tydligt betänkandet och kommittén har inte utvär-av
derat arbetet.

Vidare bör understrykas verket under tid väsentligt utökat sinaatt senare
för integrationsarbete kraftig omfördelning i samband medresurser genom en

den omorganisation, genomfördes under 1995. De avdelatssom resurser som
frågor uppgår årsarbetskrafter,för dessa till 80 fördubb-vilket innebärca en

ling.
mångårigaVerkets samarbete med det absoluta flertalet Sveriges kom-av

har skapat ömsesidig respekt för och kännedom varandramuner en om som
förutsättningborde för den samverkan mellan integrations-typvara en av en

föreslås.myndighet och kommuner Samarbetet har vidare inneburit attsom
få frågaverkets kommit unik kompetenspersonal i kommunernasatt en om

introduktionsmöjligheter, andra samverkanspartners metodutveckling.samt
Denna kompetens bör till vid genomförandet invandrarpoli-tas vara av en ny
tik.

från årsskiftetTill detta kommer Invandrarverket haratt senaste en ny
tvåregional och lokal organisation med region kontor och nio distrikt, som

uppgifter föreslåsmycket väl lämpar sig för de inom för densom ramen nya
alltsåintegrationspolitiken. Verket har redan idag den spridning landet iöver

anslutning till och medelstora kommuner, förnödvändigstora som synes vara
åsyftas. såvitt framgårdet samarbete med kommuner Kommittén harnära som

inte berört behovet representation i landet.uteav
för den föreslagnaEn omständighet betydelse politikens genomför-storav

tillgång tillande adekvata datasystem för bl.a. den uppföljande verksamhe-är
föreslås Sådanaskall ligga den myndigheten. finnsten systemsom nya

redan tillgängliga inom Invandrarverket. verk skulle komma ställasEtt nytt att
inför den tids- och kostnadsmässigt dyrbara uppgiften utvecklaatt system.

lågaskall jämföras med bl.a. möjlighetenDetta snabbt och till kostnaderatt
de modifieringar SIV:s nuvarande kan bli nödvändiga.göra system,av som

harKommittén inte berört dessa aspekter i betänkandet.
En ytterligare invändning förslaget myndighet de kostna-ärmot om en ny

uppstå.der, oundgängligen kommer Kommitténs bedömning kost-attsom av
genomgång.finansieringnader och torde behöva seriös Det mycketen synes

tvåföroptimistiskt kostnaderna myndigheter skall bli detsammaatt tro att som
åsiktenkostnaderna för Till detta kommer jag denäratt atten. av en ny

myndighet behöver i för fullgöralandet verkligen kunna sinanärvaro ute atten
uppgifter.föreslagna

genomförande förslagen förutsätt-Ett statligt verkett nyttav om raserar
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någraningarna för Invandrarverkets nuvarande distriktsorganisation. I av
mottagningsfrågoma återstå. kunnadistrikten skulle endast Dessa intesynes

motivera kostnaderna för distriktsorganisation nuvarande omfattning.aven
frånSkulle tankama verket skall arbetsuppgifter polismyndighe-överatt ta

genomföras, sannolikhet distriktsorganisationenkommer med allterna att
synergieffekter, finns. Uppgifternabasen härför med de därmedutgöra som

områdeinom utlänningslagstiftningens kommer kräva SIV-personalatt att
finns spridning Tillkomstentillgänglig med rimlig landet.över ett nytten av-

från såledesöverförandet arbetsuppgifterverk polisen till SIV innebärsamt av
påtaglig risk för väsentligt högre kostnader för ellerstaten attgenom meren

Så framgårmindre organisationer behöver byggas vitt harparallella upp.
kommittén inte diskuterat och redovisat de aspekter jag just nämnt.

Sammantaget innebär de invändningar jag anfört kommitténs underlagatt
föreslåför statlig myndighet med för integrations-inrättandetatt av en ansvar

frågorna därförofullständigt och otillräckligt Kommittén hadeär penetrerat.
föreslåinte bort verk. hade varit önskvärt kommitténDet prövatattett nytt

inom för Invandrarverket medmöjligheten nuvarande smärreatt ramen orga-
uppgifter förnisatoriska förändringar genomföra de central myndigheten som

följer den föreslagna politiken.av

Särskilt yttrande

Wigzell, sakkunnigKerstinav
införs.Kommittén har föreslagit med introduktionsprogram Jagatt ett system

målmedveten introduktionden grundläggande idén högatt om en avanser
Likasåkvalitet bra. förslaget introduktionen läggs fast i överens-är attom en

kommelse mellan introduktionsanordnaren, oftast kommunen, och den
ocksåföljer självklart riktigt introduktionsersätt-enskilde. Därav det är attatt

utgår genomförningen till den enskilde bara den enskilde sin delom av
överenskommelsen.

jag kommitténs tankar och skrivningar kring konsekvensernaMan attanser
enskilde vill avbryta introduktionen för flytta tillden t.ex.attav om en annan

kommun för otydliga för kunna ligga till grund för förslag tillalldelesär att ett
riksdagen.

skälKommitténs antyder den enskilde han godtagbara avbryteratt utanom
fåintroduktionen för flytta till kommun normalt inte skall stödatt t.ex. annan

Kommittén hänvisar här till domtill sin försörjning den iorten.nya en
regeringsrätten socialbidrag, kommittén prejudicerande.om som anser vara

Vilka skäl skulle kunna godtagbara inte och inteanses vara angessom
skall vad godtagbart skäl.heller eller vilken instans avgöra är ettvem som som

Är det godtagbart i de fall kommunen/introduktionsanordnaren intet.ex. upp-
frågorfyller överenskommelsen Andra bam i familjersin del är ävenav om
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där föräldrarna valt flytta skall kunna ställas hjälp och hur längeatt utan en
familjeller skall kunna förvägras stöd efter eventuell flyttning.person en en

åsikt också frånEnligt min bortser kommittén här helt enskildesden egen
bedönmingsförmåga vilken introduktionen och bostadsort justav som passar

framtidaden enskilde och hans/hennes möjligheter bäst.
så förhållandenOklarheter i förslaget grundläggande för enskildarör män-

niskor kunna välja bostadsort och möjligheterna försörjning.tillrätt attsom
frågor måsteJag den tydligt reglerade i lagstiftning.att artenanser av vara

kommitténsSom beskrivningar utformade i detta betänkande ñnnsär en avse-
värd och oacceptabel risk för kommunernas godtyckligt bosätt-utövatett av
ningstvång för svenskar.nya

ocksåKommittén har i likhet med delbetänkandet, föreslagit arbetsgi-att
och systematiskt skallmedvetet anställa människor medsättettvare mer

förstårinvandrarbakgrund. dock varförJag inte kommittén vill begränsa detta
år.till invandrare, varit i Sverige i högst tio Kommittén hänvisar till attsom

sådanden nyligen invandrat kan behöva visst stöd positivettsom genom en
särbehandling.

uppfattning frånEnligt min bör det istället handla vald strategiom en egen
dåligtarbetsgivarnas sida, vilket lämpar sig för preciserade regler.statenav
frågan språkligviktigaste ochDen grundläggande kulturellt ochär att

mångfald mångahos för företag förpersonalen vital betydelse denär av
framtida sådankunskaps- och kompetensutvecklingen. En idag ofta outnytt-

mångajad, kompetens finns hos med invandrarbakgrund, inte minst hos unga
svårtmänniskor, vuxit och utbildats i Sverige, detta hartrots attsom upp men

få alltsåarbete. kan enskilda företagensHär människors, och samhällets
gåintressen hand i hand.

Särskilt yttrande

Wetterberg, sakkunnigGunnarav
påträngandeArbetslösheten Sveriges ekonomiska problem. Deär mest

åreninvandrade anlänt under de deärsenaste mest utsattasom en av grup-
realitet mycketDet den präglat detta betänkande, ochär gottperna. som av

ont.
Jag delar utredningens tonvikt behovet integration, och hoppas attav

förslagen kring introduktionen i det svenska samhället ska kunna bidra till
detta. viktigt kommittén understrykerDet övergripandeär att statens ansvar

för någraför politiken och de behövs genomföra den. Menattresurser som
förfång förpunkter har tidspressen varit till underlagets kvalitet. det gällerNär

några utredningens förslag har jag inte övertygats övervägeratt nyttanav om
nackdelarna:

Förslaget avdrag eller subventioner olika slags hemserviceatt genom gynna-
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inte tillfredsställande belyst. Ska subventionen ellerär permanentvara
Äråtgärdin stabiliseringspolitisk rimligtdet densättas att tro attsom en

skulle kunna bli självfinansierande, eller kommer kostnaden försämraatt
sådanandra branschers kostnadsläge kommer subventionHur atten

påverka resursfördelningen branschermellan olika
Specifikationen centralmyndighetens uppgifterden statliga innebär inteav-
nödvändigtvis Statens invandrarverk behöver delas. Kommittén har inteatt

tillgång någothaft allsidigt belyser för- nackdelartill underlag och medsom
så åtskiljaförändring. förAtt organisatoriskt migration ochstor ansvareten

försvåraintegration kan det utbyte erfarenheter rimligen nödvän-ärav som
bådadigt för verksamheterna.

Då påpekadefram förslagkommittén lade sitt delbetänkande med konkreta-
mål-medel-analysjag det saknades och samhällsekonomiskatt en en

dåbedömning olika förslagen, det gäller lönebidrag, förlängtde t.ex.av
företagsbildningar.rekryteringsstöd och stöd till olika slags Dessa brister

kvarstår förslagen i aktionsplanen. Underlaget för beräknanär attupprepas
sysselsättningseffekter dessa förslag därför ganskaär svagt.av
Förslaget lagstiftning för skapa praktikplatser striderövervägaatt att mot-
strävandena förenkla arbetsrätten och därigenom underlätta detatt att
skapas arbetstillfällen. fruktbar antagligen bidra tillEn väg attnya mer vore
arbetsgivamas kostnader för praktiken, framförallt för säkra kvalificeradatt

också stå frivilligahandledning. Det skulle i bättre samklang med den väg
kommittén förordar det gäller arbetsgivarenär att uppmuntra att antasom

för underlätta anställning invandrare.attprogram av

årensEn del kostnaderna för de invandring har buritsstor senaste ettav av
frånlitet antal kommuner. Som beräkningarna Malmö antyder har dessa kost-

fångatsnader inte alltid vid de beräkningar hittills legat till grund försom
mån får årensersättning. den invandrare inte arbete efter de förstaIstatens nya

påpekarintroduktion understryks dessa problem. Som kommittén detär ange-
läget dessa kostnader hanteras i överläggningarna mellan och kom-att staten
munförbundet det samhällsekonomiska för kommuner ochutrymmetom
landsting.

Övriga reservationer och särskilda yttranden

övrigt hänvisas till reservationer och särskilda yttranden finns dels iI som
delbetänkandet till invandrare SOU 1995:76, och dels i skrivelsen tillArbete

angående finnsregeringen arbetsmarknadspolitiken med bilaga 3 isom som
betänkandet.
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Kommittédirektiv

Dir. 1994: 130

Översyn invandrarpolitikenav

Dir. 1994:130

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 1994

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté skall den svenska invandrarpolitiken.göra översynen av

Kommittén skall

utvärdera invandrarpolitik målennuvarande och för politiken,överväga-
invandrarpolitikens omfattning, inriktningöverväga och avgränsning och-

därvid frågorsärskilt intresse invandrarnas situationägna arbets-om
marknaden och effekterna språket,undervisningen i svenskaav

avvägning ansvarsfördelning och samspelgöra med andra politikom-en av-
råden och mellan kommuner,ochstat

åtgärdersärskilda bostadsområden,i s.k. invandrartätaöverväga-
analysera drivkrafterna bakom och eventuella olägenheter med koncentra--
tionen invandringen till vissa kommuner sådanahur olä-övervägasamtav
genheter kan motverkas,
analysera och för- och nackdelar med den s.k.överväga Hela-Sverige--
strategin,

hur invandrares påverkamöjligheter sinöverväga situation ochatt egen-
delaktiga i samhällets beslutsprocesser skall kunna ökas,vara

hur mångkulturelltde positiva möjligheterna i samhälle skallöverväga ett-
uppnåskunna de risker för segregering och intolerans kanutan att som

sådantfinnas i samhälle skall inträffa,ett
hur mångfaldoch kulturell och etnisköverväga i samhället kan stödjasom-

och vilken roll och vilket individen och de ideellastaten,ansvar gruppen,
organisationerna bör ha i detta arbete,

hur den föreningslivetöverväga bättre kan tillvara iutgör tasresurs som-
ñyktingmottagandet och i integrationsarbetet,

åtgärder,ytterligare elleröverväga andra, behövs förstaten attom av av-
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religiösaför invandrare leva i enlighet med sinförbättra möjligheterna att
uppfattning,

återvandringsaspekter föras in redan i tidigahur böranalysera ochom-
llyktingmottagandet,skeden i

åtgärderna begränsasinvandrarpolitiska börställning till vissa deta om av-
åtgär-sådan differentiering kräver förändringar inyanlända ochtill om en

åtgärderomfattning. särskildainriktning, utformning och Dedemas som
särskilt,sverigeñnska bör belysaskan aktuella för den gruppenvara

ochförväntade kostnader för ñyktingmottagandetnuvarande ochanalysera-
kostnadsfördelningen mellaninvandring därvid delsövrig och överväga om

rimlig, delsmellan olika kommuneroch kommun och ärstat
samråd ñyktingutredningenmed invandrings- ochi-

påverkasådana och direkt deutsträckning kostnader kan böri vilken-
invandringen,bestämmelser reglerarsom

angivande prioriteringar.fram handlingsprogram medettta av-

ñyktingkommitténochInvandrar-

chefen för Kultur-januari 1993 bemyndigabeslutade den 14Regeringen att
för invandrar-tillkalla kommittédepartementet översyngöraattatt aven en

Samtidigt beslutade regeringeninvandrings- och ñyktingpolitiken.samt om
1993:01.direktiv för kommittén Ku

Invandrar-i april 1993, har arbetat underKommittén, tillsattes namnetsom
har kommitténsgäller invandrarpolitikenoch ñyktingkommittén IFK. Vad

vissakunskapsinsamling och utvärderinghittills varit inriktatarbete av
pågåendeantal expertstudier.Kommittén har initieratdelar. ett nu

omfattande. ñnns klart sambandKommitténs uppdrag mycket Detär ett
samtidigt angelägetinvandrarpolitiken. Detinvandrings- ochmellan är att

på bakgrundrationella och detutredningsarbetet bedrivs sätt att motmest av
snabbt förslagpå statsbudgeten lämnasutgiftsbegränsningarkravet ett

prövningskall leda till effektivareinvandringspolitiken. Förslagetinom aven
uppehållstillstånd minska kostna-elleransökningar sättannat statensom

der.
fortsatta översynsarbetetdenna bakgrund detRegeringen bl.a. attmotanser

två för invand-områden i kommittéer,nämnda skall bedrivas separata en
för invandrarpolitiken. Det innebär IFKoch ñyktingpolitiken ochrings- atten

bör läggas ned.
liggerväsentligt de värderingar ochRegeringen delar i allt synsätt som

invandrarpolitiken.direktiv förtidigare regeringensbakom den översynen av
därför i delar tidigare direktivkommittédirektiv följerNedan lämnade stora

utvidgningar har dockinvandrarpolitiken. Vissa preciseringar ochvad gäller
gjorts.
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Invandrarpolitiken i dag

åtgärderInvandrarpolitiken innefattar de vidtas för underlätta invand-attsom
Målenintegration i det svenska samhället. för den svenska invandrar-rarnas

årspolitiken jämlikhet, valfrihet och samverkan. Genom 1986 invandrarpo-är
litiska beslut fastställdes måldessutom i praktiken ytterligare förettsom

vårtinvandrarpolitiken goda etniska relationer skall prägla samhälle.att
Målen såvälgäller flyktingar övriga invandrare.som

Långsiktig invandrarpolitik sammanfaller i delar med den allmännastora
välfärdspolitiken. Den förstärks och kompletteras med de särskilda insatser

riktas enbart invandrare för dessa likvärdiga villkor medmot attsom ge
befolkningen i övrigt.

Jämlikhetsmålet innebär invandrare skall ha möjligheter, rättig-att samma
heter och skyldigheter befolkningen i övrigt.som

Genom valfrihetsmålet markerades invandrarnas uttryck förrätt att ge en
språklig och kulturell identitet. s.k. hemspråksreformen årDen 1977 ochegen

stödet till invandrarnas förenings- och kulturliv blev följd dennaaven nya
hemspråksreformen frågainriktning. Motivet till dock i allt väsentligtvar en

nå jämlikhetsmålet. bibehållaSenare har insatserna för utveckla ochatt attom
modersmålet, särskilt-det inte minst bland invandrarna älva kommitegna -

viktigaste förutsättningen för nå valfrihetsmålet,den kanske detatt attses som
mål ifrågasättsdiskuterats och mest.som

samverkansmåletMed ville riksdagen markera nödvändigheten ömsesi-av
dig tolerans och samverkan mellan majoritetsbefolkningen och invandrarna.

och delaktighetInvandrarnas deltagande i samhällslivet förutsättningvar en
för detta.

År 1980 fick invandrarpolitiskaden kommittén IPOK i uppdrag överatt se
frågor invandringen och invandrarnas situation i Sverige. Kommitténrörsom

åtgärderskulle bl.a. den fortsatta inriktningen för invandrare ochöverväga av
låg valfrihetsmåletminoriteter. I uppdraget precisering och analysen av en av

minoritetsbegreppet. enlighet med IPOK:s och regeringens förslag fast-I
årställde riksdagen 1986 minoritetsbegreppet fortsättningsvis skulleatt

sådanaför beteckna inhemskaanvändas minoriteter och inte uppkom-att som
invandringmit under tid. Detta innebär anpassning till ettgenom senare en

folkrättsligt synsätt.
Valfrihetsmålet såborde enligt riksdagen tolkas att det innefattar respekt

för den enskildes integritet möjlighet utveckla kulturarvetdetsamt att egna
förinom de grundläggande i det svenska samhället gällerramen normer som

för mänsklig samlevnad.
måsteDen valfrihet ñnns existera parallellt förmed respekt desom en

grundläggande värderingar det svenska omfattar. sådanasamhället Tillsom
grundläggande värderingar hör tolerans oliktänkande, värnandet demot om
demokratiska fri- och rättigheterna, respekt för integritetbarns och särskilda
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omsorgsbehov kvinnors och jämlika värde. dessa avseenden ñnnsImänssamt
inget för kompromisser eller avvikelser.utrymme

Invandrarpolitiken ansvarsfördelningbygger mellan de myndigheteren
verksamhetsområden.och andra har sakansvar för olika En grundläg-som

områdegande princip varje myndighet inom sitt har förär att samma ansvar
invandrare för den övriga befolkningen. Myndigheterna har dettautöversom
också åtgärder såför försärskilda vidtas invandrare behövs.närett attansvar
Invandrarfrågoma politikområden.därför aktuella inom skildaradär en

för det praktiska genomförandet ligger iAnsvaret utsträckning kom-stor
och landsting. Statens invandrarverk har särskilt bevakaett attmuner ansvar

området.och samordna de statliga myndigheternas arbete inom
språketKunskaper i svenska för invandrarnascentral betydelse inte-är av

såvälgration i Sverige. Att medverka till invandrarna barnatt vuxna som- -
mångalär sig svenska har samhällets viktigaste uppgifter ochsetts som en av

Ävenområde.insatser har därför gjorts svenskundervisningens refor-andra
åtgärder syftatoch har till ökad integration, beslutet rösträtts-t.ex.mer en om

årreformen 1975. Rösträttsreforrnen öppnade möjlighet för utländska med-
år,varit i i minstborgare, bosatta Sverige delta i det politiskatre attsom

nivå.beslutsfattandet kommunal
år återspeglasDen ändrade inriktning riksdagens beslut 1975 innebar isom

regeringsfonnen, året därpå språkligadär det slogs fast etniska, och reli-att
behållagiösa minoriteters möjligheter utveckla kultur-och ochatt ett eget

samfundsliv främjasbör 1 kap. 2 §.

Sverige har förändrats

årtiondenaMateriellt har de inneburit dramatisk utveckling,sett senaste en
tillväxt vi tid för givenden under dock inte längre likaärtogmen som en

årsjälvklar. Under har tendenser börjat till fördelningenattsenare synas av
Ökandevälfärden kommit bli ojämlik. arbetslöshet, bidragsberoendeatt mer

bostadsområdenoch koncentration till vissa brukar nämnasutsattaav grupper
på två-tredjedels-samhälle".tecken närmaratt ettsom oss

blir vidareDet allt uppenbart möjligheter utveck-att statens att styramer
frånlingen i samhället minskar, bortser minskade ekonomiskaäven om man

Ökande påinternationellt beroende, teknik allaavanceradresurser. en mer
områden samhällsområdenoch det antalet aktörer inom olika görstora att

relativa makt inflytandeoch oundvikligen begränsas.statens
Även invandringen har bidragit till förändra Sverige. Nu finns här änatt mer
miljon antingen födda utomlands eller födda iär ärpersoneren som som

SåSverige har i fall förälder född utomlands. allaärvart gottmen en som som
svenska kommuner har avtal med Statens invandrarverk ñyk-ta emotattom
tingar.

årtionden bådeUnder har invandringen varierat antalsmässigt ochsenare
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dominerade denmitten 1970-taletsammansättning. Fram tilltill sin euro-av
Frånfrån mitten 1980-övriga Norden.särskilt denpeiska invandringen, av

har kanske iinvandringutomeuropeiska invandringen. Dennaökade dentalet
ochoch medförtinför utmaningarsärskilt hög grad ställt nya annor-nyaoss

svenska samhället.mottagandet i detlunda krav
påfrestande för samhäl-förändringarekonomiska och socialaSnabba är ett

målför traditionella idéervärden, liksom desstraditionella ochles omnormer
och sökande efter enkla,till socialtillvaron. De kan ledaoch mening i oro

pekasoch invandrare kan kommalösningar där flyktingarpopulistiska att ut
då detillhör invandraredrabbas dubbelt: Delssyndabockar. Dessa grup-som

vid ekono-marginaliseringarbetslöshet ochi första hand drabbas avsomper
arbetsmarknaden, dels detstrukturförändringar ärmiska kriser och andra

får bostadsbristskulden för arbetslöshet,ofta invandrare osv.som

Politiken behöver överses

vissainternationellt och iinvandrarpolitiken har ryktesvenskaDen ett gott
länders betraktasockså i jämförelse med andrasärskiltavseenden kan den --

integrering iframgångsrik. invandrarnas bristandetill harDetta trotssom
uppenbar.samhället blivit allt mer

införallvarlig dekänna växande ochfinns anledningDet storaatt oroen
svenska samhället.många bli delaktiga i detsvårigheter invandrare har att

samhällsområden och oftareflestaInvandrare tycks de utsattavara mer
förstärks deti övrigt.befolkningen Dennai lägekomma sämre än oro av

dåhar skett under tiderinvandrares situationförsämringen ävenfaktum att av
rått högkonjunktur.det

befolkningenarbetsföra imedför för del deSamhällsutvecklingen en av
svårigheter.ökade Enmedan andra kanmöjligheter försörja sigökade mötaatt

åtskilliga årunderñnnas i Sverigearbetslösa kommerrelativt attstor grupp
framtidsbedömningar och medoptimistiskaenligtframöver. Detta gäller även

Bakomliggande faktorerfrån statsmakterna.kraftiga insatsertillhänsyn tagen
konkur-följd internationellnäringslivet tillomstruktureringarbl.a.är avav

lågutbildade. givetvisgällerLångsiktigt särskilt för Dettaökar riskernarens.
eller har invandrar-många lågutbildade själva har invandratockså för de som

ekonomiska stmkturom-karaktär och denInvandringens ändradebakgrund.
efterfrågan arbetskraft alltmedfört stämmervandlingen har sämresomen

för kunnaKostnadernaarbetskraftsutbud.med invandrarnas attöverens
omställningskostna-ökat drastiskt ocharbetskraft harutnyttja invandrarnas

både ochför företag, kommunertidigarehar blivit högredema staten.än
för och kommun, delsekonomiska konsekvenser, delsInvandringens stat

år.under Denhar diskuterats livligtsamhällsekonomin i sin helhet,för senare
för ochinnebär kostnaderantalet asylsökandekraftiga ökningen statstoraav

positiva ellersamhällsekonomiska konsekvensernaOm dekommuner. är
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negativa beror till del hur integrationen fungerar. Kan invandrarnastor
integreras i närings- och arbetslivet konsekvensernaär positiva. men om
utvecklingen leder till arbetslöshet, passivisering, segregering och bidragsbe-
roende de negativa. Redan genomförd forskning pågåendeär och studier som
initierats IFK bör ökade kunskaper invandringens långsiktiga påver-av ge om
kan samhällsekonomin. Invandringen bidrar till vitalisera och stimuleraatt
det svenska samhällets utveckling under förutsättning invandringens posi-att
tiva sidor till svårighetersamtidigt de invandrare kantas mötavara, som som
uppmärksammas och angrips tidigt.

Det denna bakgrund regeringen funnitär arbetetmot underlättaatt attsom
och förbättra invandrares integration i det svenska måstesamhället intensifie-

och arbetet med och utveckla invandrarpolitikenatt över fortsätt-attras se
ningsvis bör bedrivas särskild kommitté.av en

Utgångspunkter för kommitténs arbete

Likvärdiga förutsättningar för alla

Invandrare har betydande insatser bidragit till uppbyggnaden ochgenom
utvecklingen det svenska samhället. Sverige skall land präglatettav vara av
tolerans och öppenhet. frånMänniskor skilda kulturer och livså-med skilda
skådningar skall här kunna leva sida vid sida i god samverkan. Främlingsfient-
lighet och rasistiska tendenser skall bekämpas.

Invandrarpolitikens främsta uppgift bidra till alla människor vårtär iatt att
land, bakgrund, likvärdiga förutsättningar vad gäller möjlig-oavsett t.ex.ges
heten till arbete, utbildning och boende. detta fordrasFör bl.a. goda kunskaper
i det svenska språket och det svenska samhället kompetenssamtom som

de krav samhällsutvecklingen ställer.motsvarar som

på arbetsmarknadenLäget

Den stigande arbetslösheten har drabbat invandrare hårdarebetydligt än
svenskar. Den relativa arbetslösheten för utländska medborgare undervar
första halvåret gånger1994 så förnästan svenska medborgare.tre stor som
Även långtidsarbetslösheten betydligt högre bland invandrareär för total-än
befolkningen. Samtidigt befinner sig relativt andel utländ-storen av gruppen
ska medborgare utanför arbetskraften. Detta medför sysselsatta iatt procent av
befolkningen få.mycket För utländska medborgareär uppgick sysselsätt-
ningen första halvåret 1994 till 45,5 vilket kan jämföras med 72,1procent,

för svenska medborgare.procent
Invandrarnas lågahöga arbetslöshet och sysselsättning inte konjunk-är ett

turellt fenomen kan förklaras lågkonjunktur.1990-talets Flera faktorersom av
har sannolikt haft negativ inverkan invandrarnas sysselsättningsläge.en
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eller erfa-utbildningkravarbetenoch ledigaindustrininomArbeten utan
speciñkochsvenskkunskaperkraftigt. Kravenminskatharrenhet t.ex.

personkontak-ochhar förändratsRekryteringsprocessenhar ökat.kompetens
ochkaraktärinvandringen ändrat ärharroll. Vidarealltspelar större merter en

frånlång tid detockså alltförtagitmånga har detfall attIheterogen. en
uppehållstillstånd, flyttningbeslututredning,asyl tillsansöktflykting omom

riskmedförakangenomförts. Dettautbildningsprogramochtill kommunen
passiviseras.därmedflyktingarnaochförlorasyrkeskunskapema attatt

inkomststan-invandrarnaspåverkar i hög gradSysselsättningssituationen
låg inkomst-mycket1980-talet harunderanländeinvandraredard. De ensom

högkonjunkturstarkmycket närochutbildningnivå ofta god trotstrots enen
Sverige.tillde kom

framgår SocialstyrelsenssvårigheterochutsatthetteckenAndra av
och förtids-sjukskrivningarstudier gjortsoch i1994"Social rapport som av

invand-vissabl.a.studier framkommerdessapensioneringar. I att avgrupper
fråninvandrareochKvinnasärskilt Ikvinnorrade är rapportenutsatta.

svårighe-exempelytterligare1992septemberinvandrarverkStatens ges
samhället.det svenskakan iinvandrarkvinnor mötater som

många harvilkamånga invandrare,såoroväckandeSärskilt är att avunga
ungdomarsvårigheter vad andra gör.Sverige, änivuxit möter störreupp

arbetslöshet.hälsa ochutbildning,gällervadharOlikheter t.ex.rapporterats
risklöperpå ungdomarnavissaockså tyder attteckenfinnsDet att avsom

dettautslagning. Vadsocialkriminalitet ochihar hamnat,eller redanhamna,
Vitillräckligtvi intebakgrundsmekanismernapå, vilka är,ochberor vet om.

förklara skillna-invandrarbakgrund kanvilketochheller sättintevet om
motviktSomungdomar.och andrainvandrarungdomarmellan vissadema

bland dessautvecklatslivsstil,i denframhållas positivadetbrukar somnya
och självres-självkänslaökadmånga leda tillför kanochungdomar ensom

pekt.
Ungdomskommitténsbehandlats ivillkor harInvandrarungdomarnas även

betänkandet Tillvaronsoch iändå SOU 1991:60likaOlikabetänkande men
1994:77.SOUtrösklar

Boendesegregation
alarmerande tecken. Detspråket ärsvenskakunskaper i ärBristande ett annat

i Sverige,länge bottsedanbland demblandinte bara somt.o.m. somvuxna,
barn födda idåliga. förekommermycket Detsvenskkunskapema kan attvara

språket. Boendesegrega-svenskabehärskalära sigSverige växer attutanupp
de invandrar-liksomsvenska samhälletmed detkontaktoch bristande atttion

tillnågra förklaringarnakanräcka tillåtgärderna inte verkarpolitiska vara av
detta.

uppehållstillstånd väljerbeviljatsflyktingarMånga asylsökande och som
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för närvarande initiativ bosätta sig i kommun däratt det redan finnseget en
antal invandrare. Ofta har någonde inteett stort direkt anknytning tillannan

bosättningskommunen det bor landsmänän där. Vidare förekommer detatt i
ökande omfattning invandrare, inom föratt det kommu-tas emotsom ramen
nala ñyktingmottagandet, flyttar till kommun, ofta storstadskom-en annan en

redan efter kort tid. mångaI fall har dessa kommuner olika skäl,mun, t.ex.av
dålig arbetsmarknad eller redan stark koncentration dåligainvandrare, möj-av
ligheter inom rimlig tid invandrarna den introduktionatt de behöver förge att
kunna bli delaktiga och självförsörjande i det svenska sådanasamhället. Vissa
kommuner har under det året dragit till sig betydande andelsenaste deten av
totala antalet flyktingar fått uppehållstillstånd. Man kan fråninte bortsesom

detta kan komma innebära kostnaderatt för vissa kommuneratt ochstora
därav försämrade möjligheter kommunal service i allmänhet till kom-att ge
muninvånama. Detta kan påverkakomma kommunernas förmåga ochatt
beredvillighet medverka i fortsatt fiyktingmottagande.att

En tid allt frågadiskuterad förhållandena i bostadsornrå-ärsenare mera
den har andel invandrare. Oberoende erfarenheternastorsom en av om av

områdendessa vid samlad bedömning övervägande positivaär elleren nega-
tiva, kommer förhållandena påverkai hög bådegrad många invandraresatt

på det svenska samhället och relationerna mellan invandrare och befolk-syn
ningen i övrigt.

Det den bakgrundenär viktigt verka förmot segregationen minskar iatt att
områdendessa och därmed sammanhängande problem social Ent.ex. art.av

särskild utredare S 1994:03 kommer belysa och analysera den socialaatt
utvecklingen i antal bostadsområden i storstadsregionema.ett En aspekt av
den utredningen situationen för invandrare sådanaär i områden.

Den negativa utvecklingen måste brytas

Främlingsfientlighet och negativa attityder bidrar ocksåsannolikt till för-att
klara svårigheter Ävenfrågai integrationen, på arbetsmarknaden.t.ex.om om
Sverige i dessa avseenden inte förefaller fåttännu ha lika problemstora som
många andra länder, regeringen allvarligt utvecklingen. Regeringen harser
därför initierat fiera insatser för motverka främlingsfientlighet och rasism.att

En likartad bild den tecknats kommer fram i Riksdagenssom som ovan
revisorers granskning invandrarpolitiken Rapporten 1991/92:12, Invand-av
rarpolitikens inriktning och resultat. Revisorerna finner påtecken ökande
svårigheter uppfylla de invandrarpolitiska målenatt och fäster särskild vikt
vid invandrarnas bristande integrering arbetsmarknaden. svårigheterDessa
förstärks ytterligare dagens ekonomiska situation. Revisorerna ocksåav tar

frågor integrationen i detrör svenska samhället i vid mening: hem-upp som
språksundervisning, svenskundervisning, kriminalitet, främlingsfientlighet
och rasism, kultur och religion. De finner utvärdering invandrarpoli-att en av
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sñ reformeradesnödvändig. Svenskundervisningen för invandraretiken är
således 1994.

beskriva invandrarnas för-invandrarnas integration ochAtt tala om
hållahållanden svårt emellertid i minnetkan ibland undvika. Man börattvara

Skill-oprecist och ibland mycket missvisande begrepp.°invandrare är ettatt
såväl etniska inom ochnaderna mycket mellanär stora gruppernagrupper som

önskemål skifta väsentligt. adekvataenskildes behov och kan Förden att
måste sådana ochåtgärder skillnader, mellan kvinnorsskall kunna vidtas, t.ex.

önskemål, beaktas.skilda behov ochmäns
svårighet integrationvad gäller beskrivningen invandrarnasEtt äravannan

mått statistiken visar högreofta saknar integration. Närvi bra t.ex.att
för befolk-för utländska medborgare och utrikes föddaarbetslöshetssiffror än

integration. försti övrigt kan detta tecken bristande Menningen närettvara
ålder,uppgifter kön,och detaljstuderas med hjälpstatistiken av omnyanseras

fårutbildningsbakgrund, ursprungsland, vi bildvistelsetid i Sverige, etc. en av
skillnaderna och orsakerna bakom dessa.

framhållits genomförandet invand-ligger för det praktiskaSom ansvaret av
uppgif-kommuner och landsting. Det finnsrarpolitiken i utsträckningstor

många för invandrares integration ikommunersattter engagemangom
den första tiden ihuvudsak koncentreras till introduktionsfasen, dvs. under

kunskaper ochOrsaken härtill kan delvis bristandekommunen. antas vara
långsiktiga blirmed invandrares integration. Deterfarenheter arbeteav

sådana kunskaper och erfarenheter sprids mellandärmed allt viktigare att
ansvarsfördelningen för mellan kommuner, statligakommunerna och dettaatt

myndigheter mfl. klarläggs.
inte alltid beroendebrukar beskrivas invandrarproblemVad är avsom som

påverkafaktorer alla,invandrarskapet i sig, har sin orsak i kanutan mera som
bakgrund. Det exempelvis angeläget brottslighetoberoende etnisk är attav

bakomliggande orsakerna, kan belysas adekvatbland invandrare, och de ett
åtgärder för förbättra invandrares situation bör deVid utformningensätt. attav

och inte invandrarnasverkliga orsakerna till problemen avgörandevara
etniska tillhörighet.

kritik, nämligensammanhang finns skälI detta nämnaatt typen annan av
invandrarpolitiken i alltför utsträckning passiviseratden hävdar storattsom

och till klienter i stället för tillinvandrare, särskilt ñyktingar, demgör att ta
derasvara egna resurser.

också från själva förhar höjts framför allt invandrarnaRöster en annan--
invandrarpolitik för bott i Sverige länge. Dessa invandrarepolitik demän som

inte tillfreds med för evigt betraktasoch deras barn och barnbarn känner sig att
efterfrågar syftar varaktiginvandrare politik tillutan en som en mersom

mångfald särskildi Sverige. Ofta har de uttryckt detta kravkulturell ensom
både historia och till storlek iminoritetspolitik, med hänvisning till gruppens

fråga Sverigefinskaaktivt drivit denna märks särskiltSverige. Bland dem som
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riksförbundet, i skrivelser och vid uppvaktningar framfört sina synpunk-som
regeringen. skolfrågortill I detta sammanhang hemsprå-har och specielltter

hemspråksundervisningenskets ställning, liksom organisation och kvalitet,
ofta tagits innehåll sådanexempel viktigt i politik.som en

Sammanfattningsvis står det klart invandrarpolitiska målen mångade iatt
avseenden inte helt har kunnat förverkligas. Integrationen invandrare harav
inte fortlöpt det varit tanken, variationema ochsätt även är storasom om
många väl etablerade i det svenska samhället. Invandrarpolitiken harär inte

förhindralyckats den negativa förutvecklingen invandrares integration i det
svenska samhället. Detta innebär dock inte orsaken till denna utveckling äratt

finna enbart i brister i invandrarpolitiken i sig mål,i dess medel elleratt -
Ävengenomförande. den allmänna samhällspolitikens utfomming har givet-

påverkat Ocksåvis utvecklingen. andra faktorer kan haftha minst lika stor
betydelse, förhållandena,de ekonomiska situationen arbets- ocht.ex.
bostadsmarknaden, invandringens omfattning och sammansättning, inställ-
ningen till integration Det moderna samhället tenderar bli alltetc. att mera
komplext, med mängd olika maktkoncentrationer, inom och utanför denen

sfären,politiska vilket minskar möjligheterna utvecklingen i önskadatt styra
riktning.

Den allmänna ocksåsamhällsutvecklingen förutsättningarna för invand-ger
rarpolitiken. Strävandena återskapa den svenska ekonomins konkurrens-att
kraft två-tredjedels-samhälleoch bryta utvecklingen därföratt ärmot ett av

Åallra betydelse för invandrarnas förhållanden. måstestörsta andra sidan
invandrarpolitiken, vid varje nivå,ekonomisk verka för fördelningrättvis av
välfärden för destruktiva spänningar och konflikter skall kunna undvikas.att

undvika långsiktigaFör segregering och de konsekvenser detta kanatt
medföra det viktigt alla delaktiga i samhällets beslutsprocesser. Därförär äratt

det oroväckande tecken invandrares valdeltagande i kommunal-är ochett att
landstingsval har minskat stadigt nivåoch ligger lägre föravsevärt änen
svenska medborgare. ocksåMen det finns andra tecken utanförskapett
bland invandrare. måsteDenna utveckling förhindras.

mångkulturellaDet samhället

De riktlinjer för invandrarpolitiken årriksdagen 1975 banadeantogssom av
för framväxten mångkulturellt samhälle. rådervägen Det dockett storav

oklarhet mångkulturelltvad begreppet Någonsamhälle" innebär. när-om
Änprecisering har aldrig gjorts. mindre har konsekvenserna för individmare

och samhälle belysts. framhålla, mångkulturellaDet dock viktigt detär att att
samhället berör och omfattar alla, inte bara invandrare. Det skall rymma

för mångfald,respekt måste ocksåtolerans och öppenhet. Samtidigt ñnnasdet
för kontakter mellan olika sociala, religiösa eller etniskautrymme grupper.

hållaMan bör i detta sammanhang i minnet riktlinjerna för den svenskaatt
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år dåför 20 sedan,sina huvuddrag beslutadesinvandrarpolitiken i närmare
bådeförhållandena i omvärlden väsentligt annorlunda dei Sverige och änvar

frånnågra få samhälle medUnder decennier har Sverige utvecklatsi dag.är ett
språkfåtal hundratalet ochetniska till samhälle med överettett grupper

mångfaldfrågan möjlig iaktualiserar vilkennationaliteter, vilket bl.a. ärsom
mångfaldsammanhållet hur denna kan främjas.samhälle ochett

många roll i det dagliga livetinvandrare spelar religionenFör änstörreen
betydelse förför flesta svenskar. Bakom detta ligger denvad vanligt deärsom

fårreligionen naturli för lämnattrygghet och kontinuitet gen personer somsom
fått mångaandra religioner haroch kommit till land. Mötet medallt ett nytt

och sina värderingar.svenskar fundera och reflektera sinöver troatt egen egna
också minst har dennautsträckning lett till och rädsla. InteI viss har det en oro

har manifesterat sig i lokaltislam och muslimer. Denna rädslariktats t.ex.mot
motstånd fleraplanerade moskébyggen orter.mot

i ökande gradför Sverige, liksom andra invandringsländer,Mycket talar att
finns människor vill och kommerkommer utmärkas det attatt attav som

tillhörighet. därför viktigtsig efter etnisk och religiös Detorganisera är att
mångfald så dessakanalisera och hantera denna ökandefinna ävenvägar attatt

i praktiska samhällsarbetet.människor blir delaktiga det

Utredningsuppdraget

Mål riktlinjeroch

förda invandrarpolitiken och i sin analysKommittén skall utvärdera den
nååtgärder utarbetats förde vidtagits och debedöma attsom program somom

målen fungerat tillfredsställande. Eninvandrarpolitiska varit relevanta ochde
nårlångt generella insatser inomskall mellan hur medavvägning göras man

kompletterandeför samhällspolitiken och vilka särskildaden allmännaramen
åtgärder behövs.som

åtgärder olikaUtifrån och vidtagits inomutvärdering politiken de somen av
samhällsområden den framtida invandrarpolitiken.skall kommittén överväga

målinvandrarpolitiska ochKommittén skall ställning till nuvarandeta om
fordras för förbättrafast eller förändringar dessariktlinjer bör ligga attavom

fram hand-i samhället. Vidare skall kommitténinvandrarnas integration ta ett
mål kommitténprioritetsordning, för hur de politiskalingsprogram, med en

uppnås.finner lämpliga skall kunna
frågor invandrarnaskommitténs arbete skall särskilt intresseI ägnas om
finnas föroch de hinder kan invandraresituation arbetsmarknaden attsom

samrådaKommittén skall här med Utred-in arbetsmarknaden.komma
omfattning, inriktning ocharbetsmarknadspolitikens roll,ningen avgräns-om

ning 1994:01.A
analysera de ekonomiska konsekven-detta sammanhang skall kommitténI
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bådeför och kommunerna vid fortsatt hög arbetslöshet blandstatenserna en
invandrare detta kan påverkabefaras komma det fortsatta kom-samt attom
munala ñyktingmottagandet. Kommittén skall där analysera de direktaäven
kostnader följer ñyktingmottagandet och invandringen i övrigt. Densom av

ocksåskall analysera dessa kostnader innebär ekonomisk begränsningom en
våra möjligheter flyktingar såvärdigt och, visar sigsättatt ta emot ettav om

fallet, länma förslag till hur detta bör komma till uttryck i de bestämmel-vara
reglerar invandringen. Kommittén bör i samrådadenna del medser som

Invandrings- och flyktingkommittén.
Kommittén skall hur invandrares delaktighet iöverväga de samhälleliga

beslutsprocessema kan öka. En viktig uppgift undersöka hurär attannan
kunskaper språket påverkari svenska invandrarnas förutsättningar i arbetslivet
och delaktighet i samhället i övrigt. Kommittén skall grundval resultatenav

behovet förändringaröverväga i svenskundervisningen såvälförav vuxna
invandrare ungdomar och behovet kontinuerlig uppföljningsom av en mer av

frågordessa och spridning framkomna pågåenderesultat. Skolverketsav upp-
följningsarbete bör följas. Särskilt intresse skall riktas dels hurnoga
invandrargrupper, inte minst invandrade kvinnor, kan motiveras för bättreatt
utnyttja svenskundervisningen, dels hur samhällsorienteringen kan förstärka
deltagandet i samhälls- och arbetsliv. I utvecklingsplan för skolan Skr 1993/
94:183 har angivits arbetsgrupp med för storstadsområ-att representanteren
dena skall tillsättas. Arbetsgruppens uppgift analysera prolem avseendeär att
invandrarelevers bristfälliga kunskaper föreslå åtgärderi svenska och särskilt
inriktade invandrartäta områden. Kommittén skall del arbetsgruppensta av
analys.

Boendekoncentration och dess konsekvenser

Kommittén skall åtgärdervilka bör vidtas föröverväga undvika deattsom
negativa tendenser kan förekomma inom s.k. invandrartäta bostadsområ-som

Åtgärderden. i fårdenna riktning emellertid inte bygga inskränkningar i
den enskildes fria måsterörlighet bygga områdenasträvanden görautan att

ocksåattraktiva för andra Kommittén skall samråda med utredningengrupper.
Levnadsvillkor i storstadsområden S 1994:03 i dess arbete övervägaattom

åtgärder för bryta den negativa utvecklingen i de invandrartäta områdena.att
Erfarenheterna från regeringens Projekt för Lokal Utveckling Samver-genom
kan treårigPLUS, satsning kring ungdomar bostadsområden,i tolv bör ien
detta sammanhang särskilt beaktas.

Kommittén skall analysera drivkrafterna bakomäven och eventuella olä-
genheter med koncentrationen invandringen till vissa kommuner samtav

sådanahur olägenheter kanöverväga motverkas. Kommittén skall här över-
flyttningarhur under den första tiden i Sverige, försvåraväga kan intro-som

duktionen och integrationen, skall kunna minskas. utgångspunktEn skall även
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sådana enskildes friafår inskränkningar i denintehär det görasattvara
särbehandling i jämförelse med deninnebära negativrörlighet skulle ensom

befolkningen.övriga
utsträckning kommuner medi vilkenskall kommittén analyseraVidare en

fårjämförelse med andra kommunerkoncentration invandrare istark av
generella och specialdesti-för sina kostnadergrad täckning genomavsamma

också ökad rättvisa kanskallstatsbidrag. Kommitténnerade överväga om en
omfördel-förändrade statsbidrag ellerolika kommunerskapas mellan genom

mellan olika kommuner.ekonomiskaning resurserav
Hela-Sverige strateginfråga aktualiseras den s.k.därmedEn är omsom

ñyktingmottagan-behållas, skall delta idvs. i princip alla kommunerskall att
många effekter, bl.a.tvivel haft godadet. Denna strategi har attutan genom

invandrare. Menkontakter mellan svenskar ochbidragit till skapa godaden att
uppmärksammas, bl.a.strategi börjatpå nackdelar med dennasistone har även

erbjuda utbildning till-möjlighetertill följd kommunernas samtattattav
lång-kan kommagången på varierar betydligt. Dettaarbete i kommunerna att

därför förutsätt-påverka viktigthela integrationsprocessen. Detsiktigt är att
frågor.hithörandeningslöst analysera och överväga

frågorOrganisatoriska

elleranalysera vilketuppgift för kommittén skallEn viktig att ansvarvara
landsting, organisationer,själv, kommun,roll individenvilken stat,som

för invandrares inte-samfund olika bör ha i arbetetkyrkor och samt grupper
avgränsningen mellanbetydelsei det svenska samhället. Avgration ärstor

invandrarpolitiken och vilketpolitikområden, kan inomvadolika uträttassom
politikområden.ska falla under andraansvar som

Invandrarverkets för-Kommittén skall i detta sammanhang övervägaäven
budgetåret förför 1995/96 verketsanslagsframställningenslag i att ansvar

enbart nyanlända.ska begränsas tillintegrationsarbetet i attstort avse
alltifrånrelevant detrollfördelningen vid integrationsarbetetochAnsvars- är

individers kulturtillhö-i vid meningmottagandet till aktiviteterförsta rörsom
måste understrykas ökatsammanhangbakgrund. I dettarighet, att ettoavsett

framstår alltlivssituationenansvarstagande för denindividuellt somegna
såväl utifrån samhällsekonomisktindividemasönskvärt ett per-som urmera

handlingsutrymme ochvadspektiv. Kommittén skall störreöverväga ett eget
målen.invandrarpolitiskaför förverkligandet deansvarstagande kan betyda av
ha medbetydelse den ideella sektorn kanbeakta vilkenKommittén skall även

pågår förinom Civildepartementetpå utvecklingsarbetetanke det attsom
sektorn. Den för-offentliga och den ideellasamspelet mellan denförbättra

pågårföreningsregiflyktingmottagande imed alternativtsöksverksamhet som
föreningslivets kanerfarenheter hurStockholm kani tasengagemangomge

på föreningslivettanke dentillvara med utgör.stora resurs
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mångkulturellaDet samhället

Kommittén skall hur de positiva möjligheterna mångkulturelltöverväga i ett
samhälle skall kunna till de risker för segregation och intole-tas utan attvara

sådantkan ñnnas i samhälle blir verklighet. Invandrarpolitikenettrans som
åhar stödja sidan livschanser, dvs. verka för likvärdigasagts möjlig-attena

heter, rättigheter och skyldigheter åoch andra sidan livsstilar, vilket inneburit
stöd för kulturell och mångfald.etnisk De motsättningar kan finnassom

sådaninbyggda i politik skall belysas kommittén.en av
Kommittén ocksåskall såoch i fallöverväga hur kulturell och etniskom

mångfald i samhället kan stödjas och vilken roll och vilket staten,ansvar
individen och de ideella organisationerna bör ha i detta arbete.gruppen,

Föreningsliv, kulturella och religiösa aktiviteter bibehållakunna ochsamt att
utveckla språket,det inte enbart hemspråksundervisningen, äregna genom
områden ståbör i sådanför prövning.centrumsom en

Kommittén skall del de principer för statsbidrag lagts framta av som av
Utredningen bidrag till ideella organisationer SOU 1993:71 och prövaom
dessa principers giltighet för invandrarnas organisationer i Sverige. Särskilt
skall belysas möjligheterna stärka invandrarnas deltagande och delaktighetatt
i samhällslivet ökat frånansvarstagande organisationemas sida förettgenom
organisationsstödets hantering.

Kommittén skall vidare månbedöma i vad det möjligt för invandrareär att
i sitt dagliga liv i Sverige leva i enlighet med sin religiösa uppfattning samt

det kan behövas åtgärder,överväga ytterligare eller andra,statenom av av
kan förbättra dessa möjligheter. Kommittén ocksåskall här övervägasom om

det allmänna, sker i vissasätt andra länder, bör förstörreta ettsom ansvar
dialog mellan företrädare för olika religioner.en

Återvandring, forskning, statistik m.m.
Invandrings- och flyktingkommittén skall lägga fram förslag till samladett en
återvandringspolitik. samrådaKommittén skall med den kommittén frågai om

sådan ocksåpolitik återvandringsaspektenbör innebära ska föras inatten
redan i mottagande- och introduktionsskedet. dåDet skall bedömas dettaom
skulle kunna innebära risk för integrationen i Sverige kan bli lidande ochatten

ñyktingens möjligheter till bra liv i Sverige försämras.att Kommittén skallett
vidare de konkreta insatserna för återvandrareöverväga skall variera bero-om
ende de riktar sig till beviljats tidsbegränsat ellerom personer som perma-

Ävenskydd. i detta avseende skall kommittén samråda med Invandrings-nent
och ñyktingkommittén.

Kommittén skall dessutom analysera den forskning internationellom om
migration och etniska relationer finansierats huvudsakligen Soci-som genom
alvetenskapliga forskningsrådet har varit fråganrelevant för invandraresom
integration och kunnat bidra till refonnarbetet område.detta Kommittén
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också underlaget behö-det statistiskaskall i detta sammanhang överväga om
regelbunden ochförbättras. Det skall här särskilt övervägas syste-om enver

samhällsområdenförhållanden inom olikaredovisning invandraresmatisk av
sådana fall för denna.möjlig i skallönskvärd ochär samt ansvaravem som

åtgär-invandrarpolitiskaställning till deKommittén skall slutligen ta om
de"invandrare" i dag, elleromfatta vidaderna bör omsamma grupp som

Målen sådanför politik och vad den börtill nyanlända.delvis bör begränsas en
åtgärder i övrigtinnehålla liksom den politik och deskall preciseras som

vilkaoch barnbarn. Här bör belysasbehövs för de invandrade och deras barn
åtgärder för sverigefinska Kon-kan aktuella densärskilda gruppen.varasom

organisation bör belysas.gäller ansvarsfördelning ochsekvenserna vad
frågor utifrånstår kommittén fritt fördjupa sig i dei övrigtDet att som

angelägna.utvärderingen invandrarpolitiken relevanta ochärav

Uppläggningen arbetetav

1995 och skall inne-skall avslutat den 31 decemberUtredningsarbetet vara
Kommit-hålla med angivande prioriteringar.förslag till handlingsprogram av

delbe-lämpligt kunna redovisa sina förslagden finner dettén bör genomom
framutredningsunderlag IFK tagitKommittén skall nyttja dettänkanden. som

initiera expertstudier ochbedöms lämpligt och i övrigt dei de delar som
kunskapssamrnanställningar bedöms nödvändiga.som

samråda organisa-med invandrare och derasKommittén skall i sitt arbete
frågor vidarearbetsmarknaden skall kommitténtioner och samfund. I rörsom

samråda organisationer.med arbetsgivare och fackliga
direktiv till samtliga kommittéerutredningsarbetet gäller regeringensFör

angående EG-aspekter i utredningsverk-särskilda utredare beaktandeoch av
angående regionalpolitiska konse-1988:43, redovisningsamheten dir. av

åtaganden dir. 1994:231992:50 och offentligakvenser dir. prövaattom
dir. 1994: 124.jämställdheten mellan könenoch om

Kulturdepartementet
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Förteckning Invandrarpolitiskaöver

kommitténs ledamöter, sakkunniga, experter
och sekretariat

Ordförande Tid för förordnande

Björn Rosengren, landshövding 1994-11-25 1996-04-17-

Ledamöter

Marianne Andersson, riksdagsledamot, c 1995-04-07 1996-04-17-
kommunalråd,Anders Ameson, s 1995-01-02 1996-04-17-

Runne Backlund, riksdagsledamot, c 1995-01-02 1995-04-07-
Helena Duroj, studierektor, v 1995-01-02 1996-04-17-
Gustaf Essen, riksdagsledamot, m 1995-01-02 1996-04-17von -
Juan Fonseca, riksdagsledamot, s 1995-01-02 1996-04-17-
Hardy Hedman, redaktör, kds 1995-01-02 1996-04-17-
Lars Johansson, kommunalråd, s 1995-01-02 1996-04-17-
Anita Jönsson, riksdagsledamot, s 1995-01-02 1996-04-17-

Mårtensson,Ingela kommunaltjänsteman, fp 1995-01-02 1996-04-17-
Yvonne Ruwaida, riksdagsledamot, mp 1995-01-02 1996-04-17-

kommunalråd,Eva Sjöstedt, s 1995-01-02 1996-04-17-

Sakkunnig

Björn Weibo, generaldirektör,
Satens invandrarverk 1995-02-02 1996-04-17-
Göte Bernhardsson, generaldirektör, AMS 1995-02-02 1996-04- 17-
Lars G. Johansson, departementsråd,
Arbetsmarknadsdepartementet 1995-02-02 1996-04-17-
Eva Lindström, departementsråd,
Finansdepartementet 1995-02-02 1995-12-31-
Tony Malmborg, departementssekreterare,
Finansdepartementet 1996-01-01 l 996-04- l 7-
Gunnar Wetterberg, ekonom 1995-02-02 1996-04-17-
Kerstin Wigzell, generaldirektör,
Statens ungdomsstyrelse 1995-02-02 1996-04-17-
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Experter
1995-04- 10 996-04- 17lAssefa, artistAstrid -

1996-04-171995-04-10länspolischefGunnmo,Gunno -
departementssekreterareHagelroth,Helena

1995-04-10 1996-04-17Arbetsmarknadsdepartementet -
professor,Kenneth Hyltenstam,

1996-03-111995-04-10tvåspråkighetsforskningförCentrum -
Johansson, sekreterare,Karl-Axel

1995-04-10 1996-04-17kommunförbundetSvenska -
departementssekreterare,Molander,Kerstin

-1996-04-171995-11-13Utbildningsdepartementet
1995-04-10 1996-04-17universitetfil. dr., UppsalaAli Najib, -

förvaltningschef,Nilsson,Ronny
-1996-04-171995-11-13Malmö stadInvandrmförvaltningen,

1995-04-10 1996-04-17Landstingsförbundetdirektör,Swedin,Bo -

Sekretariat
Öberg, 1995-01-01 1996-05-31huvudsekreterareSture -

1996-05-311995-01-01Ombrant, sekreterareBirgitta -
1996-04-011995-02-01Blåvarg, sekreterareMartin -
1996-03-311995-11-01sekreterareEdna Eriksson, -
1995-09-301995-02-01Nordmark, sekreterareChrister -

-1996-04-151995-10-16Reinans, sekreterareSven
1996-03-311995-04-18sekreterareSahlberg,Lillemor -
1996-05-311995-02-08Rosing, assistentAnnika -
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Skrivelse till frånregeringen
Invandrarpolitiska kommittén rörande

arbetsmarknadspolitiken

Regeringen påenligt beslut regeringssammanträde 1995-1 1-23 Invandrar-gav
politiska kommittén i uppdrag redovisa överväganden och förslag kanatt som

underlag för den arbetsmarknadspolitiskautgöra proposition kommer attsom
vårenutarbetas under 1996. Med föreliggande skrivelse redovisar kommittén

sitt uppdrag.
Kommitténs förslag i denna skrivelse omfattar i delbetänkande tidigareett

åtgärderredovisade avsedda 15 000-20 000 invandrade syssel-att ge personer
sättning, bl.a. stöd till företagsamhet och särskilda sysselsätt-genom egen
ningsprograrn i näringslivet. I skrivelsen ñnns ytterligare förslag. Kommittén
diskuterar hur 10 000-15 helårspraktikplatser000även skulle kunna fram-ge
tida invandrare möjligheter till arbetsinriktad introduktion de kommernären
till Sverige. Den nuvarande socialt inriktade måstemottagningen medersättas

arbetsinriktad tillvaratar invandraresen som resurser.
Dessutom förslag strukturella förändringar arbetsmarknadenges om av

vilket skulle alla i Sverige, invandrare. Idéernaäven utvecklas undergynna
avsnittet allmänna överväganden. De vidgad marknadsvolym fört.ex.avser en
offentlig vårdenservice inom eller miljösektom, efterfrågastjänstersamt som

och betalas direkt hushållen. Effekterna kursändringar i denav av av nuva-
rande politiken kommer bara till del den invandrade delen befolkningenen av

Ändåtillgodo. skulle antalet jobb för invandrare kunna bli lika istortnya som
de tidigare nämnda förslagen.

Allmänna1 överväganden

Kommittén den situationennuvarande arbetsmarknaden förattmenar
många med invandrarbakgrund ohållbar i längden. Skillnadenär ipersoner
sysselsättningsgrad har kontinuerligt ökat mellan svenska och utländska med-
borgare påsedan början 1980-talet, såvälunder lågkonjunktur.hög- Densom
låga sysselsättningsgraden innebär ansträngningar för den offentliga sektorns
finanser, inte minst i de regioner där situationen särskilt allvarlig, iär t.ex.
storstäderna. Ett klassamhälle med etniska skiljelinjer kan skönjas och det
kommer sig starkare inteväxa nuvarande trender bryts.att om

479



SOU 1996:55

förutsättning för välarbetsmarknad ärväl fungerande1.1 En enen
invandrarpolitikfungerande

präglasvälfärdsstatgrunden i varjefungerande ekonomivälEn utgör som av
ekonomiskalevnadsbetingelser. Densysselsättning och godatillväxt, höggod

stabilitet och förtroendeuppgift skapatillpolitiken har därför bland attannat
låga ochstatsñnanser,invånare omvärlden. Sundaoch i räntorhos landets ett

bådeförplattformföretagsamhetför näringsliv ochklimat utgörbra en
bättre framtidasatsningarochenskilda initiativ gemensammapersoners

också föravgörande betydelseEkonomins funktionssättvillkor. är om nyaav
landet.uppstå sysselsättningen öka iskall ocharbetstillfällen

arbetsmarknad inte längresvensksvensk ekonomi ochuppenbartDet är att
har denförhållande jämförbara ländertill andrabästa Ifungerar sätt.

det decenniet.i Sverige minskatlevnadsstandardengenomsnittliga senaste
1990-taletsbehövas för brytakan kommaKraftiga strukturförändringar attatt

allt lägreond cirkel medleda tilltrend riskerardominerande att ensom
förtjänsten arbets-ñer skall delaefterfrågan arbetskraft och allt avsom

insatserna.
ekonomiska politikenallmännautgångspunkt det denKommitténs ärär att

ökamedlen förde främstaarbetsmarknadspolitikenoch utgör staten attsom
den invandrade delenoch därmed hosi Sverigesysselsättningen allmänt även

såväldetarbetstillfällen generellt ökarantaletbefolkningen. Om gynnarav
Så arbetslöshe-invandrat. längedefödda i Sverigeär somsompersoner som

andelar denförså riskeni dagens lägehög är storaär stor attten avsom
stå arbetsmarknaden. Enutanförbefolkningen kommerinvandrade att gene-

invandrarpoliti-förbetydelsesysselsättningenökningrell är största attavav
skall fungera.ken

hållning.från principiella Detnågra få dennaundantagSamtidigt ñnns det
stöd kan behövasinvandrat. Visstgäller deviktiga undantagetförsta som nyss

exempelvisarbetsmarknaden,inmänniskor skall kommaför dessaatt
vik-samhällsinformation. andranågon Detsvenskundervisning och form av

mångas förekommer diskrimi-bedömningenligtundantaget dettiga är att nu
svår bevisaarbetsmarknaden. Denvissa invandrargrupper ärnering attav

uppfattningkommitténsfullt den enligtlikaoch komma är avenmen
Kompensato-låga förvärvsfrekvensema i dessaorsakerna bakom de grupper.

för denna diskrimine-för kompenseraåtgärder behöva inriska kan sättas att
ring.

Sverigei framtidaInvandrare1.2 ettsom resurs

lågutbildade,äldre, välutbildade,Sverigekommer tillInvandrare är unga,som
från kort individerfrån andra Världsdelargrannländer ellerkvinnor, sagtmän,

olika bidraalla kanbakgrunder. Praktiskt sättskiftandemed de tagetmest
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till den ekonomiska tillväxten de möjligheter komma in denattom ges
svenska arbetsmarknaden.

I Sverige finns idag mängder yrkeskompetenta med invandrar-av personer
bakgrund har värdefulla kunskaper inte utnyttjas. Dessa människorsom som
vill och förmågahar produktiva insatser för sittgöra land. Detatt nya som
hindrar fråndem för sig i mycketgöra rätt det svenskaär samhälletsatt
svårigheter dessa individer svårigheterdeatt tillacceptera är, att tasom vara
deras kvalifikationer och låtameriter och deras och skaparkraftresurser
utvecklas. Ett där invandrarna inte problematiserassynsätt utan ses som en
tillgång kan bidra till tillvaratagande de finns i samhället,ett av resurser som

grund fördomar och rädsla i dag dåligt.utnyttjasmen som av
Samhällets internationalisering finnsdetgör vinster i tillvaraatt stora att ta

det mänskliga kapitalet hos de tusentals invandrade människor behärskarsom
flera språkolika och innehar hög utbildning. Detta gäller inte minstsom
svenska företag söker påsig internationaliserad marknad, ochutsom en mer

har behov människor med gedigna kunskaper produktionsutveck-som av om
språkligling, kompetens och kännedom olika länders arbeta.sätt attom

Svenska företag bör inspireras till rekrytera medarbetareatt motsvararsom
landets befolkningssarmnansättning. Det bör självklarhet, närings-attvara en
livet har chefer, försäljare mfl. anställda har i andra kulturer.röttersom

påKraven kundanpassning de svenska företagen inte längregör kommeratt
kunna blunda för de förändringar i befolkningsstrukturenatt landetsom

genomgår. I framtiden kommer det bra image för företag haatt attvara en
frånpersonal olika kulturer och med bred internationell erfarenhet. Likaså

måste det inom den offentliga sektorn självklart det finnsattvara personer
chefsnivåerolika och andra medarbetare har såvälolika detnärsom ursprung,

gäller statliga kommunala arbetsplatser, politiska församlingar.samtsom
Inom det arbetsmarknadspolitiska området företagsverksamheten blandär

invandrare oerhört viktigt. Invandrare relativt oftareär företagaresett än
Mångasvenskar. skapar arbete sig själva, och viktig arbetsgivareutgör en

för andra med invandrarbakgrund, utanför den kulturgruppen.även Detegna
mycket angeläget hinder förär det företagandet överbryggs,att oavsettegna

hindren specifika för med invandrarbakgrundär eller detom personer om
gäller egenföretagande i allmänhet. svårigheterExempel hinder fåär att
banklån och bristande kontaktnät. När det gäller skapa förutsättningar föratt
livskraftiga framgångsrikaoch företag det naturligtvis viktigt företagareär att
med utländsk bakgrund älva påverkamöjligheter utvecklingen utifrånattges
sina förutsättningar.egna

Även invandrare hög måsteutbildning möjligheter till arbete.utan Förges
några det först genomgå längre formell utbildning för andraattpassar en men
måste arbetsmöjligheter finnas efter kortare yrkesutbildning.även en

Kommittén ökad insikt den svenska bestårbefolkningenatt attanser en om
människor med olika behövs i hela samhället för situationenattav ursprung
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förbättras. bör inteskall Dettaför invandrargrupperarbetsmarknaden utsatta
och iblandoch äldre eller kvinnorungdomar mänannorlunda sätt än attses

Ökad frånfrån varandra. toleransskiljer sigbakgrund dehar olika gör attsom
viktigt iannorlunda oerhörtdetmajoritetssamhällets sida ärärgentemot som

invånare fram-i dagens ochmåste bejaka alla sinasammanhanget. Samhället
måste människorsrespekteramångetniska Samhället rättSverige.tidens att

olikasvensk sätt.vara

oacceptabelnuvarande situationen är1.3 Den

kommit-Invandrarpolitiskaredogjordetill invandraredelbetänkandet ArbeteI
invandrat till Sverigeförarbetsmarknadenför situationentén personer som

betydligtsysselsättningsgraden generelltArbetslösheten och är11-31.se s.
självabefolkningen. lför den övrigaför invandrat änsämre personer som

många människor med invand-pågående marginaliseringendenverket är av
våldsammatänkbaraklassamhälle medrarbakgrund oacceptabel. En typny av

åtgärdas.situationenfram intekonflikter kan växa om
sysselsättningsgapredovisat dettill regeringenKommittén har tidigare som
då identisk medbilaga, denframgår utlämnad i dennafigur Figuren ärav

arbetstillfällen400 000tal försvannslutbetänkandet I absolutafigur 8.1 i
föroch 1994. Försämringenmellan 1990arbetsmarknadenden svenska

svenskaalarmerande föri relativa tal änutländska medborgare ännu mervar
redan undernedgång medborgare skeddeför utländskaEn vissmedborgare.

medpå förändrad invandringförmodligen beroende större1980-talet, etten
förvärrats drastiskt.1990 har situationenflyktingar, efterinslag av men

särskiltutländska medborgareinte barautvecklingen drabbarnegativaDen
Även ordinarieutanför denutländsk bakgrund ställshårt. medandra personer

tiondeomfattning. Drygtalarmerandearbetsmarknaden i person somvaren
baraland. Bland dessafödd ii Sverigebor är ett annat varannanvarnumera

sådå dehar definieratsår Sysselsättning1993, tabellsysselsatt attsevuxen
år 199334 400 kronorårlig basbelopp ärinkomst minstmed etten

flyktingarsåledes femfärre. MinstSjälvförsörjandesysselsatta. är ännu sexav
fåmåste år sin försörjningåren 1989-1993 1993kommit till Sverigesom

invandrarpolitiken hittillsuppenbartförvärvsarbete.via Det ärän attsättannat
orättvisarbetsmarknaden. En inhuman,med introduktionenmisslyckats

på svenskahåller på utvecklas denohållbarekonomiskt situationoch att
arbetsmarknaden.

förvärvsfrekvenshögrefödda har änkategori i utlandetIngen numera enav
slutbetänkandet.figur 8.2 iutelämnad,födda, figur Härde i Sverige sese

ochfödda i Sverigesiffrorna för deliten mellanSkillnaden relativt ärär som
med gammaleller vissa ländernordiska ländernafödda i dede ärsom

Österrike, för-Estland. andelenTyskland och Däremot ärinvandring, t.ex.
varifråni länderlåg föddablandvärvsarbetande mycket är ettpersoner som

482



Bilaga 3

frånTabell Utestängningen arbetsmarknaden. Tabellen visar andelen procent
åldrarnasysselsatta i år20-64 1993, hela befolkningen och bland utrikes födda efter

invandringsår och -motiv,

Utrikes födda Samtliga Hela
befolk-Invandrade Invandrade 1989-1993
ningenf" 1989ore ..som Ovñga

flyktingar

Män 56 17 40 49 71

Kvinnor 60 15 37 51 72

Samtliga 58 16 38 50 71

ÅRSYSÅrligKälla: regionalsysselsättningsstatistik

antal flyktingar har kommit år.större under Andelen förvärvsarbetandesenare
låg för sydeuropeiskaär även länder Grekland och Spanien,numera som

varifrån arbetskraftsinvandring kom tidigt. De redovisade siffrorna någotären
påosäkra grund det förmodligen finns ganska fel i folkbokföringenatt storaav

i själva frånverket har flyttat Sverige kvarståratt utgenom personer som som
skrivna här. Felaktigheten kan innebära andelen sysselsatta för samtligaatt

föddautrikes kan ligga 5 procentenheter högre vad statistiken visarän ochca
skillnaden kan för enskilda länder.ännu störrevara

År 1994 registrerades den tiderna högsta invandringen till Sverige.genom
En omfattande invandringen dåunder 1990-talet arbetsmarknaden samtidigt
förlorade antal arbetstillfällen har bidragit till förvärra lägetett stort att men
kommitténs analyser visar lågkonjunkturendet 1990 initieradeatt var som
försämringen för den invandrade delen befolkningen. figur 3I visas dettaav

utvecklingen antalet sysselsatta bland i födda åldernIran imängenom av
år.20-64 Antalet i Iran födda ökade mycket kraftigt under andra hälftenmän

1980-talet omfattande invandring flyktingar från Iran. Trotsav genom en av
den mycket invandringen ökade andelen sysselsatta i fram tillstora gruppen

år1990. Detta blev vändpunkt i utvecklingen. årEfter 1990 har antaleten
sysselsatta minskat drastiskt, invandringen har varit liten och flera itrots att

alltsåhar varit bosatta i Sverige längre tid.gruppen en
Ett speciellt problem kan drabba med utländsk bakgrund ärsom personer

diskriminering vid anställningssituationer. svårtProblemet detär äratt att
påvisa sådan diskriminering såväl vid forskning vid rättsliga avgörandensom
angående diskriminering, bland svårighetenberoende skilja vadannat att

sakligt motiverade krav vissaär personliga egenskaper och vad ärsom som
diskriminering. Upplevd diskriminering kan dock studeras och dennaäven om
inte alltid sammanfaller med faktisk diskriminering ifrånkan inte bortseman

483



1996:55SOU

födda i Iransysselsatta 1985-1993 bland mänlinjen visar andelenheldragnaFigur 3. Den
ökningen antaletStaplarna och ordningår i Sverige. visar iåldern bor turi 20-64 avsom

sysselsatta bland dessa.sysselsatta och antalet inteantaletipersoner gruppen,

25000

20000
izzFörändringantaletav personer

15000 gAntal förvärvsarbetande

10000 mimmi förvärvsarbetande

-O-Andelförvärvsarbetande5000 Skalantillhöger

å: A:
1991 19921987 1988 1989 19901986

ScBKälla:

utsträckning upplever sigpå många invandrare ivisarde studier storattsom
svenskkunska-visar de kravVidare finns forskningdiskriminerade. attsom

motiveratvad kanmånga ofta högrearbetsgivare har är än ansessomper som
förtäckt diskriminering.kankaraktär, vilketarbetets typses som en avav

utförligt i kommitténskommer diskuterasIndikationer diskriminering att
slutbetänkande.

karaktär, eftersomproblemet ha särskildhögutbildade kanFör enpersoner
inteutländsk härkomst arbetetförefaller lättare anställadet att ompersoner av

så omfattandeinte kräverså för den anställde ellermedför inflytandestort
starktUtrikes föddamed andra anställda. överrepresen-kontakter ärpersoner

tillverkningsindustrin, fastighets-sådana inominom vissa yrken,terade t.ex.
högutbildadeoch lagerarbete. Blandstädning, paketerings-skötsel och samt

mellan 25 och 30 iarbetade 1990utomeuropeiska akademiker procent rena
arbetaryrken.

för meddiskriminering problemKommittén är ett stortatt personermenar
svårtsigpå Problemet har visatarbetsmarknaden.invandrarbakgrund att

etnisk diskriminering, blandvia förbudlagstiftningsvägenkomma mot
svårigheterna bevisning diskri-på medde nämndaberoende attannat avovan

diskrimineringnuvarande lagen etniskförekommit.minering faktiskt Den mot
emellertid kommitténskrivelse läggerdärför behöva förändras. I dennakan

arbetsgi-diskriminering, delsmotverkarförslag sätt attannat genomsom
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aktivt sig för rekrytera utländskmed bakgrundanstränger attvare personer
åtgärder fåroch dels människor via praktik eller andra chansenatt attgenom

sig förvisa arbetsgivare.upp

på åtgärder påverka1.4 Exempel generella för att
sysselsättningsituationen för alla medborgare

Kommittén har diskuterat möjligheten marknader för arbetslösaöppnaatt nya
sänka kostnader i viss sektor eller viss bransch inom ekono-attgenom en en

fårmin. Om bransch eller vissa företag i viss bransch sänkta kostnaderen en
uppståreller särskilt stöd, dock normalt undanträngningseffekter attgenom

produktionen bådeoch sysselsättningen minskar hos andra företag som pro-
ducerar likartade och tjänster inom andra delar ekonomin. Omsamtvaror av
marknader kan för eller tjänster inte normalt produceras iöppnas varor som en
marknadsekonomi minskar problemet med undanträngningseffekter. kanDe
kanske till och med undvikas helt i speciella ekonomiska situationer.

Principerna för kommitténs förslag tillåtadels högre sysselsättningatt en
offentligainom den sektorn med hjälp lönesubventioner och dels öppnaav nya

åskådliggörsmarknader i detta avsnitt skrivelsen. Idéerna kända i liteärav
från frånolika skepnader den ekonomiska forskningen och den politiska dis-

kussionen. Det valsituationen inte längre handlar politiskt valär att ettnya om
mellan sysselsättning inom olika åsektorer val mellan sidanutan ett ena
sysselsättning åmed ekonomisk tillväxt och den andra arbetslöshet och sänkt
standard. Det innebär s.k. subventionerad sysselsättning kanävenatt accepte-

den förekommer inom tydligt avgränsade delmarknader. Nackdelenras om
från måstemed uteblivna skatteinkomster dessa delmarknader för-vägas mot

delen med välfärdshöjande arbete uträttas.att
dåI det första exemplet kommer flykting till Sverige och kan tänka sig atten

fårtidunder arbeta inget arbete, ställs utanför arbetsmarknaden ochen men
erhåller socialbidrag. Exemplet kunde lika gälla svensk blirgärna en som

får måstearbetslös och bidrag via a-kassa eller socialbidrag. Bidraget ñnan-
dåsieras via skatter, ñgur Alla skattebetalare med och finansierarärse

påbidraget. Skatten undandrar köpkraft marknaden, den bidragsberät-en men
tigades konsumtion tillför köpkraft undandras. Produktionsresul-samma som

såi samhället skall ñer något.delas standarden i samhället minskartatet attav
Det problemet med detta normalfall dock inte skatten ökar förstörsta är att
betala sysslolöshet eller capita konsumtionen minskar, denatt att utan attper

fårarbetslöse inte möjlighet försörja utanförsig själv, ställs arbetsmark-atten
och förhållandenaden marginaliseras i till majoritetssanrhället. Principen med

håller påskatt, bidrag och sysslolöshet, sig stark, drabbar allaväxaattsom nu
bor i Sverige. omfattande transfereringarMer minskar dessutom utrym-som
för offentligaden konsumtionen och ekonomin hanmar i ond cirkelmet en
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Bidrag finansierat med skatt

En

pâiâinSocialbidrag

arbete

d4
6%

Allmän-
heten

normalfallet för flykting,Figur 4. I finns det risk nyanländ inte kanstor att en
på måstefinna arbete den ordinarie arbetsmarknaden och därför bli för-ett

får dåsörjd med socialbidrag. Allmänheten bidra till försörjningen genom egen
minskad konsumtion. Flyktingen marginaliseras med vad det innebär av per-
sonlig tragik och framtida sociala motsättningar. Samma marginalisering drab-
bar även andra arbetslösa.

på Hårdastmed fler friställda och ökade krav transfereringar. drabbade i denna
idag vissa invandrargrupper.ärprocess

andra arbetslinjen, arbetslösa för hjälpa till medI det exemplet, anställs att
påtillgodoses arbetsmarknadenangelägen samhällsservice inte kan medsom

vårdsektomnuvarande regler. Tjänsterna kan inom bl.a. och miljösek-skapas
Anställningen sker i offentlig regi eller i privata företag med lönesubven-torn.

tioner.
erhåller f.d. inkomst socialbidraget.I exemplet den arbetslöse större änen

arbetsgivaravgifter ochArbetsgivaren betalar i vanlig ordning bl.a. tillmoms
fåroffentliga sektorn. offentliga sektorn in löneskatt. Inkom-den Den även

återgårtill den offentliga sektorn helt eller delvis till arbetsgivaren.stema
Lönesubventionen kräver anslagspost i statsbudgeten, den behöveren men

förenklatinte innebära samhällsekonomisk kostnad. Figur 5 visar huren sys-
fungerar. praktiken blir komplext och kräver radItemet systemet mer en

för i situationer blirtekniska lösningar för fungera väl. Villkoren vilka detatt
vinst eller kostnad utvecklas i bilaga till denna skrivelse.en

åren mångade kommande kommer enligt bedömare antalet syssel-Under
vårdsektom då både inom primärkom-inom minska. Det gäller densatta att
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Lön finansierad med skatt

Kommunalskatt

En
Lön löneanställd

x°w Z
4%

Allmän-
heten

Figur Enligt5. arbetslinjen med Iönebidrag får den arbetslöse arbeteett som
kan större inkomst Socialbidraget.än Han eller hon gåslipper sysslolös.ge en
Allmänheten minskar sin konsumtion skattesubventioner krävsattgenom men
får å andra sidan tillbaka utfört arbete.

vårdenmunala och inom dålandstingen. Staten kan exempelvis välja att som
åtgärdgenerell i den planerade arbetsmarknadspolitiska propositionen före-en

slå bidragsberättigade serviceföretag/sysselsättningspooler vårdsektom.inom
Ett detta slag bör konstrueras för undvika övervältringnytt system attav en av

frånoffentliga utgifter offentlig sektor till eller arbetsmarkna-atten en annan
den skiktas i former inte önskvärda. En precisering vilka formerärsom av av
service kan aktuella för denna form stöd därför inte närmaresom vara av anges

sådanhär. En lista aktiviteter kan lämpligen arbetsmarknadsde-anges av
samrådefter med arbetsmarknadens Enligt förslagdelpartementet parter. en

bör de friställs vårdsektominom ha företräde till anställningart.ex.som nu av
Dådenna tillvaratas deras kompetens. Samma kan och börtyp. argument

såbrukas viss andel erhållerde denna lönesubvention invand-att ären av som
med kompetens inom området.det aktuellarare
det tredje ocksåI exemplet, måtto,med arbetslinjen öppnassom en ny

"vit" marknad för undvika skattehöjningar. förI stället alla minskar sinatt att
konsumtion via skattehöjningar får hushåll får tjänster utförda realt betalasom
den f.d. arbetslöses inkomst. Hemservice sådani olika former marknad.är en

hushållen dåDessa tjänster till kan enklare reparationsarbeten, enklareavse
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avgifterfinansierad medLön

Kommunalskatt

Service- En
Lön löneanställdföretag

Allman-
heten

får kan större inkomst änarbetslinjen den arbetslöse arbeteFigur Enligt ett ge ensom
gå där arbetet tjäns-eller hon slipper sysslolös. I exempletsocialbidraget. Han avserovan,

hushållen, undanträngningseffekterna är begrän-minskar skatten de s.k.riktade tillter om
dånettolön depraktiken behöver betala den f.d. arbetslöses ärDe enda isade. somsom

Fördelningspolitisktserviceföretag har sin anställning.det därköper tjänster personenav
praktiken inte service-Offentlig sektor subventionerar iupplevas rättvist.kan detta som

företa-transfereringarna företaget balanseras inkomsterföretaget till statensmot avom
Nationalekonomiskt ökar BNPvia kommunalskatten.verksamhet inkomsternasamtgets

efterfrågas i stället förutför arbeteden förut arbetslös atteftersom ett somsomsom var nu
passiv bidragstagare.tidigare bara envara

läxläsning, tillfällig bampass-vårduppgifter, fönsterputsning, grovstädning,
tädgårdsarbete. existerafonner Visserligen kan denning eller vissa sägasav

hushåll köpaomöjligt för flertaletredan idag, till pris detgör attettmen som
sådana olagliga anställa svart"tjänster, de inte väljer den vägen attom
arbetskraft.

samhällsekonomin förgenerellt imöjlighet, börDenna öppnas attnya som
på vårtolika exempel anställs denskapa tillväxt, kan tekniskt lösas Isätt. som

hushåll efterfrågarpå tjänstenmarknad inte detarbetar denna utan avav som
arbetslöseserviceföretag. betalar lön, skall denFöretagetett som ge annars en

arbetsgivaravgifter och till deninkomst Socialbidraget,änstörre samt moms
får frånin löneskatt denoffentliga sektornoffentliga sektorn. Den även

från denna anställningtill offentliga sektornanställde. Alla inkomster den
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återgår till serviceföretaget. Detta kräver anslagspost i statsbudgeten,en men
återbetalningen egentligen inteär kostnad.en

Företaget debiterar de konsumenter vill företagetsanvända tjänstersom en
timme. Summan skall täcka administrationskostnademaäven isumma per

serviceföretaget. Med dessa villkor skulle arbetet kunna finansieras det sätt
framgår i figursom

Fördelarna jämfört med normalfallet liksom vid lönesubventioneradär en
anställning den tidigare fårarbetslöse sin försörjningatt via lönearbeteett som

inkomst. Denna lönearbete förstås endasttypger en av passar personer som
vill och kan arbeta med hemservice i olika former. Hushåll vill köpasom
hemtjänster olika slag, barnfamiljer med dubbelarbetande föräldrart.ex.av
eller äldre har svårt utföra allt arbete i hemmet, kanatt detta igöra ochsom
med kostnaderna blir rimligaatt subventioneringen i Mångaexemplet.genom
hushåll kommer rådha köpa hemservice. Fördelningspolitisktatt att i dettanu
exempel det hushållbara fårär tjänster betalar. Dennytta vanligasom av som
skatten behöver inte höjas för betala arbetslösheten via exempelvisatt social-
bidrag. Det innebär också den offentliga sektorn med denna lösningatt slipper
avskeda ytterligare någon anställd inom vården.exempelvis Kakan allasom
skall dela har blivit i och medstörre arbetsvolymen i samhället ökar.att

Arbetslinjen med hemservice innebär skattebetalarna staten subventio-att
vissa hushålls konsumtion i bemärkelsen den offentliga sektornnerar att är en

brevlåda för transfereringar. såOm vill kan penningströmmarna till ochman
från den offentliga sektorn balanseras så inkomsterna blir utgif-att större än

Om det önskvärtär dentema. anställde högre inkomstatt eller sänkage atten
priset hushållenvad måste betala, för bredda efterfrågan på hemtjänsteratt
ytterligare till hushåll, kan låta utgiftenstaten störrenya grupper änav vara
inkomsten. Detsamma gäller arbetet skall kombineras med intemutbild-om
ning för höja kompetensen inom yrket.att Fortfarande uppstår ändå vinsten
för samhället i och med skatten inte behöver såöka mycketatt i normal-som
fallet med socialbidrag.

Den samhällsekonomiska vinsten arbetsföra och arbetsvilligaatt män-av
niskor arbetar istället för leva överföringar från andraatt avsevärd.är Om
möjligheten arbeta i serviceföretag dennaatt marknad skulle föröppnasnya

000 årsarbeten1 så skulle den offentliga årligensektorn kunna budgetera
kanske 100 miljoner kronor mindre i socialbidrag med medföljande skattelätt-
nader för allmänheten, alternativt möjligheter bibehållastörre servicenivånatt
inom den offentliga sektom. Kommitténs förslag marknadöppnaatt en ny ger

ekonomisk tillväxt i reala liksom i nominella vilket innebärtermeren att t.ex.
BNP ökar.

Den sociala vinsten människor vill arbeta inteatt ställs helt utanförav som
arbetsmarknaden ocksåär avsevärd. Arbete i hemserviceföretag, igärna en

arbetsgemenskapnära kollegor,med kan därför någraäven dempassa av som
nyligen inñyttat till Sverige.
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kan användasserviceföretagsysselsättning isubventioneradPrincipen med
bådeefterfrågan inomtjänsterhushållensoch utnyttjastimuleraför att

undanträngningsef-fallen finnsbäggeaktiviteter. I"etablerade"nya och
aktiviteteretableradegällerNär detverksamhet.olaglig s.k.fekter svartav

sysselsättning.registreradlagligtundanträngningseffektfinns dessutom aven
målning, tapetsering, ellervård,kvaliñceradområdengällakanDetta som

lång yrkesutbildning.kräverfastighetsunderhåll reparationsarbetenoch som
måste preciseringbeaktas. Enochmarginellomfattande ellerkanDen avvara

stöd börformaktuella för dennakanservicevilka former avsom varaav
arbetsmarknadsde-kommittéinvandrarpolitiskdärför inte utan avenanges av

samråd arbetsmarkna-medoch efteringående studierefterpartementet mer
för-undanträngningseffekten vägasSamhällsekonomiskt bör motdens parter.

vit.marknadoch delsmarknadvidga göramed dels svartdelarna att enen
undanträngningsef-relativtkanSysselsättningssubventioner storagesom

utsträckning idag.iarbetsplatsintroduktion,exempelvisfekter, storaccepteras
mindrebetydligtinnebärdiskuterashärseviceföretagförslagDet somom

subven-Vidarearbetsmarknaden dessa. ärövriga äninverkan dennegativ
existerarnågonting redanserviceföretagenliknartionerade företag somsom

living"för independentkooperativpå deexempel dettaidag. Ett är som
sammanslut-GIL. DessaSTIL äroch Göteborgi Stockholmfinns t.ex. resp.

betalar lön ochpersonliga assistenter,anställerhandikappadeningar somav
försäkrings-sedankostnaderfrån företag,sittavgifter för dessasociala som

fulltkassan ersätter ut.
före-i hemmethushållen och utfördariktade tilltill tjänsterSubventioner

och harhemtjänsten,kommunalainom denockså skala,ikommer större t.ex.
förtillämpades nyligenSkatteavdragbyggsektorn.också inomprövats reno-

åtskil-sysselsättningseffektuppskattadbostäder, mediveringsarbete egna
undanträngningseffekt,medskall reducerasårsarbeten. Effektenliga tusen en

arbetsin-delbidrag, ochkanske skulle skettden ökning attdvs. utan ensom
försvunnit.hasektorn kandeninom antassvartasatser

åtgärdarbetsmarknadspolitiskföreslåliggerkommitténs intresseI attatt en
förviksarbetstillfällenandelinkluderarsärskiltslagdetta nyasomenav

arbetsmark-svenskadenetablera signyanländaförBehovetinvandrare. att
svårt detta. Enhafterfarenhetsmässigt hittills göraharoch de attnaden är stort

arbetsmark-dennasärbehandlingpositivformenframtida till nya gruppav
i prakti-hittillsvarandedåliga erfarenhetermotiveras systemnaden somavav

särbehandling.negativinnebärken en
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2 Kommitténs förslag

Kommittén lämnar sitt slutbetänkande den 2:e april 1996. I slutbetänkandet
kommer förslag berör arbetsmarknadspolitiken ingå. Eftersom detattsom

återstår månadendast från denna skrivelse överlämnas till slutbetän-att atten
kandet och regeringen fårdärmed möjlighet behandla förslagpresenteras, att
från slutbetänkandet i propositionsarbetet, redovisas här förslagde kom-som
mittén i mindre utförligöverväger form. Förslagen har här karaktären mer av

idékatalog färdiga förslag, eftersom diskussionerän bl.a. omfattningen om
och kostnader saknas. En majoritet kommitténs ledamöter ställer sig bakomav
förslagen de i denna skrivelse.presenterassom

I slutbetänkandet kommer kommittén ordna sina överväganden och för-att
slag rörande arbetsmarknaden efter grundidéer för hur framtidaden politi-tre
ken skall utformas:

l Under årende allra första behöver i princip alla invandrar tillsom
Sverige visst såstöd för snabbt möjligt skaffa sig de verktygatt som som
behövs för liv i Sverige. Kommittén det sådanaendastett särskildaärattanser
åtgärder och stöd behövs i fortsättningsvis bör benämnasstartensom som
invandrarpolitik. Denna särpolitik för invandrare bör inte omfattatyp av per-

varit här år.längre tid fem 2 Den allmännaän samhällspolitikensoner som
måste till faktumdet Sverige mångkulturellt. Detta innebärärattanpassas att
politiken inom olika samhällssektorer skall till samhälletsanpassas nya nor-
malitet, sådvs. utformas den speglar mångfald.samhällets Kommitténatt

det i detta sammanhang oegentligt tala "invandrarpolitik".äratt attanser om
Efter förstaden introducerande perioden åtgärderbör utifrånenbart utformas
människors behov föroch inte de "invandrare". 3 Kommitténäratt attanser
det det skissas behövsutöver särskild rådaaktionsplan för botattsom ovan, en
på den akuta och mycket allvarliga situation många invandrarbak-medsom
grund befinner sig och framför allt handlar svårigheterna kunnaattsom om
försörja sig. Den hittillsvarande förmåttpolitiken har inte förändra denna
situation. Innehållet i aktionsplanen bör sådant åtgärderna snabbt kanattvara
komma gång.i principI bör aktionsplanens åtgärder och verksamhet vara av
tidsbegränsat åtgärderslag, i de fall visar sig väl fungerande ochmen vara

ocksålämpliga längre sikt, bör de kunna till regelrätt delgörassenare en av
antingen invandrarpolitiken eller den generella samhällspolitiken.

Kommittén har lämnat delbetänkande, Arbete till invandrare SOUett
1995:76. Syftet med de förslag lämnades i delbetänkandet attsom var presen-

åtgärder snabbt kunde in för förbättratera sättas den allvarliga situa-attsom
påtionen arbetsmarknaden mångaför med invandrarbakgrund. förslagDessa

har därmed syfte aktionsplanen och förslagen åtgär-börsamma som ses som
der kan ingå i planen.som

Förslagen i denna skrivelse följer tredelningen ovan.
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åtgärder invandrareför nyanländainvandrarpolitik2.1 Framtidens -
många verk-olikainnefattarinvandrarenyanländariktasPolitiken motsom

svenskundervisning,individen,Introduktionsåtgärder församheter. t.ex.
försörjningsstöd tillutbildning,ochsamhällsinformationyrkespraktik, annan

bosättningsfrågoransvarsfrågor, ärkommunalastatliga ochnyanlända, m.m.
huvud-nyanlända. Eftersombeträffandepå övervägandenpolitiskaexempel

möjlighetnyanlända skalldepolitiken attaktivasyftet med den är att ges
inriktadeeller mindreverksamheterSverige, alla dessasig iförsörja är mer

redovisar nedanKommittén över-arbetsmarknaden.chansernaförbättraatt
arbetsmarknadspolitisk karaktärrenodlatförslag harsiktligt de mersom en

kommitténövervägandende görså informationvissbehövs,och när omger,
introduktionen.delaranknytandebeträffande av

introduktionenundertill aktivitetmöjligheterStörre
och andraför flyktingarsbetydelsei Sverigeförsta tidenDen är stor nyan-av

svenskasnabb inlärningEnpå arbetsmarknaden.invandrares chanserlända av
tillutbildningsbakgrundenochyrkes-anpassningspråket relevantoch aven

på ordinariedeninträdemöjligheter tillförhållanden rimligasvenska ettger
flyktingmottagandeutvärdering dagensKommitténsarbetsmarknaden. av

Väntetidemamöjligheter.dessaflesta inteför deintroduktionenvisar att ger
ochyrkesvalFrågor framtidalånga.förverksamheterolika ärmellan om

svenskun-efterofta förstin förkommerutbildning attkompletterande sent,
deltar idelåg motivation hostillvilket lederavklarad,dervisningen är som

chansersamhället och desvenskamed detKontaktemaundervisningen. som
många fallfå. Mottagandet ispråket alltför ärpraktiseratill är merattges

skapaflyktingarna,omhändertagande krav än attsocialtinriktat utan
Eftersom detsig själva.försörjakunnanyanländaför deförutsättningar att

introduktion, situa-till komplett ärharoch vissaflyktingar rättendast är som
antal anhöriga.förhållandevisbeträffandebättre storttionen knappast ett

mottagandetmånga förefallerlång och förproblem kanListan göras vara
bidragsberoende.ioch leda inpassiviserande ett

utanför arbets-introduktionen hamnarefter den förstamånga redanAtt
kommitténsåtgärderna enligtarbetsmarknadspolitiska äroch demarknaden

tillsin kompetenstidvissEftersom detoacceptabelt.mening atttar anpassa
fåså förviktigafå kontakterdearbetsmarknaden och är attsvenskaden som

tidenden förstaallvarligtsärskiltsamhället, detdelaktig ioch bli ärarbete om
effekternanegativabidragsberoende. Delånga passivtperioderinnebär avav

många dealarmerande. Omochkändalångtidsarbetslöshet välär nyan-av
aldrigför deöverhänganderiskensituationhamnar i denna är attlända

samhäl-beroendebliroch depå arbetsmarknadenkommer in permanentatt av
därmedunderklassbetingadeetnisktDenförsörjning.stöd för sinlets som
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uppstår och de risker för konflikter i samhället detta kan upphov tillsom ge
måste beaktas vid utformningen politiken.av

Kommittén möjligheterna till aktiv första tid i Sverige måsteattanser en
förbättras bland effektivisering och individualiseringannat intro-genom en av
duktionen. En sammanfattning kommitténs övergripande ställningstagan-av
den beträffande introduktionen nedan.görs

lntroduktionsutbildningen bör frånredan början påinriktad individens° vara
framtida yrkeskarriär och ingåpraktik bör tidigt stadium i introduk-ett
tionen.
Introduktionen skall flexibel beträffande innehåll och tidsomfattning0 vara
och den ska individuellt upprättad introduktionsplan,styras denav en som
enskilde själv har inflytandestort över.
Introduktion bör vid behov kunna erbjudasäven andra anhöriginvandrare än
de anhöriga till flyktingar idag har till introduktion.rättsom
Socialbidrag inte lämplig försörjningskällaär under introduktionen. Enen
introduktionsersättning med nivå utbildningsbidraget bör i stäl-samma som
let utgå.generellt Introduktionsersättning får utbetalas under förutsättning

åtgärder överenskommits i introduktionsplanen pågår.att som
Kommunen skall kunna kompletterande introduktionsverksamhet- utöverge
svenskundervisningen vid sidan Arbetsmarknadsverket AMV. För-av
längd introduktionsverksamhet kan innefatta ytterligare praktik, deltagande
i kommunala sysselsättningsprojekt eller aktivitet kan leda tillannan som
förbättrade chanser på arbetsmarknaden, exempelvis språk- ellerattgenom
yrkeskunskaper förbättras. Kommunen fåbör ekonomiskt frånstöd staten
för förlängdaden introduktionsverksamheten.

Introduktionen skall påinriktad uppnå försörjning. Så tidigtattvara egen som
det praktiskt möjligtär bör utbildningen i bl.a. språketsvenska medvarvas
praktikarbete i näringslivet. En förutsättning då mångaär arbetsgivareatt
upplåter praktikplatser. Om exempelvis alla företag ilermed tio anställdaän
skulle sådanaerbjuda platser i omfattning 0,5motsvarar procenten som av
den totala sysselsättningen i företaget skulle helårsplatser15 000 stå till förfo-
gande. För företag med tio anställda skulle sådantett kunnaett engagemang
innebära upplåter halvtidsplats månadunder år.att varje Företagetman en en
betalar ingen lön till praktikanten ställer med handledning ochmen upp
utrymme.

Invandrare inom arbetsmarknadspolitiken

Kommittén kommer i sitt slutbetänkande utförligt diskutera begreppet invand-
och vilka definitioner brukar användas invandrare särskiljsnärrare som exem-

pelvis i statistiska beskrivningar eller åtgärder.politiska Här skall baragenom
kortfattat redogöras för kommitténs överväganden för arbetsmarknaden.
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utomnordiskaofta invandraredefinierasarbetsmarknadspolitikenInom som
kommit-AMV. Enligtoch direktivförordningarmedborgare, bl.a. i styrsom

prioriteraendastanledning generelltuppfattning ñnnsténs att sompersoner
åtgärder. Deförhållandevis tid inom olikakorti Sverige undervarit bosatta en
dåliga kun-invandrarskap,många gånger förknippas medsvårigheter ettsom

levnadsförhållanden sociala kontakterhär, bristi svenska, vidskaper ovana
De flesta invandrareförsta tiden i Sverige.framför allt denpräglar sometc.

ifrågasättas vilketiproblem och det kanalls dessahär länge har intevarit
något grundharöverhuvudtagetmänniskoravseende dessa gemensamt av

maximalmedborgarskap. Engång utländsktinvandrat eller harde ettatt en
nyanländabefogad försärskiljning kanför denvistelsetid grund varasomsom

år, med hänsyn till detfem delskommitténs meningenligt attär gemensamma
efterförsvunnitbör hamänniskor i allmänhetnyinvandradesituationen föri

år bliefter fem möjligtdethänsyn till ärtidsperiod, dels meddenna attatt
svensk medborgare.

från ofta har betraktatsutomnordiska länderendast medborgareAtt som
arbetsmarknadennordiskaden friasärställningberor deninvandrare som

arbetsmarknadenharGenom EES-avtalet öppnats ävennordbor. motger
följabörkonsekvens med dettanordiska. IEFTA-länder deochandra EU- än
med-nordiskafrån EES-området betraktas sättmedborgareatt samma som

invandrare inom arbets-definitionenSåledes generellaskulle denborgare. av
kor-bosatta Sverigeicke-EES-medborgare varit imarknadspolitiken vara som

nyinvand-invandrare eller"nyanländaår. begreppettid fem Näräntare
kategoridet dennaoch ingetanvänds nedan, ärrade annat avses.somanges,

börmyndigheter inteoch andrainte AMVinnebär givetvisDefinitionen att
för dennafödda, situationenför utrikesstatistik exempelvis närredovisa grupp

belysas.särskilt behöver

utbildningarSkräddarsydda

arbetslöshetenorsakerna till den högadelbetänkandetanalys ikommitténsI av
arbetsmarknadenförändringarnastrukturellabetonades deinvandrarehos

Arbetsmarknadsstyrelsenställs.kompetenskravförändradeoch de som
vid anställningarklart krav änarbetsgivarna ställer störreAMS attuppger

aktuellkraven hörvanligastenågonsin tidigare. Bland dehar gjortvad man
språkkunskapersocial kompetens,arbetslivserfarenhet,sökt yrke,utbildning i

detbörjat markerahar allt tydligare ärArbetsgivarnadatakunskaper.och att
anställdblirpersonliga egenskaperarbetssökandes avgörden om mansom
mångaså vidaregrundutbildninggodarbetssökande har ärinte. Om deeller en

efterkompetensprofilindividenssjälvaarbetsgivare beredda att anpassa
behov.företagets

arbetsgivarnaarbetsmarknaden ochanställdakraven deNär växer
väljaarbetssökandeantalarbetslösheten harhögagrund den attett stortav
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mellan blir det viktigt med utländsk bakgrund föratt personer exponeras
arbetsgivarna. Speciella instrument kan behövas för med utländskatt personer
bakgrund fåskall visa sin kompetens.

Kommittén slags lärlingsutbildning formi företagsanpas-att ettanser av en
sad arbetsmarknadsutbildning skulle kunna skulle beståDet kunna iprövas.

med förlängd arbetsplatsintroduktion tillett högst ochsystem halvtett ettupp
år kopplat till individuellt utbildningsprogram med varvade teoretiska ochett
praktiska inslag. Det individuella bör utformas arbetsgivaren,programmet av
den enskilde, facket och arbetsförmedlingens samråd.personal i

Syftet med det individuella anpassad praktik ochärprogrammet att genom
utbildning öka möjligheterna för invandrare få fotfäste arbetsmarkna-att
den. Det finns enligt kommitténs mening flera fördelar med individuella
utbildningsprogram kopplade till praktik. främstaDe fördelarna välär att
utformade individuella program ger:

kontakt och inblick i svenskt arbetsliv°
möjlighet praktisera språketdet svenskaatt°
möjlighet till yrkespraktik-
adekvat kompetensutbildning för vissa arbetsuppgifter°

bättre koppling mellan teoretiska och praktiska kunskaper° en
med svensk arbetslivskulturmöten°

De ocksåkan underlag för beslut vidare utbildning eller omskolning.ge om
Utbildningen kan antingen praktik och/eller kombineras med klass-ges som
rumsundervisning antingen arbetsplatsen eller någonhos utbildningsanord-

arbetsförmedlingen har upphandlat. Teoretisk och praktisk utbild-nare som
ning språkutbildning.bör med Det de individuella behovenärvarvas som
skall uppläggningen utbildningsplan och utfonnning utbildningen.styra av av
Arbetsgivaren bör för handledning på arbetsplatsen under tiden för detsvara
individuella programmet.

Som förgrund bör ligga särskild överenskommelse mellanprogrammen en
arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Uppföljningsansvaret bör ligga
arbetsförmedlingen.

Individuella utbildningsprogram bör enligt kommitténs mening prövas som
led i introduktionen i första hand förett har relevant grund-personer som en

utbildning från sitt hemland.

rkesprävningY fär invandrare

Yrkesprövning för invandrare YPI anordnas AMV och yrkesutbild-av avser
ningar och yrkeskunskaper motsvarande svensk gymnasienivå delsamt en
eftergymnasiala utbildningar inte högskoleutbildning imotsvarassom av

ÄvenSverige. helt saknar från genomgångendokument högsko-personer som
leutbildning i hemlandet kan i vissa fall genomgå yrkesprövning. Invandrare
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också erbju-arbete/praktik kanförvärvade enbartyrkeskunskapermed genom
gymnasieskola,vidAmuGruppen,genomförs inomYPIyrkesprövning.das

arbetsförmedlingen. Denefter beslutanordnareeller hoshögskola avannan
två åttatill veckor.omfattar

förgenomgå och teoretisktfår praktisktinnebärYPI ettatt provpersonen
motsvarandeförhållande tillikunskaperbedöma dennesskall kunnaatt man
relaterade tillKunskaperna,yrkeskrav.svenskayrkesutbildning ellersvenska
uppgifteroch/eller yrkeskravyrkesutbildningmotsvarande svenska samt om

prövningsutlåtande.redovisas ikompletteringsbehoveventuellt ett
erbjudas allaYPI börför invandrareyrkesprövningKommittén attanser

från ochhemlandetyrkeskunskaperoch/elleryrkesutbildninghar somsom
råderosäkerhetdärutbildningkompletterandebehovbedöms ha ommenav

erbjudas.börutbildningvilken som
deminskat grundharpåtalat omfattningen YPIAMS har att avav

utländskaGenom YPI kan densökande drabbasderesekostnader av.som
svenskadenkursveckor itill onödigakan ledavärderas vilketutbildningen att

Kommitténsänkas.därmedoch kostnadernaeliminerasyrkesutbildningen
förfår kurskostnadeninräknas iresekostnaderföreslår därför eventuellaatt

för invand-kompletteringsutbildningarpå föri YPIdeltagare sättsamma som
från hemlandet.högskoleutbildningmedrare

nyinvandradefrån regler förUndantag
på arbetsmarknadeninvandrare ärför nyanländainträdetKommittén attanser

tillsvenskarfå möjligheterlikvärdigaskall etthuvudnyckeln till dessaatt som
socialagår ofta via desamhälletdelaktighet itillSverige. Vägenliv igott

ekonomiska möjligheterförvärvsarbeteochskapas i arbetetkontakter gersom
blirdetexempelvisutsträckning,påverka situation isin attstörre genomatt

har redaninvandrare sämreNyanländasitt boende. sagtsväljalättare att som
sigbehöver läraarbetsmarknaden. Denytillträdandeutgångsläge andraän

språketså godalång kunskapernaspråk tid innan äroch det kan atttanyttett
kontakterfå har ofta färrejobb. Degällerviss nackdel detinte närutgör atten

riskerararbetsmarknaden, och desvenskadenlika kännedomoch inte stor om
olika avseenden.diskriminering iförutsättasatt

på grundinvandrarenyanländasärbehandlingmotiverarDetta avsomaven
relativtfinns bör kunnaoch de problemsituationenallvarligaden varasom

omställnings-det handlarlångtgående. emellertid betonasDet bör att om en
ochyrkes-form utbildning,iMånga besitterinvandrare avresurserprocess.

värdefulla denochattraktivaoerhörtspråkkunskaper, kansom vara
lösabidrar tillinsatserprioriteringEn attarbetsmarknaden.svenska somav

samhällsekono-betydelsefull och de börmycketomställningen är enses som
motiveratinvandrareför nyanländasärbehandling just ärinvestering. Enmisk

åtgärder inriktadeövergåendesig är atttill detmed hänsyn röratt somom
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lösa problem generellt kan ståtänkas inför. särbehandlingsom gruppen av
invandrare varit i Sverige länge svårare motivera eftersomär attsom gruppen

Ävengenerellt inte kan stå inför de problemsägas nyanlända kan ha.som om
arbetslösheten inom deär även varit här längestor problemenärgrupper som
inte specifika karaktär för nyinvandrade.av samma som

Kommittén särbehandlingen kan bestå i undantag från vissaatt regleranser
gäller inom arbetsmarknadspolitiken. Undantag ñnns redan, exempelvissom

arbetsgivare anordnar arbetsplatsintroduktionatt inte behövergenom som
lämna ñnansieringsbidrag för invandrare, principen kan och bör tillläm-men

i utsträckning.större Nedan följer förslag kommittén diskuterat,ettpas som
öppenheten för andra idéeräven undantag bör Grundtankenmen stor.om vara

finnsdetär starka skäl underlättaatt inträde arbetsmarknaden föratt ett
nyanlända invandrare.

Förlängt rekryteringsstöd

Rekryteringsstödet och statsbidraget till beredskapsarbeten reformerades i och
med propositionen 1994/951218 effektivare arbetsmarknadspolitik. Denom en
maximala subventionsnivån sänktes till 50 lönekostnadema ochprocent av
stödet kan under månader.maximalt frånUndantag dessa maximi-ges sex
regler skulle kunna för nyinvandrade på sågöras längre rekryterings-sätt att
stöd med högre andel lönekostnaden skulle kunna till iav ges personer grup-

exempelvis påmaximitid månader12 och högsta nivåpen, genom en en
75 lönekostnaden. skulleDetta kunnaprocent det attraktivt förgöraav mer
arbetsgivarna anställa invandrare med rekryteringsstöd.att Ett förlängt stöd

ocksåkan motiveras startsträckan för nyanländ invandrare kanattgenom en
längre för de bott iän landet länge.vara som
förhöjtEtt förlängtoch rekryteringsstöd för flyktingar och invandrare togs

bort i och med den nämnda propositionen, med motiveringen åtgär-attovan
den endast utnyttjades för fåtal förhöjdaDet rekryteringsstödetett personer.

bort kunde enbart till kombineradetogs anställningsom ges personer som en
med svenskundervisning. Sannolikt det såinte attraktivt för arbetsgi-var en

anställa fortfarande hade behovatt svenskundervisning,vare en person som av
vilket kan förklara den ringa omfattningen åtgärden. En möjlighet tillav
förhöjt rekryteringsstöd för de färdiga med svenskundervisningenärsom
skulle kunna bli utnyttjat i utsträckning.större Det förhöjda rekryteringsstödet
behöver inte åtgärd,specifik bara möjlighet tillutanses som en som en en

frånundantag vissa begränsningar inom det vanliga rekryteringsstödet.
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arbetsmarknads-generellabakgrund inom dentill utländsk2.2 Hänsyn
politiken

invandrare inne-prioritering nyanländasärskildKommitténs förslag avom en
deför andra invandrarebehöver änsärskilda hänsyn intebär inte tasatt

politikområden börandrasåväl arbetsmarknadspolitikennyanlända. För som
utgångspunkter spegla den etniska.i ochsinapolitiken skallgälla taatt en av

medveten-innebärmångfalden i samhället. Dettasocialakulturella och att en
vidfinnas hos personalutländsk bakgrund börmänniskor harvissahet attom

från personalens sida.anpassningkräva vissoch detta kanmyndigheter att
medhos vissaåtgärder särskilda behovinriktasVidare kan personersom
intedessa börför nyanlända,behövas andrautländsk bakgrund änäven men

någon "invand-i meningberoende demänniskor enbart ärriktas attmot
förekommaexempelvis kunnaarbetsmarknadspolitiken skullerare". Inom

här länge,varitsvenska försärskilda utbildningar i men somsompersoner,
några förslagspråket. Kommittén har vidaresvårigheterändå medhar som

förpå arbetsmarknaden förbättrastill chansernaskulle kunna bidra att perso-
säråtgärder kate-för vissinteinvandrarbakgrund, utgörmed ensommenner

invandrare.gori

Åtgärder språkliga handikappförkompenserarsom
lönebi-förslagdelbetänkandetspreciseringinnebärförslagDetta omaven

förbehållet medlönebidraget börinnebärdrag. Preciseringen att personervara
utnyttjasspråksvårigheter. kunnaBidragetlångvariga och permanenta avses
för vilkalång vistelsetid i Sverige,medlångtidsarbetslösaäldre personerav

föddfungerat. Attutbildningsinsatser inteåtgärder med bl.a.upprepade vara
få dessalönebidragför kunnaförutsättninginteutomlands bör attvara en

medutnyttjas äldreändå hand kunnai förstadet kommergrunder, att avmen
allmäna lönebidragettill del detBidraget kaninvandrarbakgrund. göras aven

språkfärdigheter med andralikställserforderligabrister i typeratt avgenom
arbetshandikapp.

språksvårigheter kommit-på medkraftiga inriktningMed den sompersoner
åtgärdenförfå aktuellaföreslår sannolikt dedet ärtén är sompersoner somav

förKostnaden löne-på ordinarie arbetsmarknaden.få densysselsättningkan
för deförsörjningenalternativai relation till dendärförbidraget bör sättas att

socialbidragsektor, antingen viaoffentligaskeraktuella genompersonerna
ocksåskulle motiveraDettaersättningar till icke sysselsatta.via andra atteller

omfattasföreslås kunnadelbetänkandet skullei500fler de län personer som
åtgärden.av
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Kompletteringsutbildningar

Personer med invandrarbakgrund har inte bara klart lägre sysselsättningsgrad
och markant högre arbetslöshet infödda Mångasvenskar.än dem harav som
sysselsättning finns i yrken inte deras formella utbildningsnivå.motsvararsom
Utrikes födda med akademisk utbildning finns i klart utsträckningstörre än
totalbefolkningen i tillverkningsarbete.

Personer med invandrarbakgrund har utbildning frånoch erfarenhetsom
sina ursprungsländer bör det lättare arbeta inom sina yrken. I stället föratt

dessa utbildar sig i Sverige med all tidatt och de kostnader dettanytt som
medför bör kompletteringsutbildningar inom arbetsmarknadsutbildningen
utnyttjas. Exempelvis visar undersökningar AMS respektive Socialstyrel-av

beträffande lärare respektive sjuksköterskor finnsdet behov tilläggs-sen att av
utbildningar för dessa yrkesgrupper. Vid dessa utbildningar bör viktstor

påläggas kulturkompetens, arbetsplatskultur och arbeta i kom-att samtgrupp,
munikativ svenska och yrkessvenska. Dessutom ingå.bör praktik

harAMV under år bedrivit s.k.antal tillvaratagandeutbildningarettsenare
för invandrare med högskoleutbildning från hemlandet. påpekarAMS i sitt
yttrande kommitténs delbetänkandeöver dessa tillvaratagandeutbildningaratt

påi faraär grund de särskilda bidragen inom arbetsmarknadsutbild-attnu av
ningen har tagits bort för alla för arbetshandikappade. Den anpassadeutom
utbildning det här fråga kan knappastär anordnas lokala utbildningarom som

kräver Kommitténs bedömningutan det nödvändigt invand-är ärattresor. att
kompenseras för i samband med kompletteringsutbildningarrare resor av

detta slag. Resekostnader bör därför få inräknas i kurskostnaden kom-när en
pletteringsutbildning upphandlas.

Aktivitetscentra fär arbetslösa akademiker

På alla bör aktivitetscentrastörre för arbetssökande akademiker ñnnas,orter
där information arbeten, få rådmöjlighet tillgångansökningar, tillattom om
internet och möjlighet sluta kontakter med arbetsgivare och andra finns.att
Dessa mötesplatser skapar kreativ miljö kan leda till idéer, i sinen som som

kan leda till företag. Inom dessa bör studiecirklartur icentra t.ex.nya starta
engelska och datakunskap organiseras. Förekomsteneget, dessa börcentraav

kunna leda till aktivitet och självförtroende stärks hos de arbetssökande,att
Åtgärdenoch motverka isolering, hopplöshet och sysslolöshet. bör riktas till

akademiker,alla det kan tänkas invandrade akademiker kan haatt störremen
glädje dessa eftersom deras kontakter med arbetslivet ochcentra, samhälletav
i övrigt i vissa fall kan tänkas andras.sämre änvara
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utbildningarvärdera utländskaspecialkompetensArbetsförmedlare med att
yrkesetfarenheteroch

hosspecialkompetensdiskuterades behovetdelbetänkandeI kommitténs av
sammanhanginvandrarpolitiskaförts fram iarbetsförmedlingarna, vilket även

ytterligare Kompetensemellertidtidigare. Det förtjänar poängteras.att avse-
särskiltoch yrkeserfarenheterutbildningar ärvärdering utländskaende av

förmedlingsin-beaktas vidbakgrund intesituation där människorsviktigt. En
humankapital intebefintligtresursslöseri i och medinnebär attettsatser

svårt värderaför arbetsförrnedlarekan naturligtvisutnyttjas. Det attvara
fåspråk, uppfatt-på ochfrämmandeutbildningsbevisskriftliga intyg och en

främmande länder faktisktarbeten iutbildningar ochvilken kunskapning om
från ochhemlandet inte beaktaserfarenhetenRisken finnshar givit. attatt en

förhar kapacitetutbildningar han/honenkla jobb ochhänvisas till närperson
arbeten.helt andra typer av

börförmåga utländsk kompetensvärderaberedskap ochPersonal med att
de haspecialkompetens bördennaarbetsfönnedlingama. Förutomfinnas

marknadsföraarbetsmarknadema och kunnaaktuellakontakter med degoda
arbets-utländsk kompetensmedföretagen. Arbetetde sökande gentemot

handläg-så kvalificerademåste få prioritet dehögstaförmedlingarna att mest
uppgifter.lockas till dessagarna

Åtgärder arbetslivet"mångfalkunskapen " iförstärkaför att om
med utländsk bak-samhällsintresseinte enbart allmäntDet attär ett personer

ochfå modernfår arbete. Inommöjlighetergrund bättre management-att
for diversity","managing"diversity" ellerOrganisationsteori har begreppet

fått betydelse."mångfald", alltmedkan störresvenska översättassom
mångafinns fördelar meddetbyggerTeorin bakom begreppet attatt

möjligaolika i allahaarbetsplatser och i arbetsgrupper är avse-personer som
Olikhetålder, kulturell bakgrund.kön ochexempelvis det gällerenden, när

lönsamhetdärmedoch effektivitet, ochkreativitet störreupphov till störreger
konkurrenskraft för företagen.och

"mångfald dis-kunskapernaförstärkaNedan kommer behovet att omav
för anställningdelbetänkandets förlagsamband medkuteras i avprogramom

verka förfinnas behovsammanhangkan i andrainvandrare. Det även attav
organisationer.iolikheters betydelsespridd kunskapförbättrad och ommer

både och offentliginom privatrekryteringspersonalArbetsförmedlare och
"diversity" ellerområdet. forskningVidare börutbildas inomsektor bör om

utsträckning.mångfald arbetslivet stödjas ii större

500



Bilaga 3

Åtgärder3.3 inom aktionsplanen

Som tidigare säråtgärderkommittén för enbart bero-sagts attanser personer
pående de invandrare i princip bara skall finnas förär nyanlända. Aktions-att

frånplanen undantag denna princip.utgör Det akuta läget motiveraren en
insats generellt riktar sig bredare kategori invandrare enbart deänmotsom en
nyanlända. Kommittén betraktar delbetänkandets förslag delsom en av
aktionsplanen, eftersom dessa förslag har syfte aktionsplanen ochsamma som

också säråtgärderde innebär för bredare invandrare kommitténsänen grupp
övriga förslag.

Förutom delbetänkandets förslag kommer kommittén inom aktionspla-att
åtgärderlämna förslag beträffande riktade bor i invand-motnen personer som

områden. Dessa kommer ha till syfte förbättrarartäta boendemiljö ochatt att
förhållanden,andra sociala också områden.sysselsättningen i dessamen

Kommittén har emellertid inte möjlighet redovisa dessa förslag förränatt
slutbetänkandet färdigt.är

Kommitténs delbetänkande Arbete till invandrare.
Kommittén valde grund akutadet läget i tidig fas utrednings-attav en av

arbetet med betänkandet antal förslag syftemed stärkapresentera ett att
invandrares situation arbetsmarknaden. Förslagen tänkta attvar genom-
föras omedelbart för såden destruktiva trenden snabbt möjligt skulleatt som
brytas. korthet förslagen:I var

Lån till företagare bör underlättas inrättar särskildatt staten- genom en
bankgaranti för lånainvandrare behöver till och expansionstartsom pengar

företag.av egna
etableringsstädEtt till internationella konsultföretag bör införas för att-

tillkomsten konsultföretag drivna invandrare med inriktninggynna av av
svenska exportföretag.
Program för anställning invandrare bör och genomförasupprättas- av av
privata och offentliga arbetsgivare.

statligt lönebidragEtt maximalt 50 bör kunna till invandrareprocent ges
svårt fåhar särskilt sysselsättning den ordinarie arbetsmarknaden.attsom

statligt igångsättnings-Ett projektbidrag bör för och investeringskost-ges
nader i lokala sysselsättningsprojekt för invandrare.

förslagenAv det tredje för anställning invandrare volym-var om program av
mässigt det betydelsefulla med beräknad ökad anställning 12mest en ca

två år.000 under Det fjärde förslaget lönebidrag i delbetän-personer om var
kandets utfornming såinte volymmässigt betydelsefullt, det skulle medmen

alternativ utfornming fåkunna betydelse, vilket diskuteras i avsnittstörreen
2.2 denna skrivelse.av

Förslagen har fåttremissbehandlats och övervägande positivt stödettsenare
remissinstansema.hos De reaktioner betänkandet kommitténs ledamö-som
fått i det vidare ocksåarbetet har förstärkt uppfattningen förslagen börter att
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arbetsmarknadssituationen knappasttankegenomföras, inte minst med att
kon-utländsk bakgrund under denförbättrats för medhar senastepersoner

omgå-genomförasjunkturuppgången. tänkta kunnaVidare förslagen attvar
gåttsituationen. hargripa i den alltmer akuta Detende för snabbt inatt nu

och kommitténlång någonting gjorts för förbättra läget,alltför tid attattutan
med denangeläget regeringen i ochhög tid och synnerligendet attanser vara

genomför förslag.arbetsmarknadspolitiska propositionen dessa
ikommittén ställt sig bakomkonkreta förslagFörutom de presenterassom

förekommer debat-rad förslag idelbetänkandet ytterligarekapitel 3 somenav
på Inför kommitténs slutbetän-arbetsmarknaden.invandrares situationten om

ingå i betänkandet,några och planeraskande har idéerna övervägts attav
emellertid inte haft möjlighetKommittén har när-vilket redovisas nedan. att

finnas anledning ytterligareförslag. Det kansamtliga dessaöverväga attmare
många förslagenkapitlet, i synnerhetde idéer redovisas ianalysera somsom

arbets-sådan hemma i den allmänagenerell karaktär de hörär att merav en
invandrarpolitiken.ekonomiska politiken imarknads- eller än

några framkommitpå förslag har synpunkterreaktionen kommitténsI som
lågochlyfta fram. Hög arbetslöshetsärskilt angelägetkommittén det attanser

beträf-många och den ojämlikhetinvandrargruppersysselsättningsgrad inom
föreligger, liknararbetsmarknaden uppenbartfande chanserna som
råttråder beträffande jäm-många och framför allt harden situationsätt som

lång främjatid naturligtkönen. har underställdhet mellan Det setts attsom
innehål-bådearbetsmarknaden via jämställdhetslagen,jämställdheten som

positivsyftar tillsärbehandling och reglerförbud negativler mot ensom
etniskanegativ särbehandlingsärbehandling. Det förbud mot somav grupper

jämställdhetslagensdiskriminering liknarfinns lagen etnisk mot-motgenom
för positiv särbe-ställningstagandenförbud. ñnns ingasvarande Däremot en

påsynnerligen motiverat med tankeskulle kunnahandling, vilket attvara
Sverigede födda iinvandrade och ärojämlikheten mellan ärpersoner som

könen.lika ojämlikheten mellanminst stor som
invandrareför anställningDelbetänkandets förslag Program är enom av

ovanståendeñnner stöd ifrivillig positiv särbehandlingtyp resone-somav
särskilda insatser behövasförslaget frivillighet kanEftersom byggermang.

åtminstone inom den privatagenomfört i omfattning,för det skall bliatt stor
för delarlänge haftSverige har arbetsmarknadenssektorn. I parter avansvar

anställningsförhållanden, kollektivavtal. Parternabl.a.regleringen genomav
påförhållanden och hur deinflytande arbetsplatsernahar haft överstort

försituationer. Omenskilda arbetsgivarna i olika attparterna tog ansvaragerar
kanarbetsplatsernagenomförande anställningsprogrammetfrämja ett av

också fåkan stöd hoseffekter öka och detomfattningen störreprogrammetsav
föreslår därför regeringen inlederKommitténarbetsgivare och anställda. att

frånsådant ansvarstagandearbetsmarknadenssamtal med parter-parter ettom
sida.nas
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Anställningsprogrammens frivillighetkaraktär innebär det väsentligaattav
uppnåsinte exakta andelar viss invandrare vid anställningar,är att av en grupp

såvälvilket skulle kunna fallet vid offent-regelrätt kvotering, utan attvara en
liga privata arbetsgivare eftersträvar arbetskraftenbreddning medsom en av

har olika etnisk bakgrund. Den konkreta utforrrmingen i delbe-personer som
tänkandet förslaget anställningsprogram innebär visserligen deattav om av

nyanställs inom organisation bör viss andel invandrare. Avsik-som en en vara
företagensemellertid inte detaljstyra anställningar, visaärten att attutan

mål målgruppmöjligheten ställa kvantifierbart för viss beträf-att ettupp en
Måletfande nyanställningar. för normalfalletriktlinje vad iutgör en man

uppnå,borde kunna företag nåolika kan ha varierande förutsättningar attmen
målet. Det viktiga medvetenhet finns hos organisationer anställerär att en som

fåutländsk bakgrundmed bör chansen.attom personer
Målgruppen föreslår frånkommittén i delbetänkandet ärsom personer

EES-området år.länder utanför varit här kortare tid tio En alternativänsom
eller kompletterande för utformning skulle kunnaväg programmet attav vara
vid anställningssituationer bör minst invandrare kallas till intervju, givet atten

någondet finns sökande med tillräckliga formella meriter.
Förslaget anställningsprogram bör kopplas till idéerna bakom diver-om

mångfald",sity/ för visa organisationerna kan tjänaatt att att perso-
nalen har bakgrund.varierande Detta kan informationgöras atten mer genom

"diversity" i samband med information anställningspro-presenterasom om
Vidare skulle utbildning för personalrekryterare och andra kunnagrammen.

stödjas hos de organisationer följer anställningsprogrammen. Detta kansom
eftersomangeläget medvetenheten inom organisationen hur olikhe-vara om

kan föranvändas har betydelse vilka effekter olikhetema institutDetterna ger.
för tillvaratagande invandrares kompetens i arbetslivet regeringenav som

fåanslagit medel för i slutet 1995 bör kunna iroll detta sammanhang.av en
Förslaget för anställning invandrare aktualiserar princi-denom program av

fråganpiella positiv särbehandling vissa i samhället. Beträf-om av grupper
fande svensk föreligger inga hinder för positiv särbehandling. Däremoträtt
finns enligt EG-rätt vissa problem bör beaktas.som

förordningenEnligt den fria rörligheten arbetskraften inom EES-om av
området får fråningen diskriminering arbetstagare olika EES-länder före-av
komma det gäller ochanställning arbetsvillkor. Positiv särbehandlingnär av

innebär någonde inte tillhör i mening diskrimineras.atten grupp som gruppen
EG-rätten fårinnebär därmed EES-medborgare inte behandlas sämre änatt

anställningsförhållanden.svenska medborgare beträffande
I och med för anställning invandrare riktasatt programmet motav personer

från icke-EES-länder fråninnebär förslaget inte olika länder inomatt personer
EES-området Såledesbehandlas olika. finns inga hinder beträf-uppenbara
fande detta förordningendet gäller den fria rörligheten.när om

EG har emellertid i sin grundläggande fördragstext vidare förbudäven mot
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såväldiskriminering inom arbetslivet grund nationalitet kön. Det ärav som
möjligt denna fördragstext kan tolkas generellt förbud ävenatt ett motsom

målpositiv särbehandling. Nyligen avgjorde EG-domstolen avseende posi-ett
särbehandling fastslogs föreskrifttiv kvinnor. I domen nationellattav en som

stadgar kvinnor med likvärdiga meriter deras manliga konkurrenteratt som
områdenskall ha företräde inom de där underrepresenterade medförde är en

diskriminering grund kön.av
Vilka konsekvenser detta har för bl.a. positiva särbehandlingden stad-som

i den svenska jämställdhetslagen inte klargjort. jämställdhets-Hurär ännugas
lagen behandlas kan ha betydelse för hur förslaget anställningsprogramom

förhållandebedöms i till EG-rätten. Kommittén sig inte i nuläget kunnaanser
hinder för genomförande förslaget finns EG-rätten.avgöra ettom av genom

måsteDetta emellertid beaktas vid eventuellt genomförande. Iett samman-
hanget bör i kommitténs förslag det sig intepoängteras rör attatt om personer

för har nationalitetsärbehandlas de viss eller visst etnisktatt utanen ursprung,
för de relativt nyligen invandrat. Personerna särbehandlas grundatt attav
de saknar kunskaper viktiga för kunna försörja sig i det landetär attsom nya

därför emellertidoch generellt kan behöva visst stöd. Särbehandlingen är
åldersgrupper,tidsbegränsad och kan jämföras med prioritering olikaen av

sådantexempelvis för äldre arbetstagare i den s.k. främ-sätt görsett som
jandelagen.

från målgrupperUndantag regler för aktionsplanens
Även föreslås i delbetänkandet insatser i invandrar-stöd det ochänannat som

områden skulle kunna inom aktionsplanen till härvarittäta ges personer som
för nyanländalänge. Flera de särlösningar diskuterats skulleav som ovan

förlängdakunna erbjudas andra arbetslösa invandrare, exempelvis detäven
Fråganrekryteringsstödet och de vidgade möjligheterna till yrkesprövning.

då målgruppenblir hur skall definieras. Möjliga alternativ skulle kunna vara
målgrupp frånanställningsprogrammens icke-EES-länderpersoner som
år,varit här kortare tid tio kommit hit flyktingar ellerän personer som som

grund de synbart har utländsk härkomst, exempelvisattpersoner som av
Ävensitt eller utseende, riskerar för diskriminering.utsättasattgenom namn

målgrupper innefattar andra med invandrarbakgrund skulleänsom personer
långtidsarbetslösakunna omfattas, exempelvis eller människor bor isom

områden.invandrartäta
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Reservationer och särskilda yttranden

frånReservation Gustaf Essen, ledamot m:von

Situationen svårarbetsmarknaden föroch invandrare överdriftär utan
alarmerande. Den analys beträffande förhållanden råderIK degörsom som

mångaoch dess orsaker i stycken riktig inte tillräcklig.är Det räcker intemen
med konstatera ocksåekonomins funktionssätt avgörandeäratt t.ex. att av

förbetydelse arbetstillfällen uppståskall och sysselsättningen skallom nya
öka i landet. har inteIK tydligt förklarat orsakerna till sakemassättett
tillstånd vilkaoch förändringar nödvändiga.ärsom

Förändringar i det internationella konkurrensläget för varuproduktionen,
tidigare hög inñation, högt skattetryck och därav följande höga skattekilar,

offentlig sektor, bristande investeringar i kapital- och kunskapsinten-övertung
siv produktion, oñexibla arbetsrättslagar och orealistisk lönebildning, allt
detta har verkat till Sveriges nackdel vad gäller tillväxt och jobb.nya

utbyggd tjänstesektor, påEn huvudsakligen offentligaden sidan, har tidi-
kunnat det lediga arbetskraftsutbudet. Detta inte längre möj-ärgare suga upp

ligt eftersom de offentliga ñnanserna i obalans. privata tjänstesektomDenär
kan inte utvecklas önskvärt eftersom priset tjänster drivitssätt upp en

nivå.alltför hög
Invandrare har varit de i första hand drabbats de strukturella föränd-som av

måsteringarna arbetsmarknaden. Utöver detta konstateras invandraresatt
många gångerkompetens påhar underskattats den svenska arbetsmarknaden.

ocksåDärtill kommer invandrare för mycket gjorts till objekt i mottagandetatt
istället för subjekt i tillväxtpolitik. Invandrarpolitiken har gjorts tillatt vara en
socialpolitik.

viktigasteDen uppgiften för politiken undanröja hindren och ökaär attnu
incitamenten för kapitalets och arbetskraftens rörlighet. Endast tydlig till-en
växtpolitik kan minska båtnad ocksåarbetslösheten till för alla och därmed för
invandrarna. Enligt min mening kan de jobben huvudsakligen tillskapasnya

företag och beñntlig företag växer.att startasgenom nya
Om jobb skall tillskapas krävs förändrad politik syftar till attnya en som

underlätta ekonomins funktionssätt så uppnås. sådantillväxt En politikatt
kräver skatterlägre arbete, flexibel arbetsmarknad och möjlighet tillen mer
kontinuerlig vidareutbildning inte minst starkt förbättrat företagarkli-samt ett
mat.

Åtgärder syftar till underlätta invandrares inträde arbetsmarkna-attsom
måste åsikt,den därför, enligt min i ljuset de generella ekonomisk-ses av
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åtgärder för tillskapa jobb för Ompolitiska nödvändiga alla.är rättattsom nya
fåsäråtgärderpolitik förs kan nödvändiga för invandrare bättre genomslag.ett

Kxsfärslag

dålig.situation arbetsmarknaden mycketInvandrares Iär nämntsovansom
Invandrarpolitiska kommittén överlämnar till arbets-den skrivelse som nu

åtgär-marknadsministem finns inga förslag generella ekonomisk-politiskaom
den jag nödvändiga. kan inte haft ider Det IKsägasart attav som anser

föreslå sådana åtgärder mindre kunnatuppdrag inte desto borde IK haatt men
vikten åtgärder förarbetsmarknadsministem bättre vägledning attom avge

invandrare inordnas i riktig generell politik för tillväxt.en

ståndpunkterMina

sådant åtgärder ändåEftersom snabba oundgängligen krävs jagläget är äratt
program/lärlingsut-beredd tillstyrka IK:s förslag vad gäller individuellaatt

yrkesutbildning för invandrare förlängt rekryteringsstödbildning, YPI, samt
förslag tidigare i delbetänkandetmed vissa reservationer de presenteratssom

Arbete till invandrare SOU 1995:76.
åtgärder utföraVad gäller innebär ökade bidrag till arbetslösa tjäns-attsom

vård och miljö, inte acceptabla eftersom skattehöjning iinom dessaärter en
förutsättning för genomförandet och skattehöjningar denpraktiken är ären

åtgärden för i ekonomin.minst lämpliga höja tillväxtenatt
vill därför anföra reservation denna punkt.Jag
det gäller hemserviceförslaget vill jag i första hand Moderata Sam-När att

lingspartiets modell "skattereduktion för minskad arbetslöshet skall prövas
till för förhoppningsvis kommande regeringsförslag. För-och läggas grund

ñnns kommitténs kansli.slaget tillgängligt
innehållerförslag hemserviceföretag delDet IK presenterar om ensom

ifrågasättas utifrån utgångspunkter,ofullkomligheter och kan principiella men
får ändå hushållensi riktning, nämligen underlättarätt attett stegses som

efterfråga hushållssektom därmed bidragande tillmöjligheter tjänster inomatt
öka sysselsättningen.att

åtgärder IK föreslagit i skrivelsen har huvudsakligen sigDe väntsom ovan
säråt-nyanlända och de framtida nykomlingama. för dessade Det ärmot nu

gärder särskilt motiverade.är
åtgärderinnehållers.k. aktionsplanen särskilda riktade invandrareDen mot

åtgärdsförslagenvarit här längre. Delvis sammanfaller med dem somsom
åsikt sådanaförgäller under introduktionsperioden invandrare. Min är attnya

måsteåtgärder vissför de nuvarande invandrarna i nuläget prövas attmen
försiktighet nödvändig eftersom riktade insatser tveksamma inte minstärär

det finns brister i den generella politiken.om
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frånReservation ledamöterna Anita Jönsson s, och Juan Fonseca s:

sidorna skrivelsen.9-15 iVi motreserverar oss

står förhelt bakom beskrivning arbetsmarknadssituationen invand-Vi den av
måsteSveriges ekonomiska kris lösasrare/flyktingar i skrivelsen.görssom

Ävenfår sig utanför.med hjälp alla människor i landet. Ingen kännaav
måsteinvandrare och flyktingar del lösningen ochär ses som en resurs.en av

för kunna trygghet och delaktighet i sitt landavgörande kännaDet äratt nya
någotklara sin försörjning. Det arbetslöshetenär än annatatt egen som mer

dåorättvisor, vidgar klyftor och urholkar tryggheten. Var finns deskapar nya
jobben skall stödja och utveckla sina medborgare i dennaHur samhället nya
arbetsmarknad

kursändringFörslagen här marginella, innebärärpresenteras ensom men
ñnns behov inom äldreomsorg,inom arbetsmarknadspolitiken. Idag stora

då häroch skola, och det helt fel skattesubventionera denbarnomsorg är att
tjänster i hemmet. riskerar förslagen hänvisa invandrareDessutom atttypen av

i samhället till endastoch flyktingar och del andra utestängdaen grupper
okvaliñcerade arbeten med lönesubventioner.

Risken dessutom denna situation kommer ochär att att permanentasstor
låsa får svårt påfast hävda sig arbetsmarknaden.invandrare, attsom senare

tagit med hemservice i Danmarkunderlag vi har delDet systemsom av om
serviceverksamheten varitoch Frankrike visar nettosysselsättningenatt av

tämligen begränsad och den totala inverkan arbetslösheten varit liten.
skapa arbetsmarknad, vi inte dessa lösningar. Om skaFör att tror manny

såsubventionera med samhällets ska deinvandrares arbete motstyraspengar,
hushållssektorn.sektorer framtidsmöjligheter Utvecklings-har bättre änsom

låtamöjligheterna i samhällsutveck-ligger i invandrargrupperna medatt vara
lingen skapande kraft.konstruktiv ochsom en

frånReservation Ruwaida,Yvonne ledamot mp:

måste finns klassamhälleVi konstatera det redan idag äventyvärr att ett som
mångatydliga etniska skiljelinjer. Situationen för med invandrar-har personer

ocksåohållbar.bakgrund arbetsmarknaden innebär det deDetta ärär att
arbetslöshet. viktigt vi arbetar förförst slussas i tider hög Det är attutsom av

finns inom den reguljärahitta konstruktiva lösningar problemetatt som
hållbararbetsmarknaden i syfte ändra den i ekologisk och socialtatt en mer

riktning.
två måste åtgärdas. Videnna bakgrund finns det viktiga sakerMot som

måste minska segregationen arbetsmarknaden, dvs. motverka diskrimine-
måste låtertotala arbetslösheten. sig interingen. Dels vi minska den Detta
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konstruera arbetssektorer utanför den reguljära arbetsmarkna-göras attgenom
föreslår.den vilket det liggande förslaget I förslaget uttrycks explicitäven

vikten inte sammanblanda denna sektor med den reguljära arbetsmark-attav
På sånaden. förslaget eftergiftkortsiktig för arbetsmarknadsätt är en en som

tillåts fritt mål.hänsyn till sociala konstruktionFörslagets inne-utanoperera
bär vidare ringa möjligheter till utvecklande den reguljära arbetsmarkna-av
den.

alltsåVi ställer inte bakom förslagen tjänsteföretag.subvention tilloss om
Att marknader inom viss sektors eller bransch inom ekonominöppna nya en

fårleder för de lönesubventioner till ytterligare segregering och margina-som
pålisering arbetsmarknaden. Fruktbara och konstruktiva förslag iställetär

sådana allmänt, försökergenerellt hela arbetsmarknaden föröppnasom upp
invandrare. Segregering små fåbetyder just invandrare har möjligheteratt att
tillgång till hela arbetsmarknaden hänvisas till de mindre betaldautan att

frånarbetena eller slussa reguljäraden arbetsmarknaden.ut
Generella lösningar åstadkommasarbetslösheten vi kunnaanser genom

ocksåsänkning arbetsgivaravgiften via skatteväxling. Detta innebär atten av
påtjänstesektom ökat utvecklas marknadsekonomisk rät-utrymme attges en

tvisare basis. En lösning arbetstidsförkortning. Vi inte detär ärattannan anser
fårnegativt med allt färre arbetstimmar. Med arbetstidsförkortning ñer ett

arbete och det kommer dessutom till högreleda livskvalitet, minskadeatt
samhällskostnader och inte minst jämlikt samhälle.ett

Vi vårdjobbsamhälleliga behov och ska inrättasäratt t.ex. stortanser av
riktiga jobb. Grundläggande behov ska inte täckas tillfälliga ochsom av

åtgärder. rådosäkra arbetsmarknadspolitiska Detta vi möjligt haär attanser
med grundläggande förändring det ekonomiska via skat-systemetgenom av

såteväxling. Eller skulle kunna möjligheten för kommuneröver attman se
införa progressiv för äldrevårdskatt kunna finansiera barnomsorg,att t.ex.en
och skola.

beståndsdelEn viktig i minska arbetslösheten och diskrimineringenatt av
invandrare näringspolitiken. Vi kan tillvara de och kunskaperär ta resurser

finns hos invandrade stimulera egenföretagandet. Iatt ettsom grupper genom
längre ocksåperspektiv leder det till diskriminering minskarinvandrareatt av
då fården svenska omgivningen respekt visaratt attgenom man man ger
samhället företagande. Människor med invandrarbakgrund ñermötsnytt av
hinder för det företagandet, såsom svårigheter få lån, svårarestörre att attegna
få information åtgärderbra företagande viktigtDet medär tarom o.s.v. som
bort dessa hinder.

bör lika självklart för företagDet rekrytera medarbetare bäggeattvara av
könen rekrytera medarbetare befolkningssam-landetsatt motsvararsom som

uppnå såmansättning. kunna påFör detta bör arbeta sättatt man samma som
uppnåi Sverige för ökad jämställdhet mellan könen arbets-gör attman

ocksåmarknaden. Det bör självklart lagen diskrimineringatt motvara
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jämställdhet arbets-grund etnisk tillhörighet lika stark lagenärav som om
marknaden.

från finnskommitténs delbetänkande "Arbete till invandrareFörslagen
kvarstår.Vår från dåskrivelsen. kritik tillfället det presenteradesmed i

frånReservation Helena Duroj, ledamot v:

sidorna 9-15: 1.4 marknader"."NyaVi motreserverar oss

stårVänsterpartiet inte bakom detta förslag. Förslaget subventioneradeom
frånhushållstjänster uttryckta krav eller behov medbor-idag inte motsvara

såväl jämställdhetssynpunkt.och oacceptabelt jämlikhets-är somgarna, ur
danska franska erfarenheterna "nettosysselsätt-Dessutom visar de och att

ningseffekten hittills varit tämligen begränsad ochserviceverksamhetemaav
totala inverkan arbetslösheten varit liten se Anxo och Tanemarsdenatt

underlagsmaterial kommittén.till
också sysselsättningspoler förVi avvisar den här skisserade tanken upp-

då förslaget leder tillpersonal inom den offentliga sektorn, vi befararsagd att
sänkta och uppluckrad arbetsrätt. öka arbetsmarknadsutbudet ochlöner För att

hushållsar-könsfördelning beträffarskapa förutsättningar för jämnare vaden
kommunala arbetsupp-förordar Vänsterpartiet 6 timmars arbetsdag. Nyabete

åstadkommasgifter inom rniljösektorn kan skatteväxling.genom

Mårtensson,Särskilt ledamot fp:yttrande Ingelaav

uppdragit Invandrarpolitiska kommittén redovisaRegeringen har över-att
underlag för den arbetsmarknadspoli-väganden och förslag kan utgörasom

våren 1996. kan inte ställa migtiska proposition, ska utarbetas under Jagsom
till regeringenbakom den skrivelsen, kommittén beslutat överlämnasom av

skäl.följande
Kommittén konstaterar redan i början utredningen den alltmer proble-attav

för med invandrarbakgrundmatiska situationen arbetsmarknaden personer
för invandrares integration i det svenska samhället.de hindrenstörstaär ett av

fram förslag, skulleDärför beslöt kommittén första tidenägnaatt att ta som
bidra till sysselsättning invandrare. Ett delbetänkandekunna högre över-

således förslag,1995. Kommittén har redan lämnatlämnades i slutet juniav
ingå speciellt med tanke betän-kan i underlaget för proposition attensom

synpunkter finns redovisaderemissbehandlats och rernissinstansemaskandet
till arbetsmarknadsdepartementet.

sitt slutbetänkande till regeringenDärtill kommer kommittén ska lärrmaatt
år. framapril i kan inte finna det motiverat justden 2 Jag att nu pressa en

för kommittén mycket arbetstyngd tidpunkt. I kommitténsskrivelse vid en
ingår i delbetänkandetskrivelse ñnns kortfattad beskrivning vadav somen
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hastigt hopkommet förslag hemservice enligt min meningsamt ett om som
inte tillräckligt Därutöver förslag introduktion förär utrett. presenteras ett om
nyanlända invandrare, inte slutbehandlat kommittén.ärsom av

såledesJag kommittén i sin skrivelse till regeringen endast skull haattanser
hänvisat till delbetänkandet Arbete till invandrare informeratsamt reger-
ingen månad.slutbetänkandet kommeratt om en

Särskilt yttrande Marianne Andersson, ledamot c:av

frånDelbetänkandet Invandrarpolitiska kommittén i juni 1995 lämnades för
situationen för invandrare dåarbetsmarknaden minst akut ochatt sagtvar

någotför skulle snabbt. Sedan dess har läget ytterligare förvärrats.görasatt
fönnåttJag beklagar regeringen hittills någotinte sig till genomföraatt att av

någotdet föreslog någotoch inte heller kunde underlättat ochannat som ge
signaler påregeringen invandrares arbetslöshet allvar.att tarom

Jag ställer bakom tanken serviceföretag hushållssektom.riktade motupp
Här kan marknad människor meningsfyllda arbeten ochöppnasen ny som ger
därmed minska bidragsberoendet. däremot principielltJag tveksam tillär mot-
svarande verksamhet i offentliga eftersomsektorn det skapar konstig situa-en

övergårtion där friställda till dessa serviceföretag och kanske fortsätter med
sina gamla jobb. Det borde finnas andra lösningar för detta. Eftersom situatio-

så våraallvarlig och inte i längden kan använda skattepengar tillärnen pass
bidrag till arbetsvilliga för ändåmänniskor de inget ska jaggöra, äratt attge

beredd tillstyrka detta.ävenatt
ocksåJag tyngd borde lagts underlätta invandraresatt attmenar mer egna

företagande. bådeDet bör komma redan i introduktionen och gälla akademi-
ker och de praktiskt inriktade.mera

Särskilt yttrande Hardy Hedman, ledamot kds:av

Med kommitté-majoritetens förslag förstmarknad för ochöppnaattom en ny
främst hushållssektom påkan in mångaarbetsmarknaden förvägen öppnas
både svenskar och invandrare. Den danska modellen har visat det troligenatt

några inlåsningseffektefinte blir . Man ska inte heller underskatta den bety-
för fådelse det har individens självkänsla inkomster arbete iställetatt egna av

för påbehöva leva socialbidrag. självfallet påDet viktigt de anställdaäratt att
fårdenna marknad goda möjligheter till utbildning och vidareutvecklingnya

andra sektorer arbetsmarknaden.av
ocksåFörslaget öppning i kampen den svarta sektom.är Enmoten

beskrivning restaurangbranschen i Stockholm nyligen visade betal-attav
ningen för nivåtimme svartjobb ligger ersättningen i denper samma som

hushållsservice.danska modellen för
ocksåKommittén inriktningen det kommande slutbetänkandet.anger av
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skrivelsen denna politik skadet gäller den generella politiken iNär sägs att
åsiktmångkulturella skrivningen fördet samhället. Enligt min denspegla är

svenska regeringsformen och i internationella kon-passiv. Med grund i den
måste införa starkare lagligt och opinionsmässigt stöd förventioner Sverige en

både språkliga- invandrargrupperinhemska och etniska minoriteter och de nya
Framförallt mino-kommit till Sverige efter andra världskriget. gäller detsom

språkliga området.och kulturella Det kan medverkaritetsrättigheter inom det
tvåspråkigasverigeñnskatill stärka självkänslan hos och andrat.ex.att ung-

måste få positivsverigefinska ställning lös-domsgrupper. Den gruppens en
årefterning utredande.av

ocksåspråk- kulturpolitik stödja rninoritets-kraftfull och kommerEn att
har enligtställning arbetsmarknaden. Kommitténs majoritetgruppernas

på åtgärder.ensidiga arbetsmarknadspolitiskamin mening stark övertroen

Gunnar sakkunnig:Särskilt yttrande Wetterberg,av

förslagen i avsnitt 1.4. Dekan inte ställa mig bakom ochJag resonemangen
samhällsekonomiska betänklighetema för och otillräckligt utredda.är stora

kontrollsvårighetema,arbetsmarknaden, avgränsningamaSnedvridningen
frågan tidsbegränsat ellervad hemservice och skaär systemetsom om varaav

några sådana oklarheter.ärpermanent
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