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sluttagit nurasismenHar
hafthar ärvägarÅR INTRESSANTAMINST LIKA nyaHALVTETT OCH ETTUNDER

sko1a/utbild-områdetfrämlingsfi- inomuppdraget arbeta rasism, våg prövasattmotatt
Hurframtida lårarkår utHurDet har varit ning.entlighet och antisemitism. vårett ser

svensklårarkårenegentligen iväl speglarSkräm-skrämmande arbete.både roligt och
medden arbetarskola de elevgrupperfördomar,finns mycketmande, för det såatt

förden konferensställdesför det Frågorroligt,rädsla och intolerans. Men att som
anordnade ikommitténlärarutbildaremycketlandet finnsi så somrunt engage-om

barKonferensen1997.decemberförändra. I denna antologioch lust tematattmang
interkulturelltmedLärarutbildningdel det seminarier,finns på ettmötten av

resulterade småningom iperspektiv ochdel såprojekt. Inlägg visaroch imöten som en
lära-Delsförslag från kommittén.mångfaldmed visarmöjligheterna attett parsomav -

erbjudasskallutländsk utbildningSå medokunskap.dumhet ocharbetssättpå enmot re
delsutbildning,kompletterande ettårigdetmycket kan bara attgöragöra attgenom

framåläggasskalllärarutbildningarnafaktisktochsjälvklara sig att taattatt engagera-
förhur de arbetarpolicydokument visarolikagilla såär somatt

skainterkulturellt synsättettatt genom-
plan ochMångfald behövs mångapå erbjuder.av utbildning dedenslag GUNLÖGi

arbetsgivarsidan hävdarorsaker. Påmånga och lärarut-universitetslektorBREDÄNGES,
för företagmångfaldsstrategiervissa att föreläs-vid Göteborgs universitet,bildare

affärsmässigamotiverade utifrånenbart är förtill grundlåg delvisvid konferensenning
fler plandetskäl, mångatror att ff.sidanläsa 60Den finnsmen förslagen. påatt

mångfald.ökadfinns mycket vinnaatt beskrivnaförslag finns iav en Kommitténs övriga
Ändå professorbl.presenterar LoIs sidana. sammanfattning 90.påen

USA,Universityfrån Indiana i är skolområ-som satsade hårtw1sE Kommittén pårätt
drivkraftenden affärsmässigainne just uppväxande generationendet. Den vårär
mångfalds-genomarbetatoch att ett fan-grogrunden förfinnsmenar framtid och där ett

förbättraförtänkande strategiär att orga- dit viMen fören tastiskt Sverige. nå måsteatt
effekti-konkurrensförmåga ochnisationers vand-derasoch ungdomarna ibarnenstötta

ledarstrate-förknippad med andravitet, nära led detvuxenvärlden. Som iring ettmot
och försökteamarbetegier att fram,upp- arbetsmaterial vin-som arbetet etttogs som

ochindividuelltmuntra grund-ansvar till samtligaengagemang skickades1997 uttern
företagen.inom läget"Sverige. Hurgymnasieskolor ioch är

konfe-ochbesökte SverigeLois Wise en sidanbeskrivet 12.finns
bl. Europaåret rasismmot projektetarran- det stoltaharrens som a. Dessutom vi

andras erfaren-ochgerade. Mer hennes rådslag rasism,om Pow-Wow, turnera-mot som
sidanforskning finns läsa 36heter och påatt under ochSverigede åretrunt engage-som

etniskArgumenten förartikeln mång-i ficktill söder. Det migfrånrade elever norr
dessutomharfald arbetslivet. Kommitténi detförstod hur viktigttänka. Jagbörja äratt

Möjlig-Mångfald 8Cpublicerat magasinet harrasismen. "Mansig motatt engagera
kuns-kombinerad guide ochheter, slags Någravänskap m.m.respekt ochen lärt sig om

förstått viktenkapskälla för de har attav finnsrådslagensom från närmareröster som
mångfald arbetsplats.med sinjobba med hursidan bl. tipsmer beskrivna 46, påa

Se sidan 95.
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rådslag kan arrangeras.

SEGREGATION OCH
hör mycketviGETTON

talas nuförtiden,om
hur kan bo-ettmen

stadsområde fungera
egentligen Hur gör

för skapa vån-attman
liga bostadsmiljöer för
alla, för skapaatt
mötesplatser mellan
de individer borsom
och arbetar olikai
bostadsområden, inte
minst i problem-s.
områden. I ett samar-
betsprojekt beskrivet i

Ordförande SahlinMona och vice ordförande EuropaåretJoeFrans, rasism.motdenna antologi siggav
kommittén in där. Råslätt utanför Dagens Nyheteräven vårvintern där1998,
Jönköping glädjande exempel skräddeinteår precis orden vad gäller medier-ett att
det kan gå vägen", bara försöker. Se beskrivning det mångkulturella landom man nas av
sidan 14. Sverige de facto Artikeln kan läsaniär.som

sidan 52.
ÄR OMRÅDE påKULTUREN ETT ANNAT som Vi vill här rikta tackatt ett varmtpassaolika de flesta. Om det konst,sätt möter så är till alla antologins bidragsgivare, självasombio, musik, arkitektur, eller... Det ärteater för innehållet.svararetikettsvårt kultur, vad kul-sätta påatt men

skapa mötesplatser. Ett viktigtgör är Den liggertur att RASISMENHAR INTE TAGIT SLUT.
fokus föreställningeni Nils Holgersson, lur bakom arbetslöshet,på dumhet, rädsla,

Riksteatern mellan okunskap och slentrian. Jag hoppasär mötetsattsom upp, att
olika kulturer, mellan olika människor och Europaåret harrasism bidraggivit någramot
däri de och kommitténi arbeteti i förmöttes alltid hållanågot debatt och dis-att

bl.a. blev bilaga ungdomstidningeni kussion levande. För det det lite slit-ärsom en som
Chili. Se sidan 22. uttrycket: i mellan människormötetna upp-

kontakt motverkarstår intolerans. I desom
grogrund förVÄRLDSBILD ärMEDIERNAS mötena mångaär måstesom vara mermänniskorsmånga tankar, samtal och dis- aktiva partier, skolor, arbetsgivare och fack--kussioner. Desto viktigare då tid-våraatt föreningar, bostadsföretag, kulturarbetare

ningar, och radioprogram verkligentv- speg- och journalister.
lar hela samhället. Kring detta funderade Jag har förändrats alla jagmötengenomkommittén mycket och rad projekt initie-en har fått del under Europaåretta motavrades. Ett dem finns beskrivet sidan 26påav Hoppasrasism. Du läser antologin fårsomoch det spännande tankar och frågeställ-är del det också.en avningar där i samtal mellantas ettsom upp
fem journalister och medieforskare. MONA SAHLIN
Dessutom ORDFÖRANDEpublicerades EUROPAÅRETdebattartikel i I MOT RASISMen

Har rasismen tagit slut Europaåretnu rasismmot5



vill bliIngen
dem...svartlistad av

MOD. gjor-DeltogMångfald och Dialogantidiskrimine-lokalaolika samt"De
förordförandebland andrade PISANU,FRANCAfaktorringsbyråerna blibörjar en lokalaförnationella organisationenden

vill bliräkna med. ingenatt antidiskrimineringsbyråer Nederländerna,i JOSE
antidiskrimine-avdelningschef fördem...svartlistad Deras DRIESSEN,upp-av

ringsbyrån ochi Alkmaar CARLlENKOTRAM,avslöja ochhindra,gift är att
från och konsulta-koordinerings-representant

skerdiskrimineringbekämpa som Stadsfullmäktige.Rotterdamsförtionsgruppen
beteenden ochuttalanden,genom

från idê- ochRöda KorsetsHELLESMARCOs k struktu-regelsystemgenom sidamed början nästautbildningscenter ger
diskriminering."rell spännandebeskrivningintressant ettaven

studier Alkmaarhur iberättararbete.med HanSå arbetebeskrivs det om
till antidisk-vänder sigindivider hellrevisat attantidiskrimineringsbyråerlokala

derimineringsbyråerna myndighetertill närän
Nederländerna.bedrivs isom delDockdiskriminerade.blivit ägnas stor aven

arbetetbyråernas preventivatid det motförhöjs allt fler rösterNu att
utbildning och kon-studier,information,rasism:utvecklabordeSverigeäven ett

sultationer.
antidiskrimineringsbyråernät medav exempelvisdeAlkmaar arbetar ävenI

loka-rådgivning lobbyverksamhetoch gentemotlandet.irunt om
arbete upplevsoch just dettamyndigheter

strukturella ocheftersom detallt viktigare,som
medmångkulturellt land,Nederländerna är ett från sidamyndigheternasarbetetpreventiva

olika imellanmycket motsättningar grupper antidiskrimineringsarbetet.förskapar utrymmet
medsamhället. arbetas det intensivt attDär sådana långsikti-Europaåret rasismmot ser

ochsamhället,alla delaktiga i närgöra oavsett väsentliga ochpreventiva satsningar somga,
varifrån del detdet. ide klivit i Som en studeravärdefulltdärfördet attytterstanser

antidiskrimineringsbyråerarbetet har k upprät-s Nederländerna.exemplet
ingår diskri-dessutomlandet ochirunttats om

mångkulturfrågor städersi fleraochminerings-
Rotterdamtjänstemannautbildning.ordinarie är

förebilden.
riksdagspolitiker, kom-samladesaprilI 1998

frånoch tjänstemänmunstyrelseledamöter
och fackför-folkrörelse-Sveriges alla kommuner,

MOD-programmetär ett sam-arbetsförmedlare ochbundsrepresentater, ung-
arbetsprojekt mellan SverigesDiskriminerings-domsorganisationer samt Råd, Frikyrko-SverigesKristnaförJämställdhetsombudsmannenrespektive att Studie-samråd, KyrkligaSveriges

i Sverige.detta ävenär väg att studieförbun-en Frikyrkligase om förbund,
Europaåret studieför-arrangeradesKonferensen det KFUK-KFUMsmot samtav

bund.idê- och utbildningscenterRödarasism, Korsets

Europaåret rasismtagit slut nu 6rasismen motHar



Antidiskrimineringsarbete
i Nederländerna

AV MARCO HELLES

Antidiskrimineringsbyråerna den klarnar. Samtidigti vill föreslå lös-1. man
ningar problemen. Därför insamlandetpâNederländerna är

statistik och bakgrunder till diskrimine-av
Antidiskrimineringsbyråerna Nederlän-i ringen viktig uppgift för ADB. Ien samar-
derna exempel hur myndigheter ochpåär bete med individerett och sökerorganisationer
folkrörelser kan samarbeta för motverka lösningar lokala problem. I samarbe-att man
diskriminering samhälleti och särskilt med lokala ADB,jurister söker förekom-ite
arbetsplatser. mande fall, fallen rättsligt medlingpröva när

Antidiskrimineringsbyråerna ADB, inte hjälper.nu
till antalet,40 har till uppgift hjälpa En viktig målgrupp skolan, där detattca är pre-

invånarna Hollandi bemöta både diskri- ventiva arbetet har sin viktigaste grund.att
mineringstendenser och helt tydlig diskrimi-
nering i arbetslivet och samhälleti i övrigt. Gentemot provinsiella myndigheter
De lokala byråerna hjälper individer for- De lokala byråerna samarbetar föriatt provinser
mulera klagan arbetsgivare, myndighe- föra statistik och informationmot till deatt ut

och andra de upplevt förtryckandeter regionala myndigheterna. ADB förmedlarsom
eller diskriminerande. I de flesta fall lyckas kontakter med och myndigheter.experter
byråerna skapa dialog mellan Samtidigt söker kontaktatt med regionalaparternaen man

frågan,i medling sker 70% fallen.i nätverk för immigranter och lyfter fram likaav
Medlingen leder till försoning, eller till rättsprincipen" i regionen. Viktiga förslag till
enklare uppgörelser mellan Dessa förbättringar och policys lyfts fram till dis-parterna.
samtal leder också ofta till preventiva kussion med myndigheterna.strate-
gier diskriminering detinom aktuellamot
företaget. I fallen20% diskrimi-prövas Gentemot nationella myndigheter ochca av
neringen juridiskt och fall leder till regeringenytterst

Civilrättslagar och strafflagar Genomrättegång. till- sammanställa de lokala byråernasatt
berördai fall. De olika lokala ADBzs statistik och erfarenhetämpas föreslås nationella

börjar bli faktor räkna med. Ingen vill diskriminering olika planpåatt moten program
bli svartlistad dem. arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, skola,av

Det lokala ADB-nätverket arbetar myndighetsutövning, och fritid osv.även sport
med myndigheter plan, de lokala Här fokuserar speciellt fall och erfa-påtre myn- man
digheterna, de regionala/ provinsiella och de renheter lett till juridisk prövning.som
nationella. Statistiken sammanställs landsorganisa-av

tionen kallad se nedanrasism, LBRmot
Gentemot lokala föreslårmyndigheter förändring strukturer ochsom av
Det huvudsakliga arbetet tillämpningavslöja lagar förgår En vik-regeringen.ut att av
lokala problem till myndigheterna bil- del arbetettig i därför utbildningssats-så äratt en

rasismenHar tagit slut Europaåretnu rasismmot7



nedan. IblandARIC seADO ochdis-medarbetar görsjuristerning gentemot som
fältstudier inter-ochundersökningarkrimineringsfall. genom

fakta.insamlandeochvjuer av
diskrimineringUpplevd

ArbetsområdenuppgifttillAntidiskrimineringsbyråerna har
särskildADB-nätverketlokaladiskrimine- Detoch bekämpahindra, avslöja upp-geratt

områdenföljandemärksamhet tillbeteendenuttalanden,skerring som genom
s strukturell dis-koch regelsystemgenom Arbetsmarknad0kriminering. kanDiskrimineringen vara Boende0

kön,baserad kultur,ras, etnicitet,på sexua- Utbildning0
ADBhandikapp, ålderlitet, religion, osv. verksamhetOffentlig0

dis-för alla upplevertill förfogandestår Transportersom -
diskriminering.eller bevittnarkriminering Media0

antidiskrimineringsbyrå be- Kommersiella tjänsterVarje lokal 0
fritidochSportdiskrimi-handlar klagandenindividuella 0om
rättsväsendePolis ochindividen upplevtmed 0Det räckernering. att
strukturerHindrande0diskriminerad. Varje klagansig upp-som

Extremhögern0förmärksammas och sig.registreras
faktasamlas ochBakgrundsinformation in flesta byråernadeI praktiken öppnaär

konfliktenbeaktande. Båda sidortill Beroende lokalatas kontorstid.underav på resur-
medling mel-hörs och första platsmot olika frånstegen tas byråerna bemannatsharser

indivi-individer ellerlan mellan ochparterna provinserI kommunertill plats. vissa är-
nödvändigt,Omder och organisationer. och då kananslagetoffentligadet större
klagandedenkommer ADB assistera att andra platseratt anställda. Påha flerabyråerna

vidpolisen ochhändelsen till frivilligarapportera verksamheten principdrivs i av
arbetetvid det juridiskabehov assisteraäven krafter.

därmedADB hardiskrimineringen.mot
kontakter med polisergodaockså etablerat exempel: Alkmaar.Lokalt

dom-åklagare,rättsväsende advokater,och Kontoret,Alkmaar.exempelEtt lokalt är-
stolar. 250-300hanteraranställda,med 5sina ca

bland 500 invånare iklaganden 000år caper
Preventiv verksamhet sker hante-flesta fallenI deprovinsen. av

arbetarAntidiskrimineringsbyråerna även diskrimineringsfrågornaringen genomav
diskrimine-verksamhetmed preventiv så att AlkmaarStudier visaroch medling. idialog

Infor-skallringssituationer inte uppstå. ADB tillvänder tillindivider hellre sig änatt
lyfter framoch kurserkonsultationermation, diskrimineringsfall. Enmyndigheter i stor
Samtidigtfrågor.företagens policy dessai arbetetdettill preventivadel tiden åtgårav
informa-ochbedriver ADB utbildnings- utbildningstudier,information,rasism:mot

ochskolor institutioner.tionsverksamhet i konsultationer.och
avslöja ocharbetetEn viktig del i år att dockhandlararbetetDet primära attom

och rasistiska organisa-bekämpa fascistiska eller dis-upplevtdem rasismassistera som
vik-baserade. Enlokalttioner är ochgrund etnicitetannan krimineringsom på av

tillinformationdel arbetettig i är att uppgiftviktigEnge är att geannanursprung.
medsamarbeteoftamedia. Detta sker i för individer ochinformation och service

Europaåret rasismsluttagit nurasismen 8 motHar



organisationer. Elever och högskolestude- Institutet för Utveckling,Multikulturell
rande viktig målgrupp. Kontoret Annearbe- med Frank Foundation Amsterdam,är ien

målmedvetet med arbetsmarknads- denmed LV Nationella Federationenäventar av
frågor och söker utveckla antidiskrimine- ADB:s Landelijkoch LBR Bureau ter
ringsstrategier tillsammans med företag, bestrijding Rassendiscrimiatie denvan -
fackföreningar, minoritetsföreningar och rasdiskriminering.nationella byrån mot
politiker. LV håller de antidis-olika lokalasamman

Kontoret söker också kartlägga lokala krimineringsbyrâerna utbyte avgenom
hatgruppsaktiviteter och informera deras information och kunskap samt attom genom
förehavanden. destärka lokala byråernas professionalitet via

Kontoret arbetar med rådgivning konferenser och utbildningsinsatser.även
och lobbyverksamhet lokalagentemot myn-
digheter. Detta arbete upplevs allt vikti-som LBR Landeliik bestrijdingBureau3. ter

eftersom det strukturella och preventi-gare, Rassendiscrimiatie den nationellavan -arbetet från myndigheternas sida skaparva byrån rasdiskrimineringmot
för antidiskrimineringsarbetet.utrymmet

Undersökningar och utvärderingar LBR Utrecht hari viktig roll arbetetiär moten en
del arbetet kontoret. Detta arbe- diskriminering. Framför allt fokuserarannan av man

kopplas sedan till arbetet med strikt destrategier juridiska aspekterna arbetetipåte
diskriminering. Därför byrån sysselsatt medrasism.mot ärmot

ADB Alkmaar samarbetari med lokala forskning och sammanställning fakta.av
frivilligorganisationer och samlar kompetens Man utbildar och stödjer arbetarjurister som

samverkan. Det komplexa förhållan- I och med utvecklatsrasism. arbetetmotgenom att
det till myndigheter utbildningsinsat- har LBR skapat databas anti-gör även överatt en

nödvändiga, samarbete medi poli- diskrimineringsfall Härär iprövats rätten.tser ex som
ofta själv anklagas för diskrimine- kan söka efterjurister viktiga prejudikat ochsen som

Ett viktigt arbete utförsring. jämföra med andra tillämp-europeiskaäven ävengentemot
rättsväsendet med kurser och konferenser lagarningar EU. En viktiginomav annan

tillämpning antidiskrimineringslagar- del arbetet understödja antidis-i lokalaärom attav
Holland.i krimineringsbyråer och lokala juristerna som

Alkmaarkontoret stöds ekonomiskt samarbetar medvia dessa.
anslag från 27 städer Två33 i provinsen. För Sveriges del kan det viktigt attav vara

de fem anställda holländare till följa det nederländska exemplet medärav ur- mera
De invandrare.övriga Utöver genomgripande lagar diskrimineringärsprunget. äntre mot

dessa praktiserar studenter kontoret. de har Sverige. Den holländska grundla-två i
de civilrättsliga lagarna och strafflagar-gen,

omfattande och tydliga deär änAntidiskrimineringsnätverket na merai2.
etthar här exempel bl tilläggetärNederländerna a om sex-

uell preferens/orientering. Hursomhelst,
Antidiskrimineringsbyråerna arbetar till- lagarna medve-sak, kompetensen ochär en

i nätverk med ADO Anti- tenheten bland jurister och myndigheterettsammans en
diskrimineringskonsultation heltgentemot annan.
media, ARIC Antirasistiskmed Informa- Därför behövs ADBorganisationer som
tionscentrum Rotterdam,i med FORUM och LBR, medenbart sysslar juri-intesom
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den politis-bland dem harantidiskrimineringsfall, utsträckningdiska prövningar somav
politiskamedvetenheten ka makten. De organisationernaframför allt söker höjautan

exklude-harfinns. Därför och i varitkring de redan partiernalagar är stort settsom
inkluderande.för Fåconduct viktigt rande istället immi-arbetet med code of så att-

politiskafått inträde till denoch färdig- harhöja kunskapen, medvetenheten granter
antidiskrimineringsorgani-jurister, makten. Här villhos individer politiker, poliserheten

politikeroch företag och sationernaorganisationer, utöva motsamma pressmyn-m
företag och organisatio-digheter samhället fungerar och och partierså rättar motatt som

efter den holländskade lagarsig styr ner.som
konstitutionen.

följer deMed särskilt intresse etnis-man GAO4. -följandeka ställningminoriteternas på Gemeentelijk Allochtonen Overleg
områden: arbetsmarknad, utbildning, det

staden Rotterdam sökerexempel hurett-politisk påverkan.sociala livet och
ställning inom sinastärka minoriteters"Wet BEAAlagen i1994 antogs

förvaltningar.sammanfattasNederländerna. Lagen kan
etniskalagen syfte stärkaär attsom vars kommunfullmäkti-Rotterdam har stadensI

jämlika deltagande arbets-iminoriteters diskrimine-beslutat motett programge om
marknaden. påkallar företagenLagen att olika förvaltningar. 1985stadensring inom

företag. Varjeaktivt söka tillminoriteter sina inkludera flera anställdaplan attantogs en
företagen skettskall hur rekryteringpåvisaår etniskafrån invandrargrupper eller minorite-

sökaoch redogöra för de aktiva stegen att ter.
minoritet.anställa etnisknågon ur gruppen GAO har bil-plan har lett tillDenna att

Lagen alltså aktiv. Deninte passivär men ställningför stärkadats minoritetersatt
frånpåkallar således medveten aktiviteten numerisktstadens förvaltningar såvälinom -sidaföretagens och myndigheternas sökaatt söka behållakompetensmässigt samtsom -anställa Detminoritetsgrupper.personer ur GAOanställdadessa organisationen.inom

räcker vi har diskri-inte längre intesägaatt understöddkommunen organisationär en av
förnågon". Nu redogöraminerat måste man minoritetsbak-bestående anställda medav

förvilka planer och inklu-tagit attsteg man grunder.
dera minoriteter inom organisationen. det lät-De problem på är ärstött attman

NationellaADB fede-Det LBR, och LV till "lägre"rekrytera posi-minoriteteratttare
ADB uppmärksammaför sökerration är till de högre,myckettioner svåraremen

utbildning-chanserminoriteters inomäven inhemska dominansen videftersom den
Holland. Manoch det sociala livetinom ien total.dessa högre tjänster är nästan

blutbildningenföljer lagar styr aupp som och möjlig-saknarMinoriteterna öppningar
kultu-utbildning hemspråk och deni egna viktigtEttheter in isig systemet.att ta

ren. deVidare uppmärksammar sär-man arbetsområde därför medvetenhetenär om
skilda behov religiösa och kulturellaolika värdera invandrares utbild-uppskatta ochatt

har vid sjukdom,och traditionergrupper anställda frånNu har antalet minori-ning.
helgerbegravningar, firandet m.m.av vid de högrebörjat öka äventetsgrupper

fältet finns det klaraInom det politiska tjänsterna.
tendenser nederländsk politikinom att behållaFör minoriteter inom organi-att
invandrargrupper osynliggörs allti större mångfalds-GAO medhar arbetatsationen
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utbildningar Diversity Training ländska Sverigeinom exemplet ochi vissåsta-
dens olika förvaltningar. GAO har aktivt locka fram nätverk etnisk ochett mot annan
medverkat till skapandet policys och diskriminering Sverige.iav
Code of Conduct bland stadens olika för- Behöver Sverige antidiskrimineringsbyrå-
valtningar. Samtidigt har skapat Sverige finnsI det redan antidis-erettman nu en

för de anställda från krimineringsbyrå Stockholm, leddmino- i riks-mentorsprogram av
ritetsgrupper utbildning, stöd och vägled- dagsmannen nederländ-DetJUAN FONSECA.-
ning. ska exemplet det faktumvisar männis-på att

GAOzs har lett till flera koransträngningar upplever diskriminering hellre vän-som
anställda från derminoritetsgrupper inom till oberoende frivilligorganisationersigsta-
dens förvaltningar högre till myndigheter för hjälp diskrimine-nivå- iäven ännu-

Vidare har flera förvaltningar adapterat ringsfall.er.
och skapat mångfaldsprogram där Det holländska efter-exemplet tillegna manar
Diversity Trainingi viktig ingrediens. tanke. Hur skall arbetetorganisera iär en man

GAO influerasöker förvaltningarnas Sverige Kan myndigheter, kommuner och
företagskultur och skapa kontakter mellan landsting stödja lokala antidiskriminerings-
minoriteter och majoriteten. Detta sker byråer Sverige Vilka utbildningsinsatseri

utbildningar och kontaktskapande behövs för hindra diskrimineringattgenom
aktiviteter, rådgivning och poli- Behövs Training""Diversity alla för-inomsamt genom
cyskapande. De hinder har valtningar den offentliga Kaninom sektornmöta ärattman
dolda strukturer och dolda attityder, fientlig- förvaltningsstödda GAOorganisationer som
het och GAO söker undvikarasism. kon- bildas Sverige Vad kan AMS Vadi göra
frontationer mellan individer och kan facket bidra med Kan aktivakrävagrupper man

medvetet arbete. planer företagen för etniskpreventivt motverkaett attgenom av
diskriminering

Såväl Sverige Nederländernai dis-isomlära detKan oss av
krimineras invandrare och dagli-minoriteterholländska exemplet

Det bara studera arbetslöshetssta-är attgen.
tistiken för bilden klarna.skall ViSverigel har bl DO-ämbetet falla att vetatta
också utbildning alltid hjälperintetillbaka diskriminering iuppstårnär attsam-
invandrare. högre utbildning, desto högrehället. Våra juridiska ombud ändåär ytterst
arbetslöshet tycks verkligheten ifölja diskrimineringsfall ochatt varaovana upp
Sverige.domstolar fäller sällan för etniskvåra någon

Det kanske också plats ställasineller diskriminering, är atttrots attannan- -
frågan: Ser antidiskrimineringslagarnauppenbara bevis finns.
arbetsplatsen lagar dvspassivaDen tidens, media, uppmärk- attsenaste somav -
enbart skall undvika diskriminering ellersammade fall etnisk diskriminering visarom -
behöver skapa det nederländ-vi lagbehov krafttag från samhälletspå ett en somom
ska Wet BEAA" kräver aktivasida. Lagen diskrimineringetnisk tycks stegsom avom
företagare, kommuner, förvaltningar ochtandlös tiger, därför bevisbör-attvara en

inkluderaorganisationer minoriteterdan upplevs för och tycksinte atttung systemet
bland de anställdastödja individer upplever diskrimine-som

En skarpare lagring. Därförpåår väg. årny,
det viktigt uppmärksamma det neder-att
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Gängledaren"
och the hit man"

SEPULVEDA,"gängledarenMänniskor med invandrarbak- pharmaceuten HELIA
ochEnbacksskolan i Stockholmrektorärfårgrund sällan individer.vara bärFARAUSTO-LOPES,"gudfadernheter NUNO

klumpas ihop i högDe storen och jobbar iprästkrage, namnet TEDHARRIS
Adolf Fredriks församling huvudstaden, klott-vilken har rad fördomar. iom en

Konstfacklektorraren" är KOJIAKAMATSU,Fördomar skapar barnarer och
ochheteroch beskyddaren ärDIMITRIJTITOV

rädsla. Rädsla kan skapa advokat.
stöddes Lärarförbundet,främlingsfientlighet. Främlings- läget""Hur är av

Riksförbund, Skolledarna, SkolaHemLärarnasfientlighet kan leda till rasism.
Statsrådsberedningenoch Elevorganisationen,

Reklambyrån Rififi arbe-och Utbildningsradion.
med projektets marknadsföring.tade ideellt

Europaåret Skolprojektrasisms Hurmot stora
förhindra dettaläget", ville bidra tillär att

devända sig till skolelever,attgenom som beställning materialet,För avvårt mång-hurkommer medverka till läget iatt sidanse 95.kulturella land blir framtiden.
arbetsmaterial fort-Hur lägetär är ett -

farande tillgängligt främlingsfientlighet,om-
och mobbning för elever,rasism, antisemitism

lärare och föräldrar under vinternsom 1997
skickades till samtliga grund- och gymnasie-ut

medskolor i Sverige. fram i samarbeteDet togs
ArbetsmaterialetTidningen i Skolan Stockholm.

så det skall användbartutformatär att vara
år innehållerframöver bl. lärarhand-flera och a.

diag-ledningar, bok- och kontakttips, samt ett
diskussionsfrågornosunderlag ochmed texter

igångpå förutsättningslöst villsättettsom
bland alla skolans värld.samtal inomöppna

invandrare...Typ
uppmärksamma läget" figurera-"HurFör äratt

de med "invandrartyper",de annonser som
sida, bl. allainästa störreser prov a.

dagstidningar, tunnelbanan Stockholm ii i samt
vårenfackpress under "invandrarty-1998. Dessa

vid betraktelse allsper, intenärmare ärsom
några allra högsta grad individer.ityper, utan

Bakom hit döljerthe man" sig LILIASSEFA,
"The drug dealer"artist promotion ärmanager.
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Lili StockholmAssefa artist promotionmanager,

Invandrare "the hit man"typ 1:

fårHela inte fet NuharSverigesallagrundskolorochsanningen platsi rubrik hur denänär.en -fått på vårai dagstidningar,gymnasier arbetsmaterialet"Hurär lägen". Baserat händelser läserom
materialet funktionellt förvarje ochlärare i arbetet rasismochfördomar.är ett verktyg elev,klass mot-

Vill läget" SkolanStockholm 9900du "Hurär ringTidningeni 08-725vetamerom -Europaåreteller rasism08-4051000.mot

I Europaåret Tidningen Skolani
Stockholm

LÅRARFÖR-SAMARBETEI MEDELEVORGANISATIONEN,HEMOCHSKOLA, NYHETER.APTONIJLADET.DAGENSrasismmotLÅRARNASRIKSFOHBUND,BUNDET, SKOLLEDARNAOCHUTEILDNINGSRADION. EXPRESSEN.SVENSKADAGBLADET
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Europaåret rasism SABOmot
bostadsprojektEtt gemensamt

våraVad händer bostadsområ- framgångsrikti Backlura har ungdomsar-I ett
Gårdstenbete initierats. försöker bostadsföre-Iden detdär gällerHur närutser bådehjälpa de boende medtaget att starta

främlingsfientlighet och rasism företag och arbeta med självförvaltning. Iegna
Europaåret Råbergstorprasism beslöt Lagersberg och har arbetet bl.a.mot att

områ-handlat bygga träffpunkt iattom upp entillsammans med SABO, Sveriges
det med datortek och café. Närlunda ochI

allmännyttiga bostadsföretags Högaborg lokalt förankrat arbete precisär ett
riksorganisation, påbörjat. Råslätt framgångsriktgenomföra har drivitIett man

projekt kallat Jobb istället bidrag",förettbostadsområdenprojekt i rad ien beskrivet artikel sidani separaten 15.
olika Måletdelar landet.av var

försöka igång bostadsområdenalokalt för- Arbetet dei sju finnsatt ett
dokumenterat beställasi kanrapport somenankrat arbete segregation,mot
från telefonSABO, eller fax08-406 55 oo

främlingsfientlighet och rasism. Förhoppningen08-20 är att rapporten99 04.
kommer stimulera bostadsföretagfler tillatt att

bostadsföretagFem verksamma i sju bostads- genomföra liknande projekt.
områden kommittén ochvaldes SABO.ut av

projektet harI efter skapasträvat attman
mötesplatser de boende deför och för som
olika områdearbetar respektiveisätt samt
efter igång samverkansprocess där deatt en

stårboende fokus. flera projekt kom syssel-i I
ståsättningen iatt centrum.

Följande deltog i projektet:

Bostadsföretag Område
Hälsingborgshem HelsingborgAB Högaborg Närlundaoch

Råbergstorp EskilstunaKommunfastigheter och Lagersberg
Gårdstensbostäder Gårdsten Göteborg
Bostads Råslätt JönköpingVätterhemAB

NynäshamnNynäshamns BostäderAB Backlura
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Råslätt riktiga jobbNya-

skapar framtidstro ALENMARKAV MAUD

Håkan FalkFaisalSabir. Foto:

socialbidragsbudgetfrånPengar kommunensprojektet Jobb istället förl
föromvandlats avstalsenliga lönerhar tillbidrag" har jobb skapats i25 nya

Målettidsbegränsade Råslätt.anställningar i
bostadsområdet Råslätt.

sysslo-arbetslösa Råslätt ska bytaiär att
Arbetslösa hyresgäster har där- löshet och bidragsberoende menings-mot

fåttmed chansen fot kunskap ochfullt arbete samtidigt derasatt en som
bostadsområdet. För deförmåga tillvara itasarbetsmarknaden. Samtidigt

ocksåenskilda individerna betyder det enhar skolan, äldreomsorgen,
öka kompetensen, kon-möjlighet att nya

bostadsförvaltningen, hyresgäst- tillfärska referensertakter och kan varasom
föreningen och andra verksamhe- Tanken ocksåhjälp ijakten jobb.på ärnästa

de utvalda arbetstagarna ska fungeraRåslätt fått välkommen hjälpi att somter
ochförebilder för andra arbetslösapositivaoch kvalitetshöjning.
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för områdets ungdomar, och arbetsge- bra hemma, vill jobba ochsitta jag jagatt att
menskapen aktuella arbetsplatser ska öka sökte jobb, Senad Bombic.på många säger
kontakten mellan människor med olika bak- När har jobb och tjänarettman pengar-
grund. Genom detta lyfta fram själv livet annorlunda. Då kan vilasätt äratt man
kompetenta och driftiga hoppas helgen efter arbetsveckan och kan pla-personer man

också påverka eventuella liv, till exempel vill flyttanegativa atti- sittman nera om man
tyder till arbetslösa och socialbidragstagare. eller åka iväg någonstansatt sommaren.

Intresset och ryktet spred Ett försig. jobb också viktigt vi måsteärstort attvar- -
Redan innan jag började hade jobban- Sverige130 lära svenska. Jag har bott i i näst-oss
sökningar kommit berättar femin, och kan kanjag inte jagår säga atts1v HEDEROS, an
ledare för projektet. svenska helt Man daglära varjesigmåsteän.

och det jobbar.gör närman man

Segregerat liv
Den höga arbetslösheten och Utbyggd servicemångaatt

levatvingas socialbidrag idag det Råslätt ligger lite för självt,sig omgivetär av
främsta problemet för invånarna Råslätt. grönområden, kilometer utanför Jön-på sex
Mindre hälften de här har köpings stadskärna. Bostadsområdet bygg-än ettav vuxna
arbete till. I området bor drygt des under4.300 till 1975 och består1968årenatt av

Andelen hushåll med invandrar- sju- och åttavåningshus,30personer. sex-, numera
bakgrund hög och barnen med varierad färgsättning ljusa pastellfär-imånga.är är
Nästan hälften befolkningen född Här finns bostäder, förutom2.300ärav ger. van-
utomlands. Att ha arbete innebär förinte liga lägenheter, Studentboende med 500ett

också dagligmiste språk- servicehus och äldreboende.många att om rum,
träning och naturliga kontakter med män-
niskor utanför den bekantskapskretsen Inne området det lummigtochi är gröntegna

Ävenoch Råslätt. de flesta hyresgäster under sommarhalvåret. Gräsmattorna väl-ärom
myckettrivs bra med boendet Råslätt blir klippta. Ingenstansi klotter ochspårsyns av

kontakterna med omvärlden för och möj- skadegörelse. Servicen utbyggd och härär
ligheterna till skaffa försörjningsig finns det det behövs varda-iatt mestaegen av som
och makt det livet försvåras. affärer, skola med högstadium,över post,egna gen;

bank, apotek, stormarknad, simhall och
bibliotek. Barn leker och många rörvuxna

Arbete viktigt utomhus. Folk hälsar och medsig småpratar
dem fick Atmosfärenjobb varandra. lugn ochi trivsam.är ärSENAD BOMBIC en av som

projektet "Jobb istället för bidrag". Efter Men har det alltidinte varit.såtre
månader projekttjänst hos Vätterhempå en
erbjöds han vikariat fastighetssköta-ett som

Lediga lägenheterre.
Jag mycket bra. Dettrivs viktigt På 70-talet, området nybyggt,är näratt var var-

ha jobb och kunna klara själv. När jag omflyttningen hög. Många hushåll hadesigett
hadeinte jobb tvingadjag till sociala problem, lägenheter stod outhyrda.soci-attvar

alen. Jag fick lägenhet och fick förjag Projekt startades minska anonymitetatten peng-
det kändes För detmig och Bostadsföretag, skola, polis, socialaintesvårt. ärar, men oro.
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myndigheter och hyresgäster byggde upp
samarbete. Olika sociala projekt avlöste
varandra och klimatet blev betydligt bättre.
Under 80-talet byggdes husen och måla-om

Årdes ljusa färger,i olika för varje hus. 1989
alla lägenheter uthyrda. Folk trivdes ochvar

det kö för bostad här. Men bör-iattvar en
jan 90-talet vände trenden. Många flytta-av
de och antalet lediga lägenheter Underväxte.
1992 användes lägenheter-93 300 flyk-som
tingförläggning. När den lades ned blev

bostäder Påigen. 1998många nyårettomma
kvarstår problem. Sjutton procentsamma av
bostäderna Trotsouthyrda. servicenär äratt
väl utbyggd och området välskött skadet till detringasvårt uppstår någotär man pro-om

hyresgäster flytta blem.hit. Denatt attnya
bilden Råslättnegativa från tidigare årav

lever delvis kvar. Riktigt jobb
Även boendet och Råslättstämningen iom

bra känner här maktlöshet,mångaär utan-
Åroch trivsamtLugnt förskap och framtidstro.brist på av

Områdeschef arbetslöshetVätterhem har sinapå spår.år sattLENA BRINK
och för delen Folk förloratbostadsområ- här har hoppet attansvarar norra av om-
det. Hon har jobb.arbetat Råslätt 25 och Därför jagi ingen påår nästanett tror att

själv bott här. fåtthar jobb, berättaräven ett VILDANE KORABI,
Jag har fåttRåslätt alla dess skepnader, elva månaders köksbiträ-i tjänstsett som som-

från betongklossar detill dagens grönskan- förskola omrâdet.igråa på en
"Ärde och färgglada område, berättar det praktik eller det ALU", frågarLena är-

Brink. de. Nej, det Vildanejag, jobbsäger är ett
När området hade helt andra Korabi och har bott Sverige.27 iår åtta årärnyttvar-

hyresgäster. Ruckel folk Det här hennes första anställning.inne i och riktigaärstan revs
slussades hit. Då det väldigt jag har haft tidigare.oroligt jobbinte någotut var -
med fylleri och slagsmål. Idag har Efter hade hemma med barnenalls jagvi inte varitatt
de bekymren, det lugnt område. har sökt jobb hela tiden,Inga jag baraär ett men spora-
problem med skadegörelse eller bråkiga diskt fått smäjobb Jagvecka ellernågon två.ung-
domsgäng. Lite busstreck förekommer tappade självförtroendet. roligtDet inteär

alls arbetslös, för Mininte barnen heller.någon i integång, någon större attmen vara
omfattning. flicka och blev överlycklig jagårär närsex

Vi har bra fick detnätverk härute. Vi träf- här jobbet. "Min har fåttett mamma-
far regelbundet socialsekreterare, polis, skola jobb, berättade hon för alla.
och barnomsorg. Alla har jobbat Nu jätteglad, med jobbetjag jagi trivsmånga år är-

Räslätt känner varandra och arbetskamraterna.vi väl och Man önskar sigså vet ett
för ordentligtvad. På det liv med familj och jobb, ochansvarig justär sättetvem som

kan förebygga mycket. Man direkt har jag allting.vet vem nu
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månader, dåmed chans till förlängning iBred satsning åtta
fastställdes till 65 krmed månadslön. LönenOuthyrda lägenheter och tendens till atten

timme.människor Råslätt grund arbetslösheti på perav
alltmer från det samhället harisoleras övriga

det nödvändigt försöka brytagjort att
tjänsterNyautvecklingen. samarbetspro-Ett brettnytt

tidsbegränsade tjäns-Resultatet blev 25jektet för främja och skapaintegreringatt nyaen
köksbiträden, vakt-lärarassistenter,utveckling för människorna Råslättpositiv i ter som

fotbolls-biblioteksassistent,mästarassistent,drogs därför under Den härigång 1996.
fritidsassistentdatalärare, aktiverare,ligger fokus tillvara bostads- tränare,gången att ta

underhållmed snickeri, målning,och arbeteområdets mobiliseraochresurseregna
parkeringsfrågor. Innan ansökningspro-ochråslättsborna själva makt ochatt ta ansvar

de olika arbetsplatsernastartade fickför bidrag"vardagsliv. "Jobb iställetsinaöver cessen
med kvalifikations-och kommaprecisera indel deningår i satsningen.som

dessa skul-för Förutom kravkrav tjänsterna.I februari anställdes de första1997
uppfyllda. Denytterligare kriterierråslättsborna månaderprojektet. Någrai tre vara

Råslätt, arbetslössökte skulle bodessförinnan Siv projektle-började Hederos, på varasom
socialbidrag.och uppbäradare från kommunens arbetsmarknadsavdel-

bedömde ansökningar,Projektledarenarbetet med plocka fram jobbning, iatt
inhämta-genomförde anställningsintervjuer,bostadsområdet. Arbetsledarna olikainom

noggrannhetde referenser och valde medverksamheter ombads komma medRåslätti ut
Arbetsledarna respek-lämpligaförslag arbetsuppgifter behövde utfö- påpå personer.som

utvaldaarbetsplats träffade sedan de ochtiveI med de lokala fackligasamråd organi-ras.
fällde det slutliga avgörandetsedan sysslorsationerna valdes lämpliga vem somut. om

Pâ alla arbetsplatserskulle jobbet.En förutsättning skul- utsågsde jobbenattvar nya
handledare.ocksågälla kvalitetshöjande sysslor, inteextra en

efter kvalifikationerna och gjor-Jag gickordinarie arbetsuppgifter. Därefter genom- -
sjuttiofem anställningsintervjuer.de cirkafördes förhandlingar fackencentrala med om

finns mycket kompetens härDet ivillkor och skul- såntlöner för Jobbentjänsterna. ett
område och lyckades hittajaginnebära månadertimanställningar i personertre som

jobben,verkligen för de aktuellapassar
berättar Siv Hederos.

Stor kompetens
erfa-dem valdes fanns mycketBland utsom

olika yrkesbakgrund. Därrenhet och var
författare, kemiingenjör,musiker, kockar,

byggnadskonstruktör, maskinist,domare,
flesta med dubbelungdomsledare fl. Dem

till-kulturkompetens och flerspråkiga, en
jobben.igång många av

Råslätt anställdesInom skolan åtta
uppskattadDe ingår extrasompersoner. nu
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förstärkning fåttvaktmästeriet, biblioteket, Men har pojkari i vipå somen grupp-
klasser och speciella jobba med de Det poj-i åren.ämnen. ärsenasteextraTRABEL-ADEL

hjälper till kungarexempel till engelska och kar stöddiga och spelari ärSI som som
och sysselsätter barnen med biljardspel för kompensera brister skolutveckling-imatte att

I botten har han påbörjad både språkligt och socialt. Bakgrundenpå ärrasterna. en en,
lärarutbildning från hemlandet Libyen. ofta föräldrarna analfabeter ochHan är attatt
talar förutom svenska flera familjen fungerar ochde språk med arbeteinte annat.av som
eleverna talar arabisktalan-hemma. Dessutom känner han Från projektet beställde vi-

barnen från till medtidigare eftersom han de skulle kunna hjälpamånga mänav som
Råslätts sportklubb. skolans fostran poj-i eleverna. Mänär tränare av som

identifiera med.karna skulle kunna sig
tvivlarMånga arbetslösa ochärpappor

Gör värde, och krymper därmed också sinasitt inytta
Jag tycker det här roligt. Det känns pojkarsär ögon.att-

verkligen behövs. Invandrarbarnen Vi nöjda och hade haft flerär gärnaatt man -
Ävenbehöver fler förebilder. Det de anställda projektetbra tjänster.inte iär när om

deras föräldrar arbetslösa länge. I de kul- lärarutbildade, de ändåinteär män-är är vuxna
de flesta kommer ifrån jobb niskor, och fler behövs skolan.iärturer ettsom vuxna

väldigt Adel Trabelsi.viktigt, säger
Det känns bra jobba och göraatt-
för kvaliténMan träffar folk, Höjerlär signytta pengarna.

språket, delaktig. Jag har formelltväldigt aktiv Projektledaren,varitär är settsIv HEDEROS,
för jobb, tjatat mycket. Men alla arbetsledare för alla projektettjänster ivågaratt utom

Trotsdet. de utbildar får Hosinte de för de fem hos Vätterhem.sig inget tjänsternaatt
jobb. En del Vätterhem har områdescheferna detger ansva-upp.

har ocksåDe jobbat hos Vätterhemret. som
Ungefär hälften god-eleverna grundskolan fått lite högre lön de Föri övriga.än attav
Råslätt har utländsk bakgrund. Men känna ställde nämligen Fastig-tjänsternapå på

lågstadiet kra-andelen invandrarbarn hetsskötarnas fackförbund, Fastighets,90uppåtår
Först mellanstadiet tillkommer alla skulle ha avtalsområdets minimi-procent. attvet

fler svenskspråkiga barn från angränsande lön. För alla de fackligatjänster har organi-
villaområden. I kommer ytterligare med projektjobbar-sjuan sationerna varit attnoga
ungdomar arbetsuppgif-från flera olika bostadsområden skulle utföra ordinarieintena
och klasserna blandas eller fylla tidigare dragitstjänster in.terupp mera. som

arbetsuppgif-finnsDet alltid massor av-
kil-här område. Ochjagi sånt attter ett tror

Manliga förebilder härlarna känner sig i pågängetsom en
För skolans personaldel det bättre med Vätterhem. Vi informerade samtligvore en-

blandning, framförallt låg- och förväg och diskuterade med facket. Ingenistörre
mellanstadiet. Men barnen från de etablera- här har behövt ängslig för projekt-attvara
de invandrargrupperna klarar skulle fastighetsskötarnasändå lika jobbarnasig in på
väl skolan med arbetsuppgifter, berättari barn svensk bakgrund eller målarnassom

rektor vid Områdeschef Lena Brink.gör, säger STEFAN JOHANSSON,
Stadsgårdsskolan Råslätt. Under projekttiden erbjuds deltagarna
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Men de fickoch blev intemånga utan. som
fick erfarenhetjobb, ändå nyttignågot en av

ansökan,söka jobb, skrivaatt att
skaffa fram referen-anställningsintervju och

Siv Hederos.sägerser,
bostadsom-Genom projekttjänsterna har

rådet fått ökad utemiljön har blivitservice,
fräschare biltrafiken området haroch inne i

Områdets har fått flerminskat. barn vuxna
har bådeförebilder. På arbetsplatserna

fåttarbetsledning och personal möjlighet att
upptäcka vad medarbetare med språk-annanförutom jobb också datakurs. harManen och kulturkompetens kan tillföra verksam-

träffar för fram idéer ochatt tagemensamma heten.förslag förbättringar Alla fårRåslätt.påom
också yrkes- och arbetsvägledning arbets-av
förmedlingen under anställningstiden.

omgång jobbNyLärarsassistenterna höll sommarskolasom Erfarenheterna från projektet Råslätt har
under lovet fick dessutom1997 påbygg-en lett till Jönköpings kommun beslutatattnunadskurs med svenska informationoch om utvidgat jobbprojektpåatt satsa ettpengarbarns språkutveckling, socialtjänstensom efter modell. Den här skagångensammaarbete och hur kommunen styrs.om hundra skapassammanlagt tjänster ochnya

andra bostadsom-fördelas Råslätt och tre
råden Jönköping. Många arbetslösaichansStörre

förråslåttsbor har redan visat intresse attProjektet Jobb istället för bidrag har mött
arbeta projektet. Sivi omgångnästa avbåde uppskattning och de aktuel-intresse
Hederos räknar med de jobben kom-att nyaarbetsplatserna och bland boende i områ-

tillsättas under hösten 1998.attmerdet. Konkret har lett tillsatsningen tjugo-att Förutom för fler jobb och ökatinsatserarbetslösa råslättsbor fått möjlighet attsex fysiskabland de boende behövsengagemangförsörja arbete under elvasig egetgenom för bostadsområdetförändringar skaattmånader. Samtidigt har de fått aktuell
Vätterhemsutvecklas riktning,i rätt anserarbetserfarenhet, referenser, betyg, stärkt

handlaVD Det kansANDéN. attKENT omsjälvkänsla och chansstörre att ett nytten fler boendeformerhus till alternativaanpassaarbete. Jobben har också språkträning igett och verksamheter området.in iatt nyasvenska och och kontaktnät.störreett nytt Det gäller olika förbättra områdetssättattI februari hade fjorton job-1998 personer och bostadsområdetrenommé göra merbat Tiosina elva månader och slutat. demav attraktivt fler vill flytta hit. Râslättså atthar vidare till andra riktiga jobb; timan-gått
behöver tillföras attraktion lock-någon somställningar, vikariat eller provanställningar.

från andra kommundelarmänniskor attarEn har fortsatt till handledarut-person en områdetskomma besök och upptäckapåbildning datortek. Femtonpå ett personer kvalitéer. D
arbetade kvar projekttjänstersinaännu
och slutade under 1998.våren

Konkurrensen jobben hårdhärom var-
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Helia Sepülveda farmaceut,Apoteksbolaget

Invandrare typ "drug dealer"2:

fårHelasanningen inteplatsi rubrik fet Sverigeshur denänär.Nuhar allagrundskolorochen -fått på våragymnasier arbetsmaterialet"Hurär lägen". Baserat händelser läser i dagstidningar,om
ärmaterialet funktionelltverktygförvarjeelev,klass lärare i ochfördomar.ett och arbetet rasismmot-

Villdu "Hur läget" SkolanStockholmveta är ringTidningenl 08-72599OOmerom -Europaåreteller rasism08-4051000.mot

I 997 Europaâral Tndnlngen Skolan1
Stockholm

LARARFÖRvSAMARBETEI MEDELEVORGANISATIONEN,HEMOCHSKOLA. |:|&#39;|||m m asgnugga-mot IGSISITIRIKSFORBUND,BUNDET,LARARNAS SKOLLEDARNAOCHUTBILDNlNGSRADION DAGRIHUlET
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med NisseRes

Tidningen Nisses Magazine är

hyllning till Nils Holgersson,en
röda, gula, vita,LAGERLÖF,SELMA

bruna, gråoch fast allrasvarta -
hyllning till människansmest en

förståvilja och söka mötenatt

med andra. Och Nisses Magazine
har kommit till resultatettsom av

samarbete mellan Riksteaternett

och Europaåret kringrasismmot

teaterpiäsen "Nils Holgersson.

Chili ingetnär annat-
Nisses kan sida läsaUr Magazine Ni nästa starktär nogartikeln med och hansSverige livmöteom ALIS

här. Chili gratisutdelad ungdomstidningär en
Pjäsen Nils Holgersson har och mytensagan finns hela Sverige. iidningen harisom 124

utgångspunkt, Selma Lagerlöfs berät-som men år,åldersgruppenläsare ochi 15-24000
telse den elake lille har arbetatsom gossen om åretgångerdistribueras till allagratis 10 omså Nils geografin här blir färdatt resa genom en gymnasieskolor med fler elever i helaän 1oo
i det frågorSverige, där människansnya om 435 stycken,landet till universitets-38
förhållande förhållan-till och individensnaturen kårer, folkhögskolornationer och stora41
de stårtill sina medmänniskor i Ettcentrum. JC-butiker landet. Chilioch till samtliga i är
viktigt fokus föreställningeni mellanär mötet politiskt oberoende, och funge-och religiöst
olika kulturer, mellan olika människor, mellan friståendehelt företag tidning-ettrar som -dig och mig. Pjäsen Sverige medturnerar runt, fâr från ellerinte stöd sig statenen vare

månader.början i juni under fem1998, någon organisation.
Nils Holgersson-projektet samarbeteär ett Chili skrivs allt berörl som ungaom -mellan Riksteatern/Shikasta Riksteaterns mång- musik, utbildning, film,resor,

kulturella ensemble, Västanå SamiskaTeater, människor, politik, Chiliintressanta görssex.
ochTeatern Stockholmorganisationen - stårför och alltid deav unga unga,
kulturhuvudstadEuropas 98". Riksteatern är sida.ungas

huvudman Europaåretför projektet. rasismmot
har bidragit med till publikarbete iresurser
samband med föreställningen till produk-samt påVill du komma i kontakt med Chili, ring
tionen tidningsbilagan Nisses Magazine iav påfaxatel 08 22791 55.-ungdomstidningen Chili. Bilagan kom maiut eller08 e-posta791 40 45-frånoch kan se faktarutarekvireras Chili1998 chili@chili.se.
eller Integrationsverket. Adress, sidanse 95.
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Sverige
fräschamed .C

n KARIN MC LENNANAV

kryaflickvännen "Hej, hur du,åka ringer:trodde jag skulle till påJag måratt
fem dagar.dig, hejdå." Jag låg hemma sjuk iparadiset, Medsäger AL|. resor,

Det ringde fem Det mingånger. mor-vartjejer och kompisar. Barnsligt. Ärligtfem talat jagbror, alla gånger. är
för kille leverMen i etten som hurfan. Jag har lärt mig manensam som

land verkade det otroligt lever kompisar.stängt utan
Ändå har han kompisar. När han gåråka åkatill Somväst.att att

köpcentrat efter slutat jobbethaattgenommånentill ungefär.
kaféet tiden förhan hela attstannar upp

nyheter.hälsa Skaka hand. Utväxlapå någon.
saknar,Men det den djupa vänskapen hanär

Ali plockar undan koppar kaféet där han
hos flickvännerna.även

Han och förberedan-17 iår gårärpraoar. en haft förhållanden-Jag har intemen somde gymnasieklass för invandrare, ska börja på skullejag drömde Jag trodde att manom.till hösten och tänker blinaturprogrammet varandra allt.fortsätta med varandra. Ge
läkare. Han Sverigekom till sextonår-som Men efter kort stund tycker inte attmanenEnsam. föräldrarHitskickad oching. av för varandra. Så det slut.ärman passarförsläkt han skulle slippa otryggheten iatt
Irak. Mitt den februari lan-i 21 1996natten med kärlekBara sexdade han Landvetter flygplats Göteborg.ipå Sex kärlek för honom. Han haringetärutanRädslan gjorde han märkte vinterky-inteatt Dettycker det känns bra.inte ärtestat menlan. När han vaknade därpåmorgonen var djurenkärleken skiljer människan frånsomförstadet han såg.snön han, och hans allvarsam-säger gröna ögon är

Fan vad fint, tänkte Efter månadjag. en- sexuellahan talar den överdrivnanärma omhade jag ändrat Närmig. går påut nat-man bådefriheten han tycker finns Sverige. Föri
och det känns det hela livetär snöten som och killar.tjejer

Jag gillar tyckerinte jagsnöstannat. men Dricka han och drogersprit inte, ärgör
väldigt mycket hösten, ljudet närom regn dödsstraff narko-otänkbart. I Irak detår

löv. Jag tycker mörkretgår på våtaman om Sverigetikahandel. Det avskräcker. Det vari
också. Då kan musik, tändapåsätta ettman han droger för första gången.påstöttesomljus och läsa bok. Det lättareär atten vara till ochEn halvfull kille kom fram mig-det mörkt.när ärensam frågade hade hasch. Jag intejag vissteomAlisUnder har bild Sverigetvå år av som vad det för Hurinte något. gör manens varparadis efter för verkligheten.ett gett för bli hög, frågade kompisar,jag minaattEnsamheten. Är svarade de.luktar det du dum,manMänniskor Sverigekalla. I kansåär- vad detSå frågade socialsekreterarejag min

ligga sjuk flera dagar och barai isängenman detKompisar har sägertestat attvar. som
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hans och de bråka-nejpappa sa
de. Sonen slog Hansin pappa.

hadestolt. Han tyckte hanvar
Jag hade inte vågaträtt. ens

skrika ochminpå mamma
Aldrig. Inte för småsa-pappa.

ker kan lösa påsom man
sätt.annat

Respektlöst i Sverige
Men respekten föräven
andra människor saknas

Ali. Han suckar irri-säger
och berättar sinaterat om

kafégäster.
fick orörda tallrikarIgår jag slänga åtta-känns

med deVarför De gnällerså övergörmat.flyga iväg. Men jagattsom sedanskatt och räkningar och slänger deinte intresserad. Jag har mål bliär ett att tillDe kunde ha de demat. gett pengarnaläkare. Inget ska komma för det.i vägen
fattiga.Från Bagdad till Göteborg. Ali slipper

Saknaden efter Irak samtidigtär ärstor,rädd han Men hangårnär ut stan.vara nu Sverigedet han blivit Det här hani ärvuxen.saknar livet och rörelsen gatorna som byggt tankar han själv. Hansina sägersomfinns Göteborgipå året runtsommaren men skulle kunna leva diktaturinte i igen.enBagdad.i Och Göteborgs nöjesliv lockar
Men heller bli helsvensk.intehonom inte.

Jag det bästa från båda kulturer förtar--Jag tycker alls diskotek. Närinte jagom bli bättre människa. Det villjagatt taenIraki jag hemma med minsattvar mamma ifrån den svenska kulturen lyssnarär att manoch mina syskon. Det det saknar. I Irakjagär
eftertänksam.varandra och Men jagärhälsar alltid släktingar. Det roligtärman korn hit för glömma kultur. Jaginte minattsitta och tillsammans.ätaatt för duska byta mask din skainte min mot attDet det han fattar med Sverige,inteär

tycka idag arab, svensk. Jagmig; imorgonombristen familjen. Ochsammanhållning ipå
har personlighet, jag jag Jagmin vet vembristen respekt.på
ska skämmas. 1:1inte-Här orkar höra föråld-inte sinapåman

En kompis ville flytta hemifrånrar. men
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Nuno Faraüsto-Lopes rektor,Enbacksskolan

Invandrare "gängledaren"typ 3:

fårHelasanningen inteplatsi rubrik hurfetdenänär.NuharSverigesallagrundskolorochen -fått på våragymnasier arbetsmaterialet"Hurär läget Baserat händelser läser i dagstidningar.om
ärmaterialet funktionelltverktygförvarjeelev,klassochlärare i arbetet rasismochfördomar.ett mot-

Villdu "Hurär läget" ringTidningeni SkolanStockholm 00veta 08-72599merom -Europaåreteller rasism08-4051000.mot

I Europaåret
Tidningen Skolani

Stockholm
LÃHARFÖR-SAMARBETEI MEDELEVORGANISATIONEN.HEMOCHSKOLA, NYHETER.AFTONBLADET,DAGENSmoi rasismLÄHARNASRIKSFÖRBUND.BUNDET, SKOLLEDARNAOCHUTEILDNINGSRADION. DAGBLADETEXPRE SVENSKA
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råd med,harFlyktingar
våra gamlaintemen

Hotande medlidandets hjältinnor.ochströmmarVad medierna utgörrapporterar gro-
kluvna flyktingj0urnalistiken och KusligaDenmånga tankar,grund för människors

främlingar".
och detsamtal och diskussioner är

Redaktören för-Som attCHRISTIANCATOMERIS,utifrån världsbild och sättmediernas
tjugo tillbaka tiden. etniskflytta sig i Om

och skeen-företeelseratt presentera enfald svenska redaktionener".
vårbildarden flestadesom av oss HÅKANProfessorn muslimskaDenHVlTFELT,

uppfattning i samhäl-situationenom Mediebildenfaran. islam".av
sådantlet intesärskilt om som- Dokumentärradioreportern BOSSELINDQUIST,

någon med ellersjälva har kontakt nyhetsbevak-Förnekelsen. Rasistiska brott i
ningen".erfarenhetegen av.

både tillMedierna kan bidra att Frilansjournalisterna ochANNA-LENALODENIUS
råd"Flyktingar med,haravslöja rasism och MATSWINGBORG,och bekämpa

Öppenvår gamla.inte och dold rasism imenfördomar ochfrämlingsfientlighet,
flyktingdebatten".

medverkaförutfattade ochmeningar,
Sociologiforskaren "RasismLÖWANDER,BIRGITTAsådana bekräftas ochtill synsättatt nyheterna och i verkligheten.i

nyhets-förstärks. Forskning visar att
Frilansjournalisten journa-EnOIVVIOPOLITE, nyinvandring,rapporteringen kring listisk strategi".

i olikaetniska minoriteter och rasism
doktorn etnologi,Filosofie i PER-MARKKURISTI-

förstärkervästeuropeiska länder ofta speglingsyta"."Förorten somLAMMI,
föreställningen landetdetom egna

antologin här kapitel, därUr presenteras ettkulturellt homo-etniskt ochettsom
frågornågra skribenterna samtalar kringavinvandring ochsamhälle, därgent

bryta tycksbenämningarKansom; somnerstörning ochinvandrare ses som en förknippade generaliserandemed ett seen-vara
från normala.awikelse det kan journalistik, bidrar tillde aktivtHuren som

mångfalden samhäl-etniskaden och kulturella i
bli erkänd respekterad Journalistikenslet, ochKommittén försökt stimulerahar olika sätt

områ-möjligheter tillkortakommanden inomochmedieområ-såväl debatttill samtal inomsom
dena rasism och främlingsfientlighet. Hurantolo-det. bidrag detta denkonkret till rap-Ett är

brottporteramed redaktioner, mörk magi.gi, titeln Vita om
Journalistik invandrare, flyktingar ochom

JournalistikVita redaktioner, mörk magi.septemberproduktion.rasism, under Iärsom
invandrare, flyktingar och rasismvilkenBokförlag boken, förCarlsson1998 ut omger

kommittéledamoten redaktör. beställas hosär kan september 1998YLVA BRUNE o m
följande skribenterantologin medverkarI Bokförlag.Carlsson Adress, sidan 96.se

dessaunder rubriker:
doktorandenJournalisten och YLVABRUNE,
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antologinUr

Vita redaktioner, mörk magi.
Journalistik invandrare, flyktingar och rasismom

funderabörjade jag den svenska majori-Samtal mellan Ylva Brune, över
attityder; vad de medgörtetens oss somChristian Catomeris, Bosse

kommer utifrån, hur de formar deforme-och
Lindquist, LodeniusAnna-Lena

rar oss.
och Oiwio Polite.

Anna-Lena: och främ-Det här med rasism
lingsfientlighet komjag omedelbartin när
jag blev journalist elevar-1985, mittYlva: Vi ska försöka journalistik genomprata om
bete Journalisthögskolan. driv-Minberör invandrar- och flyktingfrågor och egensom
kraft har med annorlunda,tiden blivitfrämlingsfientlighet.rasism och Det olikaär men
från försö-början handlade detämnesområden, det de har attmest omgemensamtmen

förståka vad det driver människorde har med villkoren för är attär göra män-att att som
ha här udda uppfattningar. Med tidensånaniskor, bedöms svenska.inte Vilkasom vara
har fått starkare för dejaghar själva tillingångar journa- ett engagemangtemat som

för uppfattningardessalister och personer utsättsgrupper som
och handlingar, harjagFör del tillfällighetkom jag möttattgenomattegen av en
också dem Såunder arbetets mittför gång.intressera mig konkreta fall diskrimi-av

har mycketvuxit jagnering, jag började jobba journalist-när attengagemang genomsom
tydligare förstår ochallvaret, rasistiskapraktikant 1977. Jag fascinerades de möj- vartav
främlingsfientliga ledauppfattningar kanligheter själv och samhälletmig medatt se
och vilka konsekvenser de får.andra öppnade sig.ögon, som

Oivvio: Mitt efterbörjadeintresseOcksåChristian: kom frågornajag in strax ton-av
med vad deti personlig uppgörelsetillfällighet, åren,jag tidigt åttiotaletnår enen

innebär försökteSverige. Jagibörjade "Det höra",vill jagpå att svartvarareportersom
vadslags hemmaterapiprojektriksradions någotför göraönskeprogram invandrare och om

handlar och hur jag skulle kunnarasismMänniskor fickminoriteter. skriva dit och om
slå beskrivningar själv,mig migönska och det förutsattes de villemusik ut ur somavatt
lagts utifrån.migfrån allsitta och skivor världens länderhöra

från deti låt gamla hemlan-väntan på att en
Bosse: Jag första hand radioproducentiärdet skulle dyka upp.
och jobbar med radiodokumentärer, menArbetet fallgjorde alla börja-där i jagatt
skriver också och undervisar. Dokumen-de bejaka främmande sidan hosden mig

har bland handlat rasismtärerna annat omsjälv, hade hållits skymundan underisom
och förr angränsandenazism, och ochnuhade tillbringatJaguppväxtåren. somrarna

bevekelsegrunderrashygieniskaämnen, sommed släktingar Grekland,min ipappas
bakom Det harnazismen. jag mestsom syss-Italien SverigeFrankrike, hadeoch i jagmen
lat med tid hurtittaär män-attsenarealltid legat med de erfarenheterna. Nulågt

Europaåretrasismen slutHar tagit nu rasismmot27



niskor ha mycket Problemet beskrivningar-påverkas makt, med de här tvåattav av
makt eller litet makt alls. de tillmakt, eller ingen inte fogasär attna samman en
Tredje riket brett användbar beskrivning,just sådant rasismen samti-därspän-är ett
ningsfält där väldigt digt del och förmänniskor hamnar i samhälle stårår vårten av
olika positioner till makten ochförhållandei samhället markerarnågot som som oaccep-

har blandjag Sverige tabelt. den Andreundersökt hur I denblir rasistenannat ena -
hanterade Tredjeha riket helt olik Iinpå den beskrivningenandraså nära äratt oss.
knutarna under 40-talet. hans och han bararasism inte farlig längre år

Jag har alltid det vanlig stackars förGemensamt dekille.på är out-reagerat som en
och till hälften och det båda beskrivningarnaformulerat konse-rasismenssagt är attsom

undanträngt. olika kvenser, dessDet finns offer, bort.glömsär massaen
slags skål till varför jagjag gör,reagerar som

Anna-Lena: När attribut och symbolervissaallergiskt, fort märker ochjagnästan så vet
det möjligt peka någontinggör att utdet säkert somnågot, inte årsäger ut,som man

detblir spektakulärt medierna,rasism iväldigt personligt.
medan den vardagsbetonade rasismen som-

Ylva: Och det halvutsagda och halvun- också kan resultera brottsligheti där i och våld -
danträngda finns främlingsfi- uppmärksammas mindre. Iblandockså handlar detrasism,
entlighet medbrott rasistiska inslag,om grova men

ställakan rasistiskinte organisa-om enman
Bosse: I allra högsta grad. ellertilltion någotsätt göraannatsvars

det, blirspektakulärt det höjdså sinpåavYlva: När jag funderat nyhetsjour-har över lokaltidningsnyheter.
nalistiken rasistiskai samband med yttring- bevakningenMin känsla bådeär att ärtycker jag den ofta hamnar iså attar, en av ochslumpmässig trender. Vissa peri-styrs avfallgropar.två varje händelseoder blir med rasistisknästanDen fallgropen rasisternaär attena omskriven och sedan efteranstrykning några
demoniseras ofattbar,och får för slagsstå ett alldelesdetmånader blir detäventyst, ommetafysisk ondska. De framstår långtsom väldigthänder allvarliga.saker ärsomstarkare och välorganiserade vad deänmer

Och eftersom "rasism" har denbegreppetär. tittarYlva: Om nyhetsutbud frånman
laddning det fenomenenhar, kommer att rasistiskamitten åttiotalet, beskrivsså tra-av
hamna utanför igenkännbaras och han-det kasserier samband medhela landet, iöver att
terbaras sfar. flyktingmottagandet utlokaliseras. Detdå

Den andra fallgropen, tyckerjag jagsom handlar BSS lokalaeller raggargängom om
rasis-tigerär attser mer av numera, omman eller bara Jag tyckteklotter. attom anonymt

tiska yttringar får detsätt attett som medierna ofta detgjorde sensationstörre av
framstå och braallt lugnt iärsom om här det kanske gjordeMen deän värt.var
Sverige. I demoni-slags motbild till denett slog larm, inställningoch minrätt som egen
serande bekrivs här vilsnarasisterna som kan ha blåögd idylliserande. Idagvarit och är

framtidsförhopp-arbete ochmän, utanunga det antagligen medbetydligt vanligare rasis-
ningar, med olika socialahjälps till rättasom tiska trakasserier, de rapporterasmen mer
och rasistiska vålds-terapeutiska Deinsatser. sällan.
brotten uppfattas slags pojkstreck, iettsom
den de överhuvudtaget beskrivs. Anna-Lena: Det medmån svårtår sägaatt
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bestämdhet hur detmycket rasistiska våldet eller förakt tycktde främmande harmot man
ökat, eftersomhar statistiken området har tillsig upptäcka "resurssvaga"ipå grupper,

eftersattvarit kan jämföra exempel knap-inte LO-kollektivet,så inomatt man men
bakåt tiden.i Möjligen kan det de leden hosinom och inteatt past eta-man se egna
finns ökning rasistiska våldsbrott under blissemanget. Den riktighe-ifrågasätteren av som
nittiotalet, det väldigt den här självbilden myck-i kansvårtär säga mötasatt tenmen av

det under åttiotalet. Det starka aggressioner.är än etom mer nu
alldeles tydligt har hänt under nittiota-som

Oivvio: När det rasism, så pratasprataslet det finns generation omär att en ny av gans-
det alltid höger-organisationernästanka människor, har lånat del omunga som en
kanten och deras de väl-förehavanden och ärattribut och uppfattningar från den nazistis-
digt enkelt saxnhällsfiender.identifierbaraka rörelsen och synliga somär sättett nyttsom

Det blir omöjligt tala rasis-nästan atttill exempel skolorna. omi
struktureratnågonting vårtmen, som som

Oivvio: Rasism har blivit populärkulturell medvetande kanskevardagen intei ochen som
marknadsnisch. alltid USA finnsobehagligasig uttryck. Itar

majoritetsbefolk-medvetande också hosett
Bosse: Samtidigt det mycket har fun-är som människorningen värderarattom man

hela tiden, fast tillmäter det olikanits man olika och denna möjlig-insikt bättresått ger
vikt vid olika tidpunkter. Attackernastor heter strukturer.ojämlikaatt emotagera
invandrare fenomeninget och deärmot nytt

Kungssången Lundsberg Christian:sjöng kung- Det tänkandet leverrasistiskapå
elevhem sextiotalet och kvar kategoriseringi mitten i och hierarkiseringens av en av

Deutschland, Deutschland uber alles. Där människor och Tabellernanationer. som
gick pojkarna stövlar klassisk modell. rangordnadei olika "raser folkgrupperochav

där fickDet kanske verkningar har BNPinte BNP-tabeller,i därså stora ersatts sesav
övrigt, och samhällsklimatet då utveckling.nationsmåttet påett annatvar som en

detoch kanske fanns Rangordningen deninte likadan vitaså många att utser -
attackera, värderingarna har funnits skalavästvärlden befinner sig i toppenmen enav
hela tiden och manifesterats olika de konstru-vetenskapsmännen harpå sätt. som egna

Men det jag saknar bara bevak-inteär erat.en
rasistiskt våld,ning motiverat Detta tänkande samhälleännu vårtutanav genomsyrar

frågor, grundläggande. och vardagslivets rangordnasi Sverigeär män-mer av som mera
De handlar hur värderar olika niskor efter BNP-skalan derasvi män- påom var

niskor, hur kan tillåta vissa människor ursprungsländer befinner Detsig.att styr vem
behandlas med översitteri och paternalism fårjobb, med ochkan gifta sigsom vem man
eller till och med blir samhällets Det vilka roller medierparia. tilldelas imänniskorsom
här skriva det och reklam.ju,svårare gårär att om, men

det skriva varförprecis gårsom om en massa
Anna-Lena: exempelJag har aktuellt påetttjejer svälter ihjäl själva.sigunga
mediernas blindhet inför hur vårt eget sam-

Christian: Det fundamental del själv- hällei behandlar människor.är en
hosbilden infödda svenskar CentrumNär invandringsforskningförmånga även-

journalister Sverige tolerant, vid Stockholms publiceradeuniversitetäratt ett-
rationellt och samhälle. Fientlighet resultaten från skolelever,enkät till 8 OOOgeneröst en
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nyhetsjournalistik.framgick del Alltdet bland Bosse: inteärannat att stor aven
ungdomarna Medieutbudet disparat. Det inteosäkra existensen är somavvar om

väl bliFörintelsen. Trots nyheterna kan mycketde resultatenjust iatt sena- nyanseras
har mediesammanhang.tveksamma, beslöt genomlystvisat isig annatettre rege-vara

för informeraringen kampanj attom omen
diskuteraYlva: Visst, det viktigtär attFörintelsen. men
den harnyhetsförmedlingen, eftersomjustMen det fanns andra delar iintressanta

ellersådant genomslag; alla läsernästanettuppmärksammades iinterapporten, som
förmedlas därhör nyheterna. Det sommedierna eller från regeringshåll. De resulta-

grundmålning förblir slagsett gemensamvisar invandrade elever kännermångaten att
vetande.vårtde uppleverutsatthet skolan ochistor atten

Även det samtidigtrörigt viär att pra-omtrakasserier från lärarhåll. Deinte minst
både politikers förhållningssätt, stäm-tarresultaten omväldigt tydliga ochär stämmer

journalistik, trorjagsamhället ochningar i sådessutom med vad från tidigarevetman
det nödvändigt.ärattundersökningar, vilket demgör ännu mer

beroendeNyhetsjournalistiken starktärbåde mediebevakningenintressanta. Men i
auktoriteter; vad politiker ochvåraav avoch de åtgärder hari uttalanden och som

för stadga, innehåll ochsägerexperter attkommit från regeringshâll detta problemär
Det här beroen-legitimitet i rapporteringen.frånvarande.

frågordet antagligen särskilt deiär stort somAtt informera Förintelsen någotärom
diskuterar där journalister har egnanu,kan den svenskagöra, utan attsom man

kunskaper och erfarenheter.självbilden Attblir trampad tårna. upp-
Om det råder okunskap och brist på en-märksamma och skolele-lärarevåraatt egna

bland dem räknas auk-gagemang som somdagligen utländskelever medutsätterver
betyder det mycket för jour-toriteter, så attbakgrund för tycksfördomar och trakasserier

området dennalistiken inom gör.utser sommycketnågot svårare.vara

etablerade käl-Christian: Beroendet deChristian: avBehandlingen de andra" är enav
lorna allmänjournalistiskt problem.är ettödesfråga för det finnssamhället. Men ett

förläggergenomgående vimönster, att pro- Det får speciellaYlva: konsekvenser närblemen själva.utanförnågon annanstans, oss harjournalistiken berör människor intesom
Denetablissemanget.inomrepresentanterOivvio: Det diskutera,här krångligtär att

boxningsmatchen mellan företräda-medialaeftersom det samhällethandlar både hurom
finns andraför olika iintressen somvad rehur politiker och -ut,ser om agerar om

samhällsfrågor Närviktiga inte.iscensättsjournalister detalltihopa. När gäller -gör av
flyktingfrå-det handlar invandrar- ochnyhetsjournalistiken, omjagså tror att man

framträder framför alltmedierna,i såhamnar gorväldigt har föreställ-snett om man
infödda ochsvenska politiker, experterningen dagstidning eller skulleär,att en

för-och formulerar problemtjänstemänkunna somavspegling lägetkorrekt ivara, aven
med "dom", invandrarna-flyktingar-knippasJournalister efter för hurnationen. mallargår

problemen ska lösas. Det häroch hur ärnyhet naska och det detut mestaen somse av
det nyhetsbe-speciellt påtagligt gällernärviktigt därsamtid hamnar utanför deiär vår

vakning flyktinginvandring.mallarna. av
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Christian: Vi sällan omaket ker folkvisa de hör "invandrare"gör är över-näratt attoss
fram flyktingar subjekt. Det kan kräva representerade brottsstatistiken Jagi tror attsom
tolkhjälp, varje fall liteti arbetsin- framför kom-sig människormångastörreen ser som

Vi dem därmed långtorättvisa, bort ifrån och väldigt annorlun-görsats. ären som mer
andrainte för, och da. I själva verket devi frånutsätts stårgrupper personer nor-

förhindrar identifikation med ofärden. diska länderna för delrelativt storen av
Det sker har anknytning till hur denna brottslighet.rasismsom
arbetar, och det sker också språket,i som

Ylva: I nyhetsrapporteringen detframstårdelar människor dom.i ochettupp
ofta kandet finns någontingsom om som

Oivvio: Vi hur det nyhetsre- kallas väsensskiltinvandrarna ochpå ärvet utser en som
daktion. Det fasta förstrukturer från svenskarna. Berättelserna konstruerasär vem som

vad och för hur nyhet ska En utifrån antaganden där invand-olikhet,gör ut.en se om
kan fyra jobb dagen och rarskap lika I krimi-med annorlundaskap.göra ärreporter om

han redan haninnan research och naljournalistiken verkar det finnas starktgörvet ett
intervjuer, hur artiklarna kommer utfor- behov tala kommermänniskoratt att attav om

utifrån. Man vill Xtala bankrånaremas. attom
Av det hamnar tidningen deti eller våldtäktsman infödd svensk.Y inteär ärsom

baserat sådant bara flutit Ochin bryderier redaktionerna,så uppstårmesta som
utifrån, det handlar saker ska beva- ska dåskriva han invandrare,ärattom som men
kas, i stället för journalisterna drabbar det alla invandrare, det kanskenågot ärom som
själva har sökt bättre skriver hans nationalitet istäl-viatt utupp.

förlet, då drabbar det kosovoalbanerbara
Bosse: Journalisterna måste upprätta ett eller eller vilka det Deiranier, kan vara.nu
tolkningsföreträde, de har någotattgenom här underliga, tyck-väldigtärresonemangen

Bara de kan och själ-stå på. någotatt vetom jag.er
kan de själva allvarsig och förmed-påtava,

viktigt. Detta kannågot Christian: Om ska fästa vidvikt etnici-göraman som man
journalist, alla fall Sverigei i idag. nationalitet eller invandrarskap journa-itet,

listiken, ska konsekvent. Varjeså man vara
Oivvio: Journalister uppfattar mediernainte talar drottning Silvia skagång man om man

maktgrupp, kvar före-iärutansom en en hon Närhar tysktnämna att ursprung.
ställning själva de kritiskasigom som grans- Martin Dahlin mål skaeller Henke lägger vi
karna ska utanför allting och skaståsom som påpeka varifrån Närderas fäder kommer.

konsekvensneutrala. lVIen där-vara om man Leila Freivalds omtalasska honsig,yttrar
tänker mediernasig maktfak-åremot att en "flykting" Lettland". Deteller "frånsom som

i samhället, då det intressant uti-ärtor att, blir tröttsamt.
från idén journalister ska förhålla sigattom För hitta linje den här problema-iatt en
kritiskt till maktinstitutioner, dentitta på tiken, tänka sinigenommåste man egen

massmediala verksamheten totalt. Huregna grundsyn. Vem hör hit detoch integörvem
de bilder medierna tillsammansutser som Principen kan inte när mån-gärna attvara

skapar Kan berätta något ärannat som niskor svenskar ochbra denågot sågör är
viktigt Kan berätta sättpå ett annat de dåligt de utlänningar.någotnär sågör är

Om från grundlagen, ska deutgår somAnna-Lena: Alla ord använder Vadvi tän-
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Är positivhalarede Beskows svartrnuskigeinvånare här behandlas likvärdigt.är som
tattarfilmerhelmed Sverige bort lille Prick,uppehållstillstånd i rövarpermanent en genre

där de lömska och opålitligalandets likvärdiga från trettiotalet,eller ska deninvånare
svenska bondeidyllenbehandlingen med hotar dengälla dem svensktbara tattarna

medborgarskap Eller ska ha andra krite-
Ändå ibland hittaBosse: måste man enför hör hit Blodsbands-rier vilka -som

människor utifrånkom-beskrivning somavprincipen
historiamande, blir den skasomannars

dokumen-Ylva: När obegriplig. Jag gjordefunderar redaktioner berättasöver enman
fördet familj rasistiskabrottslingsviktigtär tär utsattesattom en somuppge en om

förförsökte hitta formnationella bakgrund eller trakasserier ocheller etniska så atten
försökte placera demverkar facit föreställning beskriva vilka de Jaghitta sitt i är.man en

lätt. Deläsekretsens slags karta, vilketeller publikens föreställning- inte såär ärettom
medborgareOm svenska och barnenskriver de somalier, svenskar,vi inte ärärattutar.

föräldrarnafödda Hur dåtrovärdighet. Skriver ham- här.mister iså attanger man
dettamarkullegäng, ändå de föddaalla någonså är är utan attannanstans,vet att

betydelse det har derassomalier." tillmäts inte isomen
sverigeanpassade. Jagliv, heltär sa,egna som

Christian: Byt "Somalia" "judar", blirsåmot värmländsk familjdet handlaratt en avom
det enkelt tänkandet leder.det häratt vart härkomst. Detse palestinsk sätt,ettvar men

"Invandrare" gick använda,knöligt. inte attAnna-Lena: detJag tycker här svåräratt en föräldrarna har här tjugoeftersom varit i år
fråga. Det borde skri-konstigareinte attvara födda här. Men jagoch barnen ärmer, varSomaliafrånnågon någon ärär änatt attva det finnsmarkera någontingatttvungen attfrån Alingsås. människorProblemet är att våld.för rasistisktde utsättsgör attsomuppfattarinte det sätt.samma

Anna-Lena: Att det finns i angri-något somYlva: Skillnaden finns tänkande. Deti vårt villebråd.dem till legitimagörögonparensverkar för förbinda detnaturligt attvara oss journalist,Ja, vad närgör ens egenman somutifrånkommande. Omnegativa med det offret ochbild angriparensär änen annanavläser från Alingsås,våldtäktsman såäratt en förklara varför veder-ändå ska försökamanuppfattar det förklaring tillvi inte som en börande blir angripen
hans brott. frånläser hanMen ärattom
Gambia, förståelseprocess igång,så sätter ord,Svartskalle" braen Oivvio: är ett som
där hans utifrånskap både förklarar brottet vad det handlar "Svartskallar"fångar om.
och förlänar speciell karaktär. Jagdet vet Samtidigt kanen för inteutsätts angrepp.

detta händer för alla nyhetskonsu-inte om kategoriseringanvända rasistisk män-aven
det händer tillräck-jagmenter, tror att kanske försöka hittamen Manniskor. måste en

ofta,ligt för ska till dethänsynatt ta fall.beskrivning varje enskiltman iny
journalist.som

du dig självAnna-Lena: Hur presenterar
Christian: AndreDen här bilden Denav

amerikan,dyker tradi- Oivvio: Min minfrån lång ärär svartett pappasom upp, arv en
svenska,Albert biologiskation berättelser. Eng- minsvenska är mamma somav mor

Österrike.med från Jagskämtteckningar, Elsa harantisemitiska jagströms växt ärupp
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tillSverige.har journalister direkt anslutningi iväxt upp -
Stureplansmorden f d integrationsminis-sa

Och du utför-Bosse: hinnerinte sånär vara bättreBlomberg skapavimåsteter att nu
lig invandrarbarnen.svenskundervisning för

frånDet kille föräldrarsåg ärut som en varsOivvio: Då slingrar jag mig något sätt, Morden tolka-Chile den skyldige.mestvarvilket fråganstillbakavisa gil-är sättett att bristdes invandrarproblem; påett ensomFolktighet. vill kunna placera De villmig.
svenskhet.

jag skall deras mentalaiveta stoppasom
invandrarfack eller svenskfacket. Den allrai harAnna-Lena: Det här slaget tolkningarav
vanligaste frågan sammanhanget "känneri är Lyfta-på-väldigt populäravarit på år.senare
du dig svensk" Vilket tänkerom man locket-idén, har haft sådantett genom-som

fråga.saken mycket konstig jagär tror att nittiotalet, hand-en slag underjournalistikeni
Väldigt människor skulle kunna beskriva lar äntligen berättavimåsteatt omom nu
vad det innebär känna svensk ochsigatt att blirinvandringens sidor,negativa annars
de gjorde det skulle väldigt skilda ryktessprid-som ge läsarna hänvisade till sin egen
beskrivningar. är".detVi journalister säganing. måste som

Frågan försätter därmig i situation jagen Vad handlar det om
har välja mellan olikatvåatt att sortersvara

förmänniskor, svensk eller invandrare. Christian: dåligaJag Journalisters samvetetror
människor befinner som det migha är,sig intemånga göratt att sagtunga som

Finnsfrågansituation allvar och beklämd. Vad det har sagti min intepå ärtar tror man
meddet där problemverkligt val. Då kan de det kostnad ellernågon någotär göraatt ett

nyhetsför-saker, de för invandringen har förbisettsantingen sig itvå anstränger att som
svenska" möjligt och skär medlingensinsåvara som av

förbindelse med föräldrars kulturer, ellersina
invandrar-Ylva: Det journalistiken kringskär de förbindelsen med det svenskaså av

sedanoch flyktingfrågor har handlat omoch finner identitet utanförskap.sin i ett
prak-Iårtionden kostnader och problem.ärSå den till oskyldiga frågan "varsynes

locket""lyftatiken handlar trenden påattkommer du ifrån hjälper till "vi" ochgöraatt
perspektivförskjutninggöraattTrotsdom" till verklighet. idag mer om enmångaatt

förmedla fakta och sanningar.än atttalar Sverige mångkulturellt om nyaettom som
invand-ochDe perspektiv invandringpåsamhälle saknas helt massmediala bil-nästan

förstodledande opinionsbildareder faktiskt rare, sommänniskor inlemmarav som
huvudsakunder och åttiotalensjuttio- iflera kulturer identitet. vari Vi skulle kanskesin

välvilliga, de ibland patri-ocksåäven varkallas "kosmopoliter" omkunna det ordetmen
Problemformuler-och etnocentriska.arkalalitekänns väl högtidligt och ocksåär av

fallallamedierna tillhördeingsprivilegiet iiförbehålletanledning intellektuella.någon
för tole-hyggliga pläderadeNår invandrare beskrivs medierna, personer, somiunga

och öppenhet.stället icke-svenskhet och ransiså accentueras en
En förändring skedde början nittiota-iannorlundaskap. avDenegativt män-ett unga

åsikter blevlet, då främlingsfientligatrorförväntas kriminella. Deras situa-varanen
invandrarnaSanningenmer rumsrena. omjournalisterna föreställer den,tion, sigsom

tidigareformulerasbörjade personer somborde leda till kriminalitet. Och bara avinte
medierna. Nyhade legitimitetinte åtnjutit i
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demokratis företrädare fick människor, bara visstpåstort ettett att utgenom- genom se
slag i nyheterna, lång radockså sätt.men en
andra misstänk-systematisktpersoner som

Anna-Lena: Eller sedd, detinte trorliggjorde baktalade flyktingar ens varaoch och
typiskt. massmedier-jag egentligen Iärinvandrare. merOch journalister backade upp

osynliggörandet dethelhet är mestmed na sombrottslighet,reportageegna om
påtagliga. I barnprogram, naturprogram,bidragsmissbruk, bråk förläggningar.på
ekonomiprogram och densåpoperor är

Bosse: Det finns gränslös och oroväckan- etniska mångfalden samhället helti nästanen
de trendkänslighet bland journalister. frånvarande, den märks liteäven om numera

förr.änmer
Anna-Lena: Den trendkänsligheten gäller
också vilka får med artiklar och Christian: svenskari Risken medär närattsom vara

Invandrare får med främmande får blirmed deti i sårötterreportage. reporta- tv,vara vara
handlar invandrarfrågor, slags exotisk krydda. Helst villnär ettge som om men som man

det ska handla andra samhällsfrågor, till ha med afrosvenskar, det kanså utattom se som
Ätagandetexempel hur ekonomiska nedskärningar amerikansk speglai mång-tv. att

Ännudrabbar människor, väljer journalisten all- falden oerhörtsköts slappt.i inteså är
mänhet låta tycker brytning eller sydländskt kroppsspråknågon äratt ettsom man en
typisk framträdasvensk exempel. Det accepterade hos och programleda-reportrarsom
behöver inte själv har fördomar, udda Elbyl.i någraatt utomvara man re, program som

förväntar eller läsar-sig tittarnautan attman
ska ha fördomar och de har lättare Ylva: Elbyl tycker har medjag lyckats braatt attna att

identifiera och till samhällsrelevanta därsig sig görata reportaget reportage,om man
det gamla vanliga kanupplever hur journalistikintressantgör sättet.man vara,

den belyser samhället olika slagsnär ur pers-
Bosse: Som NK rensade judar sinnär ut ur nedlagtpektiv. Fast det är nu.
personalstyrka slutet trettiotalet. Deti av var
inte med hänsyn till uttalade önskemål Christian: kvaliteterna med ElbylEnnågra ärav
från kundkrersen orde det, det bryter traditionella form-utan att mot tv:ssom man

kände det behovet,bara kände det språk och för dem deltarutrymmeman man ger som
trycket från omvärlden. subjekt och själva. Ochsigatt attvara vara

De flesta här, det säkert därför kan känna dem,tittaren igen sig isågör görsom
själva också, onda aldriginte människor eller de olika till utseendesåär även ärom
dåliga journalister. Frågan varför, varför och brytning.viär
faller detin i här.

Oivvio: Det hurär nästan motsatt mot
Oivvio: Det här träffar själva kärnan vad invandrare flyktingarnyheter och oftai om
jag tycker handlar Det hand- fungerar.rasism Man känner inte igen sig i männis-att om.
lar inte ideologisk övertygelse kan det handlar för hon förmenadärattom en om som om
vissa har felmänniskor och ska subjektivitet. Men nyhetsformeln kän-sin iattgener
upprätthålla den genpoolen. Det hand- den och välbekant.igen sig;rätta är tryggner man
lar väldigt informell auktori-snarare om en

Bosse: Det centralt lyssnaren/läsarenär atttetsstruktur, där människa kan komma inen
känner deigen berättarsig ii mindre värd personer somoch alla andraänett rum vara
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Dethelst.ellerhosmycket hur berät- nazist ärDet handlar vem somenom manom.
och bör-blir verkligberättelsenförst då,komma underOm på ytansatsar atttar. somman

Dberöra.alltid likheter, jarmänniska, hittarså manen
identifikationspunkter, detmöjliga må vara

TedHarris teol.dr.,AdolfFredriksFörsamlingpräst.

"gudfadern"Invandrare typ 4:

får grundskolorochHelasanningeninteplatsi rubrik hurfetdenänär.NuharSverigesallaen - vårafått på dagstidningar;ligen". Baserat händelserläser lgymnasier arbetsmaterialet"Hurär om
fördomar.funktionellt för ochlärarei arbetet rasismochärmaterialetett verktyg varjeelev,klass mot-läget" TidningeniSkolanStockholm08-7259900Villdu "Hurår ringvetamerom -Europaåreteller rasism08-4051000.mot

I997m...
Tidningen Skolani

Stockholm
LÅRÅRFOR-SAMARBETEMEDELEVORGANISATDONEN,HEMOCHSKOLA.I NYHETER.APTDNILADBT.DAGENSmot rasismLÅRÅRNASRIKSFORBUND. DAGBLADBTBUNDET. SKOLLEDÅRNAOCHUTBILDNINGSRADION. BXPLBSBBN.SVENSKA
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Olika bärsom

Mångfalden och arbetslivet

Världen håller i mängd etnisk diskriminering arbetslivet.tive ien
barSeminarierna titeln "Olika bär".somavseenden bli alltmeratt

homogen, samtidigt lokal-som bakgrund dessa, och vadMot i övrigtav som
samhället blir alltmer heterogent. Europaåretframkom vid seminarierna, utger mot
Mångfalden sätter sina tydliga ochrasism, Institutet för framtidsstudierRALF

hösten bok för öka kunskapen och1998spår attockså i Sverige och före- en
området.stimulera till diskussion bokenIblir alltmer internationella.tagen

ingår bl.a. den artikel journalisten MATSavnågotDet är kommittén har tagit kan läsas med början nästaWINGBORGsom
fasta på i sin verksamhet sida.
arbetslivets område. Kommittén

har velat belysa de fördelar som
kan finnas i arbetsorganisationen mångfaldBoken och etniskom
präglad mångfald, samtidigt diskriminering i arbetslivet kan beställasav

hos Adress, sidanRALF.velat lämna bidrag iett se 97.som man
debatten etnisk diskrimineringom
i arbetslivet.

Kommittén Rådettidigt kontakt med förtog
arbetslivsforskning RALF för diskuteraatt
forskningsläget vad gäller etnisk diskriminering i
arbetslivet. Kontakterna ledde till docentenatt

UmeåHÖGLUNDi uppdraget göraSTEN attgavs
kunskapsöversikt området. Samtidigten

hade den amerikanska professorn LOISWISE,
uppdrag RALFoch Institutet för framtidsstu-av
dier, under längre tid arbetat med kuns-en en
kapsöversikt mångfaldforskningen rörandeöver

arbetslivet.i

bådaDessa forskningsprojekt utgångs-tilltogs
punkter kommitténnär tillsammans med RALF
och Institutet för framtidsstudier i 1998mars

tvåarrangerade mångfaldseminarier respek-om
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etniskförArgumenten
mångfald arbetsliveti

WINGBORGAV MATS

hostilltroblir också vinna1970-talet svåraretill mittenFram att enav
utanförbeñmnitarbetsgivare sigom manhade omfattandeSverige en

tid.arbetsmarknaden under långenarbetskraftsinvandring. Under flyktinginvandrareArbetslöshet bland-
denna period förvärvsfrekven-var och margina-har lett till bostadssegregation

Arbets-bland födda ond cirkel.högre lisering. Detta skaparsen personer en
kon-tilloch lederlösheten segregationenutanför jämfört medSverige per-
där-samhället" och"det svenskatakter med

födda Underi Sverige.soner vil-svenska,bristfälliga kunskaperigenom i
1970-talet ökade istället flykting- ket bidrar till det blirsini svårare attatttur
invandringenx för skjuta riktigt kontakteratt vilket leder till färrearbete, etc.

etniskomfattandeförekommerDethöjden under sluteti 1980- en-av
Diskri-arbetsmarknaden.diskriminering påtalet och början 199o-talet.av allmänhetriktar dock imineringen sig inte

flyktinginvand-Därefter har även icke-svensktmedmot ursprungs-personer
främst beroendeavtagit,ringen betydelseStörreland eller medborgarskap.

egenska-för har personligadiskrimineringenstriktare visumregler.
klä-namn,framstår avvikandeper somsom

etc.hudfärguttal,dedräkt, språkligt
Situationen arbetsmarknaden för de invand-Exempelvis andra generationensärnya
flyktinginvandrargrupperna långt föräldrar födda Somalia långtmed iär sämre merrare

för de tidigare arbetskraftsinvandrarna. första invan-diskriminerad generationensän än
Förklaringarna till detta skälfödda finns ocksåmånga: drare Polen. Detiär att

Under 1990-talet flykting-början diskrimineringsfaktorn fått störreanta attav var-
invandringen vad den Intevarit femtonbetydelse under denågon-större än åren.senaste

tidigare. Under periodexakt leversin ifrämst beroende attsamma sompersoner
kraftigt. under de dis-ökade arbetslösheten Bara Sverige skulle ha blivit benägna attmer

första under försvannfyra 1990-talet invandringenkriminera, därföråren att avmen
"avvikande",omkring halv miljon arbeten. Detta gjor- upplevsen personer som som

de det drastiskt komma ökatframför från länder utanför Europa,svårare på alltatt ut
arbetsmarknaden, vilket både drabbade ochNordeninvandringen frånkraftigare än
invandrare och ungdomar. Europa.

Flyktinginvandrarna har för det mesta-
haft tillstånd börja arbeta direkt arbets-inte svenskAllra anknytning tillnär sämstatt

de anlänt till Sverige frånvarit flyktinginvandraremarknad harutan tvungna att
uppehållstillstånd. Under fråni synnerhetAfrikaMellanöstern ochpå väntepe-vänta

har föräldrars. Detrioden yrkeskompetensen Janhorn. ArbetsmarknadsforskarenAfrikas
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Ekberg hävdar det finns risk för komst. Detta gäller med avseende samtligapåatt storen
dessa kan bli "permanent undersökta variabler. Sysselsättningen lägre,att ärutan-grupper

för arbetsmarknaden", det vill vid arbetslösheten bägre ocbârsarbetsinkomstensäga även är
framtida högkonjunkturer lägre. Mycket arbetsmarknadsskillnadernaav

mellan andragenerationsinvandrare med euro-
Problemet bara den högainte arbetslöshe- peisk respektive icke europeisk härkomstär åter-

de flyktinginvan- finns ocksåi fåräldragenerationen. Å.. /Sommångaten utan att av nya
drarna överhuvudtaget tillhör arbets- bel/Jetförefczllerinte arbetsmarknadsläget vara
kraften. fanns1997 åldern betydligt33 000 i bättre för andragenerationsinvandra-personer
16-64 födda Afrikaår i har vad oftaframkommer i svenskänsom var men nu re som
uppehållstillstånd Sverige. Av dessai ingick debatt. Det finns dock anledning till pessimism
endast drygt hälften arbetskrafteni och betrajfande generationensandra invandrareav
dessa tredjedel Totaltarbetslösa. med utomeurøpeisk bärkomst. " 4var setten
hade endast arbete. Nästan lika kata-6 000
strofala Det dennamotsvarande siffror för flyktingin- bakgrund omfat-är tvåär mot som
vandrare från tande debatterIrak. Sverige. Deniuppstått ena,

främst förts kultursidorna, handlarsom
En faktor endast Sverige bördelvis förklarar den och mångkultu-ärattsom om vara
allvarliga rellt. Den andra, förstasituationen del dessa handi initieratsär att somen av
flyktinginvandrare svenska företagare,endast har vistats svenskai går ut attav
Sverige under företag bör eftersträvakort tid. Inom denna etnisk mångfald.en grupp

det naturligt endast fåtal finnsär att ett
den svenska finns fleraarbetsmarknaden. Det skildaMen bakom dessamotiväven
bland de debattinitiativ.utomeuropeiska flyktinginvandrare En sak förenar dem dock:

levt Sverige finnsi Det desperat behov efteri många år är ettsom extremt strate-nyaen
hög andel utanför den för ökasvenska arbetsmark- gier integrationen deti svenskaatt
naden. Bland födda samhället, framför förSomalia allt deni öppnaattpersoner som
lever Sverigei har svenska arbetsmarknadeninte högre andel kom- fören gruppen av
mit in den utomeuropeiska flyktinginvandrare. Strate-svenska arbetsmarknaden
under 1990-talet bekämpa diskrimineringgenomsnittstiden gin nödvän-ärtrots attatt
för hur länge dig, harfrån Somalia samtidigt långtifrånlevt visat sigi menpersoner
Sverige har ökat beroende tillräcklig. Nyainvand- måstepå vågar prövas.att

frånringen Somalia avtagit.3
Ik

Även det gäller andra generationensnär
invandrare Tankenföräldrar med mångfaldsstrategin följande:kommit till Sverige ärvars

flyktinginvandrare kulturellfrån mångfald förbättrarländer utanför i arbetslivetsom
Europa effektivitetläget allvarligt. och produktivitet,kons- därför liggerär JAN EKBERG

i tidskriften "Arbetsmarknad det arbetsgivarnasoch i ochintresse itaterar egna sam-
Arbetsliv", 1/1997 hälletsläget visserligen mångfalden arbetslivetintresse iäratt attnr
ljust för andra ökar.invandraregenerationens vars
föräldrar kommer från Europa:

Däremot läget annorlunda för andraär
generationsinvandrare utomeuropeiskmed bar-
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mångfald. Ettgraden etniskgraderaundersökas utifrån denna sättTvå frågor kan av
arbetsplatsandelenräkna ärpåstrategi: är att somen

skulledetland,födda i annat ge enmenfår1 arbetsplatsVad betyder det att en Ännu hopplöstmätmetod.snedvriden mermångfaldökad grad av poli-religiös,graden kulturell,blir det om avÄr mångfald2 arbetslivetdet iattsant Vemska in.avvikelse ocksåtisk vägasetcbidrar ökad effektivitet ochtill svenskadetfrånexempelvisskiljer sig mestproduktivitet invandrad frånmuslimgenomsnittet: en
fråninvandrarekristenNorge ellerhandlarresterande delenDen texten enomav

Eritreafrågor.försöka finna dessaatt svar

själva verketMätproblemet i* ännuär mer
etniskgradenkomplicerat än mätaatt avuttrycksammanhangMångfald dettaiär ett Uttrycketskillnad mellan två personer.medlemmarnabeskriva därför att en grupp beskrivaanvänds förmångfald inte ensta-attegenskaper.skilda kulturellahar många olikhe-allaolikheter,ka mixen vårautan avfrämst för beskrivaUttrycket har använts att arbets-mångfaldGraden etniskter. enavtillhörighet, religionstillhö-olikheter etniski etnis-följaktligenplats utgörs summan avavmångfaldursprungsland Menrighet, etc. relatio-mänskligasamtliga deka olikheter i

sexuell lägg-också gälla kön, handikapp,kan arbets-arbetsplatsen. Påfinns på enner somkommerciviltillstånd I dennaning, etc. text relationer,anställda finns 45medplats tio
mångfaldförsta hand analyseradockjag i att etnis-skullesamtliga dessa uppvisa storaommångfald. Ibetydelsen etnisk vissi mån mångfal-den etniskaskulleka olikheter, såformerbehandla andrakommer jag även av mycketarbetsplatsenden stor.varamångfald.

mätproblemendettaMen heller medinte ärÄven etnisk mångfaldmed avgränsningen är beskrivitsmångfaldetniskslut. Hittills har
uttrycket mångfasetterat. Begreppen etnici- Enperspektiv.företagsinterntutifrån ettbåde mångtydigaeller etnisk bakgrund ärtet företa-hurmöjlighet beskrivaär attannanför de flestaFör det förstaoch ingår,vaga. relationer-mångfald deiut externagets serflera olika kompo-använder begreppen,som Ävensamarbetspartnermed kunder, etc.naursprungsland, reli-beskrivningen:inenter skulle kunnaraddär finns relationer somenkulturell tillhörighet,gionstillhörighet, olik-etniskgraderbeskrivas utifrån olika avmedborgarskappolitisk åskådning,språk,

het.
andra finns tydligaFör det inga gränseretc.

kul-skillnader råder. Hurför etniskanär stor faktis-denkomplikationYtterligare är attenmel-det exempelvisturell olikhet måste vara fastslagenutifrånetniska olikheten,ka entill-för dessalan två att personerpersoner från denskiljamätmetod, kan komma sigattmångkulturellska utgöra ensammans ochdebåde internaupplevda olikheten i
grupp relationerna.externa

möjligtför det skaförutsättningEn att vara kon-dessutomupplevda relationernaDe äretniskkorrelationen mellanundersökaatt upprepadeharI Sverigejunkturkänsliga.
och produktivitetmångfald och effektivitet i

genomförts därundersökningar personerförarbetslivet det finns instrumentår attatt
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lever Sverigei får skatta den upplevda blandade, det vill kundkretsensäga närsom är
avvikelsen olika invandrargrupper mångkulturell.gentemot

Sverige.i Av dessa undersökningar framgår Etnisk mångfald i arbetslivet minskar-
bland "kineser" upplevdes risken för företagare ska bli stämda förannat att attgruppen

mindrenågot avvikande 1993 vad diskriminering.etniskänsom nu
de gjorde 1981, samtidigt upplevdes etiopi-

avvikande Fleranågot företag USA hari formellaupprättaterna som mer
för mångfald. Det dockärprogram stora

ik skillnader mellan företag:och småstora
"Knappt 20 företag med 1-499procent avDe erfarenheterna försökastörsta attav anställda har formella för mångfald.programökad mångfalduppnå arbetslivet finnsi i

Knappt företag med40 500-procent avUSA. Exakta kriterier för vad som menas 2 499 anställda har Omkring 50program.med etnisk mångfald har dock sällan formu-
företag med 500-92 999 anställ-procent avlerats de amerikanska företagare före-av som da har formella för mångfald ochprogramspråkar mångfald. Istället används ett mer drygt 70 företag med eller10 000procent avdär mångfaldenmått ökagrovt näranses fler anställdaandelen asiater och hispanics ökarsvarta,

arbetsplats eller könssammansätt-nären I jämförelse med Sverige denuppvisar ame-ningen arbetsplatsen blirpå sammansattmer rikanska arbetsmarknaden dock påtagliga
etc.

skillnader. Arbetslösheten lägre USAiär
till betydligtpriset djupare löneklyf-men avRörelsen för ökad mångfald kan närmast

Många arbetar, klarar ändå intetor. attmenbeskrivas managementfilosofi.som en tjäna ihop till existensminimum.ettUtgångspunkten har användavarit att
mångfald för företagen konkur-göraatt mer Att etnisk mångfald nödvändigär strate-enrenskraftiga.

för hitta arbetskraft kan spårasävenatt
fält deninom vissa svenska arbetsmarkna-avFlera orsaker till etnisk mångfaldattanges den. Företag Ericsson Radio Systemsomskulle konkurrensförmågan:gynna och VBB Beco har anställt flykting-mångaDen lokala arbetskraftens sammansätt-- invandrare för täcka behovet kvalifice-att avning det nödvän-gör på många äratt orter rad personal. Dock har rekryteringen enbartdigt med etnisk mångfald det överhu-om varit inriktad högutbildadepå gruppen avvudtaget ska möjligt hitta tillräckligtattvara flyktinginvandrare. Så här uttalar sig exem-med arbetskraft. Om etniskavissa grupper pelvis avdelningschef frånLARS BONDELIND,uteslöts från arbetsmarknaden skulle lönsam

Ericsson Radio System:produktion lägga ned.
jag alla invandrare jagtror nästanattDet finns utbredd uppfattning atten- rekryterat varit civilingenjärer, möjligen finnsökad etnisk mångfald arbetsplatserna kan

arbetarnågon med administrativa sysslor.sombidra till bättre förmåga lösa problematten Men för invandrare med låg utbildning bardärigenomoch ökad produktivitet ien jag aldrig /Jaft erbjuda. Allanågot måsteattarbetslivet.
också/Jagoda kunskaper i engelska, även omDet finns utbredd uppfattning atten- företaget kan viss vidareutbildning. jagge enetnisk mångfald företaginom kan bidra till
bar ocksåställt krav kommunikativpåstoraframgångar marknader etnisktpå ärsom
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USA ochförmåga, ochhan Ytterligare skillnad mellanär oppnaatt personerna en
7arbeta i " Sverige debattenden amerikanskateam. är att om

diskri-inriktadetnisk mångfald främst är
liknandeEn skildring har publicerats denmedanetniskaminering minoriteter,av av

DNVBB Becozs anställningspolitik svenska utgångspunkten varitDEN snarare
1996. I artikeln beskrivs hur elkon- förmodligen25/8 "invandrare". På sikt kommer

sultföretaget "tekniskt kvali-anställt mycket den svenska ändradebatten också att pers-
ficerade invandrare". Det började "när läns- pektiv. När tredje eller fjärde generationens
arbetsnämnden bad lsmad från Syrien detinvandrare upplever diskriminering äratt
skulle praktikplats". Därefter har tolv grundförfelat tala diskrimineringatten om
invandrare anställts. dis-invandrarskap, det tydligtdå blir attav

finns exempelvis professor, krimineringen grundistället har isingruppen utseen-en
doktorer, cheffrån arabiskt energi- de, religionstillhörighethudfärg,tvâ ett etc.en namn,

ministerium före cheffrån alu-och dettaen en
miniumfabrih amerikanskamed drygt anställda. I flera denavseenden hartusen

längreDessa högutbildade hade sökt hundra- debatten mångfaldetnisk kommitpersoner om
moraliskatals jobb rerultat. Flera hade sin vilja Sverige. Samtidigt finnsi vissaänutan mot

g amerikanskalevt socialbidrag. invändningar del denmot en av
Argu-mångfald.för ökadargumentationen

Företag medvetet vidgat rekryte-sin mångfald framgångar påmentet attsom gynnar
ringsbas anställa högutbildade marknad mångkulturell äräratt tveeg-genom en som
flyktinginvandrare fungera godakan effektArgument får progressiv närgat.som en

Ävenexempel. kvalificeradebland mångkulturell,det kundkretsenär ärytterst sant att
flyktinginvandrare arbetslösheten ocksåexakt kanär argumentopro- men samma
portionerligt hög. Däremot den svenska syfteanvänds främlingsfientligtiär när en
arbetsmarknaden för lågutbildade flykting- Dubbeltydig-kundkrets etniskt homogen.är
invandrare begränsad till arbeteni nyttjasheten det böri görstort sett argumentet att

städbranschen, industrijobb ochinom vissa med försiktighet.
anställningar invandrarföreningarna.inom
På den amerikanska låglönemarknaden finns |
betydligt fler arbeten för lågutbildade

Den utförliga inter-kartläggningenmest avinvandrare.
arbetslivetforskning mångfaldnationell iom

frånhar genomförts professor WISELOISavEn skillnad mellan Sverige och USAannan detIndiana USA uppdragUniversity i på avde medborgar-amerikanska kalladesåår att framtidsstudier.svenska Institutet för
rättslagarna innehåller mycket långtgående

särbehandlingkrav etniskapositivpå av brettLois Wise från mycketutgår ett pers-motsvarande lagstiftning finnsminoriteter,
pektiv. Hon konstaterar inledningsvis i rap-Sverige. Institutioner och företaginte i i

A Meta-"Diversity ResearchportenUSA riskerar betala skadestånd mil-pâatt användsAnalysism "diversity"uttrycketattjontals kronor domstolsväsendet kanom forskningenskilda både inompå många sättdiskriminering förekommit lpåvisa att dock,och dagligt tal. Ett vanligti misstag ärSverige det ekonomiska risktagandet medär mångfaldsstrate-enligt henne, förknippaattdiskriminera betydligt mindre.att med social kvotering.gin sociala mål eller
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forskningsstudierhenne, En kategorimångfald enligtStrategin för är omavannan
skillnaderifrån demografiskaskäl. mångfaldmotiverad utifrån affärsmässigaenbart utgår

arbetskraften.befolkningen ochför förbättra inomDet "en organisa-strategiär att
analyserat både orsakernaeffektivitet, Forskningen harkonkurrensförmåga ochtioners

ochtill den demografiska sammansättningenförknippad med andra ledarstrategiernära
Enkonsekvenser sammansättningen.försökteamarbete och att uppmuntra avsom

faktorerövergripande slutsatsindividuellt och inom är att somansvarengagemang
arbetslivserfarenhet,utbildningsbakgrund,företagen.

korrelerastillhörighet och kön kanetnisk
samarbetet arbets-USA, med utförandet och inomstudier utförts, framför alltDe isom

ställningstagande och beslutvilkaeffekten mångfaldsstrategin har inte grupper,av av
ochmångfald. De för- inomenbart ifrån etnisk omsätt-utgått uppmuntras gruppensom

olika bland-studierna utgick från hur ningen inomsta gruppen.
personlighetskaraktärerskildaningar av

detLois WiseFrån dessa studierpåverkade förmåga lösa ärattatt anserpro-gruppers
välgrundad slut-möjligt drafinns, enligt Lois Wise, entydiga åtminstoneblem. Här att

mångfald posi-heterogena inomresultat visar ärsats, attatt grupp engrupper ensom
egenskap relativtmångsidiga lös- omsättningen inomproducerar kreativa och tivmer

Ökad beträffande radmångfald,grupperproblem homogenaningar på än engruppen.
egenskaper,VERDI 1992. olika demografiska associera-ärOCH WHEELAN,

organisatorisk tillgivenhetde med minskad
social bådeoch lägre grad integrationforskningsområde hur köns-Ett ärannat av

ochbland minoritets-arbetsplatser fungerar majoritetsgruppenblandade ochgrupper
benägenhetenvilket ökarenkönade och arbets- i sinjämfört med turgrupperna,grupper

TSUI,1991 fin- lämna organisationenplatser. och att OCHEGANSACKETT, DUBOIS NOE
1992.effektivarekönsblandade äratt o REILLY,grupperner

enkö-och samarbetsklimatet bättre änäratt
Ännu kalladforskningskategoriSamtidigt hävdar dessanade arbetsplatser. såären

kanEn slutsatsfördelarna med grupp-proportion-teori.forskare slutsatsernaatt somom
Lois Wise,från denna enligtgeneraliserbar till drasmångfaldviss inte är,är ansatstyp av

människor från olikatoleransen förmångfald, slutsatsen kan allt-andra atttyper grup-av
människor tillhörsamhället ökaröverföras till präglade iinte närså pergrupper av

mångfald.arbetsgrupper präglasskillnader".etniska avsom
människor från andraKontakt med grupper

Störst blir intoleran-skapar ökad förståelse.vidare flera amerikan-Lois Wise påvisar att
eller aldrigbland dem sällanforskare hypotesenska spekulerat möteröver att somsen

denmänniskor från andraocharbetsgrupper med asiater, änmånga svarta grupper egna
1977.BLAU,eftersomhispanics förhöjer arbetsresultatet

denliknande slutsats negativaproblemlös- Ende kollektivistiska i sin ärär attmer
antagonistiskaattityden tilljämfört med amerikanerning närär avtargruppermersom

kontakterna mellande interpersonellautpräglade individualister. Dock finns inga grup-
tilltar.resultat stödjerentydiga empiriska pernasom

hypotesen.
forskningsområde handlarYtterligare ett om
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kommunikation och samarbete Endast fåtal forskningsstudierinom ning. ettgrup-
behandlar effekterna arbetsgTill detta forskningsfält studierhör av om p-per. av

präglade mångfald arbetatillåtshur mångfald och storlekar påver- per avgruppers
under längre tidsperiod, de kortsiktigakar den kommunikationen. eninterna Några
konsekvenserna kan mycket väl skilja sigresultat berör bedömningen etnisksom av från de långsiktiga.mångfald finns dock detta forsk-inte inom
Ökadningsfålt. 6 betoning kopiering och efter-av
analys forskning. Enstaka forsknings-av
resultat vägledning för praktiskLois Wise föreslår slutligen antal områ- ger svagett
implementering. Därför behövs flera lik-den för fortsatt forskning områdetinom
artade studier och analys forskningsre-avmångfald. Förslagen till forskning föl-ärny sultaten.jande:

7 Motivering forskning syftei uppnåattavÖkad1 betoning fåltforskning ochpå säkrare undersöktresultat. Forskare somanställningsfrågor. Områden undersö-att effekterna mångfald alltförhar i ringaavka bland hur grupperingarär annat utsträckning analyserat tillräckligenarbetsplatser, bristande kommunikation,
mängd arbetsgrupper prägladeav avmisstroende kan påverkas ökadetc av mångfald. Denna kvalitativatyp av mermångfald.
studier behövs för öka säkerheten iatt

Ökad2 forskningsresultaten.betoning komplexitet.
Huvuddelen den forsk-nuvarandeav 8 Utvecklandet forskningsprogramettavmångfaldningen har ifrånutgåttom Nuvarandeattityder till mångfald.omgenomförandet förhållandevis enklaav forskning attityderna till minoritets-omarbetsuppgifter. Utifrån denna forskning

förändrasoch hur attitydernagrupperdet emellertid dra slut-integår någraatt tiden behöver förbättras. I mångaöverhur ökad mångfald påverkarsatser om en forskningländer denna. är typ ytterstavarbetsgrupp ska fatta komplice-som mer begränsad överhuvudtageteller inte exis-rade beslut och genomföra mer avancera- terande.
de arbetsuppgifter.

9 Mer formaliserade utvärderingar av3 Mer utförliga definitioner "mångfald.av genomförandet mångfaldsprogram.avI dag uttrycket mångfald mångtydigt,är Dokumentationen konsekvensernaav avforskningen. Mångfaldinomäven mångfaldsstrategierna förbättrasmåsteanvänds också både för beskrivaatt nor- spridning resultaten kvalita-genom av avmål och vanlig ledningsstrategimativa en forskning. syfteEtt bätt-tiv uppnåär attbland företagare.
information effekterna olikare om av

Ökad4 betoning generaliserbarhet strategier.typerav av
forskningens slutsatser. Den forskning

genomförts hittills kan endast liggasom Sammanfattning:till grund för praktiska rekom-några
mendationer. Forskningen mångfaldom växande utomeuropeiska flyktingin-En grupp av

också tydligare utkristallisera olikamåste vandrare befinner sig utanför den svenska
konsekvenser olika mångfald,typerav av dearbetsmarknaden arbetslösaantingenär

grund etnisk sammansättning,av arbetskraften.eller utanför Särskilt utsatta
könssammansättning etc. den svenska arbetsmarknaden är personer som

frånkommer länder födda iÖkad som personer5 betoning longitudinell forsk-av
upplever awikande.Sverige Nya strategi-som
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behövs prägladeför dessa deltagande i arbetsgrupperintegrera iatt atter avgrupper
mångfald toleransSverige och framför allt för öka deras möjlig- etnisk ökar människorsatt gent-

heter arbetsmarknaden. avvikande.Lyckas inte detta upplevsär emot grupper som som
risken för utanförskap förstor ett permanent

mångfaldefterlyser forskning iLois Wise omnyhuvuddelen denna flyktinginvandrargrupp.av
arbetslivet. behövs fler studier kanDet somRisken de utomeuropeiska för-är även stor att
ligga till grund för praktiska rekommendationersvårigheteräldrarnas komma arbets-att

Likasåmångfaldenhur ska kunna ökas.ommarknaden smittar" den andra generationens
behövs fler studier för undersöka hur effekti-attflyktinginvandrare.

mångfald,påverkas ökad särskildviten av
mång-kan bidra till detta sammanhang etniskEn strategi intressant iöppna ärattny som

arbetsmarknaden förespråkar ocksåför flyktinginvandrargrup- fald. studierLois Wise somnya
mångfaldsbegreppet.har lanserats framför allt näringslivet och definierarper av

går mång-under beteckningen "diversity" eller
Mångfaldenfald. mångainnefattar kompo-olika

FOTNOTERolika personlighetskaraktärer, kön, ochnenter;
Med flyktinginvandring hår asylsökande1åldrar. ocksåviktigEn komponent etnisk menasär

fått uppehållstillstånd,kvotflyktingar ochsommångfald.
de tidigareanhörighetsinvandringkopplad till två

nämndagrupperna.finnsDet rad vetenskapliga problem meden
Citat från skriften Sysselsättning och arbetsmark-2för mångfaldenstrategin öka den etniska iatt
nadskarriärbland invandrare",utgiven avarbetslivet. mång-oklart exakt hur etniskDet är
Invandrar- Flyktingkommitténoch 1994.fald ska definieras. finns heller ingenDet utar-
Somaliska och irakiska kvinnor svenskarbets-3betad påmätmetod för graden etniskmätaatt av
marknad, MATSWINGBORG,mångfald.
Arbetsmarknadsdepartementet,1998.

USAfinns omfattande för ökadI rörelseen Arbetsliv, 1/1997.Arbetsmarknad och nrmångfald. rad företag särskilda pla-Inom haren
Uppgifterna kommer från5 arti-för mångfaldökad Syftet med CHARLESWESTINSupprättats.ner

"Attityder invandrare invandringkel till och i ettmångfaldsstrategin emellertid under-inteär att perspektiv, publicerad skrifteni24-årslätta för etniska minoriteter kommaetc att Arbetsmarknaden",Rådet förinvandrarna på
arbetsmarknaden. Syftet bygger helt kom- Arbetslivsforskning, Statistiken grundar1995. sig

mångfaldmersiella antaganden ökad upplevd avvikelserelativt andra iattom grupper sam-
hållet.konkurrensförmågan,stärker breddar kundun-

derlaget bieffekt dockEn strategin äretc. attav dateradPromemorian skriven° ERLINGRIBBING,av
etniska minoritetsgrupper stärker sin ställning 13 1998.mars

arbetsmarknaden. från skriften Invandrare svensktarbetsliv",7Citat i
LO-TCO-SAF, 1997.MATSWINGBORG,amerikanskaDen professorn harLois Wise i en

DN, den 25/8, artikeln skriven3 1986, är CHRIS-avomfattande studie kartlagt den forskning som
TINA ZAAR.har utförts mångfald arbetslivet.i Kart-om

skriver DN den juni° i 2 1998läggningen visar det finns starkt stöd föratt att SVANTENYCANDER
USALagstiftningen diskriminering iäratt motarbetsgruppers förmågaproduktivitet och att

kraftfullaste delen tandlösden i övrigtenavlösa problem ökar de könsblandade istäl-ärom arbetsrätt".
let för enkönade. Motsvarande stöd för ökadatt

förRapporten Institutet1° utgivenärmångfald avetnisk skulle öka produktiviteten etc
Framtidsstudier Alla nedanstående1997. citat ärsvårare påvisa, det finns hellerär inteatt men hämtadefrån dennarapport.stöd för hypotesen skulle kunna avvisas.att

finns entydiga tyderDäremot resultat som
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.
AdvokatfirmanFylgiaDimitrii Titov advokat,

"beskyddaren"Invandrare typ 6:

ochfår Sverigesallagrundskolorhurfetdenänär.NuharHelasanningen inteplatsi rubriken - vårapå dagstidningar,fått Iägetfi händelser läser i"Hurär Baseratgymnasier arbetsmaterialet om
fördomar.i rasismochförvarjeelev,klassochlärare arbetetmotmaterialet funktionelltverktygär ett -

SkolanStockholm08-7259900läget" -ring TidningeniVilldu "Hurärvetamerom
Europaåret 08-4051000.eller rasismmot

I Europaåret SkolanTidningenE i
Stockholm

LÄRARFOR-ELEVDRGANISATIONEN.HEMOCHSKOLA,SAMARBETEMEDI DAGENSNYHETER.AFTONH-IT.mot rasismHIKSFÖRBUND. IMG,AnI-:TUTBILDNINGSRADION. EXPIHZSVENSKASKOLLEDARNAOCHBUNDET.LÅRARNAS . 1..
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våld ochNassar,
rasism i skolan

Förekommer nazistkonserter Mångamed skolor har handlingsplaner mobb-mot
ning och rasism, de planerna sällan för-ärmenandra Brottbyänorterunga
ankrade bland eleverna. harDetta Pow-Wow-

Försöker elever rektornstrypa projektet velat ändra försökaattgenom ge
många skolor elevernaHar eleverna verktyg själva förändra situationenatt

den skolan.Älvsbyns egnaGymnasium,
Friaborgsskolan i Simrishamn

eller högstadiet tillgångi Svedala

till rasistiska hemsidor

Internet

Skolan och situation harungas
varit i fokus tid. Ochsenare
för det har det varitmesta en
nedslående bild Mengetts.som
det finns sådanmotvikter. ärEn

rådslagPow-Wow, rasism.mot

Initierat Europaåret rasism, genomfördesmotav
rådslagPow-Wow, rasism i samarbete medmot

riksorganisationen Ungdom Mot Rasism under
vintern vårenoch Rådslagen har1998.1997
velat erbjuda forum, där elever dis-ett genom
kussioner, analyser, övningar och rollspel getts
möjligheter utbyta erfarenheter, kontakteratt
och idéer.

rådslagprojektledare för deMARIAHANSSON,
rasism turnerademot gymnasier Örunt uppföljningskonferensensom Pow-Wow, Barnens

skärgård,och i Stockholms majhögstadieskolor från Boden 1998.i iLommanorr,
söder, Svanesund i och Degerforsväster i mit-

drar slutsatsen måsteten, elever i skolanatt - -
och chansenutmanas börjaatt prata väraom

deringar, våld, främlingsñentlighet, rasism och
mobbning, fördomar och hur tolerantom man
egentligen På såär kansätt ettosv. engage-

själv itu med situationenatt framta växamang
hos eleverna.
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kan Pow-Wow,Hur ett
gå tillrådslag rasism,mot

rådslagen olikagenomförsUnder
Indianuttryck

analysergrupparbeten,övningar, från rådslagdeOrdet kommerPow-Wow som
På dessahar.många Nordamerikaindianfolk imåsteProjektledarenoch rollspel.

skalldehurrådslag folk och diskuterarsamlas
flexibel och meto-anpassavara våld, Pow-problemlösa olika ettutan men

ochdanskanWow ävenrespektivederna till gemensamvara engrupp.
pågår idag.fest. Pow-Wows änDessaerfaren-kunskaper,Deltagarnas bra medstämdedetvaldes eftersomNamnet

mål, problem,används projektets lösaoch idéer attheter att gesom
rasism.för samtalutrymme ommångautgångspunkt diskus-i av

sionerna. samarbeteochförPlattform möten
eleverMålsättningen projektetmed attvarviktigt poängteraDet är ettattatt

skullegeografiskt spridda,skolor, väl ta25och skol-samarbete mellan elever för sinhandlingsplan rasismfram moten
och skol-eleverskola. Förhoppningarna attnödvändigt förpersonal varär att

såvälibli aktivaskullepersonaltillsammansnåsframgång skol-skall samt att ochrasismarbetetdiskussionen motsomom
skolor.bistå respektivesinaeleverna främlingsfientlighetpersonalen bör att
eleverplattform därville skapaPow-Wow enhandlingsplangenomföra den erfaren-möjlighet utbytabara skulleinte att

rådslaget.underframtas formaidéerkontakter ochheter, ävenutansom
Pow-WowTankenför framtiden.visioner attvar

exempel hurfungeraskulle kunna ettsom
frågor meddessaarbeta medskolor kan

harkommitténs rådslagMetodiken under utgångslägefrån situation.elevernas
Mångfaldtill MODSdel baserats påstor

se 6. MODDialogs pedagogik sidanoch Pow-Wow gruppen
såväl kommu-bekämpafrån det bästa Endagarsrådslagenägdeutgår sättet att rumatt

riktade sigProjektetskolor.nala privataför det främmandeokunskap och rädsla somär
åldern år,ungdomartill i som var13-19och skil-samtala bådeatt gemensammaom rådslagetefterarbeta aktivtintresserade attavda värderingar. Vi behöver lära att reso-oss medverkadeutgångspunkten allaoch attvar

ochfördomar och angripa myteratt bestårnera om hafrivilligt. Idealet är att somen grupp
medmänniskorföreställningar någon Gruppenspluselever18annan vuxen.om av max

mån präglasmöiligastebör isammansättningMOD-peda-bakgrundkulturell vårän egen.
ålder, bakgrund,mångfald det gällernäravdialog ochgogiken igånggår påut att en stödpersonerskolklasser.och Vuxnaintressensamtal,bland deltagarna. Iett engagemang viktiga.är

rollspel derasochgruppövningar prövas vär-
förmåganderingar. På så sätt övas attupp se

människankonflikter kunnaverklighetensjälv och isig är. atttera sevem man -
hotbilden.han- istället förförmåganSamtalen behandlar även att
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Rådslagens fyra delar är: onda eller goda. Denna förenklade bildsom
den andra egenskaper näring1 Analys av gruppens ger

till den mobiliserar för-sig,att2 Praktik egna gruppen
sig, generaliserar,Åtgärd sätter gränser,3 svarar upp

förenklar och kanske diskriminerar. Detta4 Avslutning
kan fall ledai till k etnisk rensning.yttersta s

Exempelvis kan "vi och dom-problema-1 Analys
tiken tydliggöras deltagarnaattgenom upp-En inledning, innehållande presentation och
märksammar skillnaderna deninom egnalära känna-övningar med ärgruppen, olikheterna mellan killar ochtgruppen, exTväsentlig. alla kortsigatt presenterarex tjejer, ljushåriga och mörkhåriga, långa ochoch berättar vad de rädda för, vad de tyck-är
korta och vilken etnisk bakgrund de har.eller liknande. Detta förmester attom en Detta leder ofta till eleverna letar felattpersonlig och lättsam prägel från början. Alla
den andra gruppen.skall känna sig och införståddatrygga vara Del övningen samtliga fårtvå är attavmed rådslagets mål.
försöka finna egenskaper förgemensamma

Eleverna skall: hela alla bor kom-it attgruppen, ex samma
Identifiera allaacbdefiniera svenska,begrepp allasomfördo- går på° pratarmun, samma

jrämlingsräds/a/fientligbet skola, alla människor" Dennaoc/Jrasism. avslut-ärmar, osv.
Beskriva vänderoc ning oftagranska fördomar frånoc/Jdess stämningen ietc- rummet,
roll i hasamhället ocbföreträdesvis varit mellan de olikai skolan. späntatt grupperna
Få mojlig/Jet känsla,uttrycka positiv förpersonliga erfaren- växeratt° samt-en gemensam
beter, fram.tankar liga,00/2känslor kring fördomar ett.

Nedan exempelnågraär på övningar: C.Därefter följer samtal hur det käntsett om
bli indelad och klassificerad olikaiatt grup-A. Skjuter alla norrlänningar älg Vad eleverna uppmärksammat och tänktper.För bli medvetna fördomarsinaatt om egna under övningen viktigt haär att som upp-deltagarna räkna radattuppmanas upp en följning de kommande diskussionerna

generella fördomar invånarna itom ex under dagen.
grannbyn eller staden, skåning-närmaste om

eller norrlänningar, lapplisor eller lära-ar om D. Fortsättningsvis får eleverna uppgifti att
och slutligen vilka fördomar finnsre om som diskutera vilka egenskaper hos människor

den ungdomar. Dettaom egna gruppen, lett till det har bildats olikaattsom grupperleder ofta till aha-upplevelser och utifrån det känner gemenskap. Det kan tsom ex varakan sedan diskutera vad fördomargruppen religion, musiksmak, åsikter, kultur och
varför människor har sådana, varifrån för-är, historia. Diskussion vadgemensam om somdomar kommer och vad de kan leda till. händer känner hot utifrånom en grupp

eller det blir förändring Mediom gruppen.B. Vi bästär utgångspunkt från detta diskuteras relatio-
De flesta motsättningar mellan människor mellan olika skolan,på tnerna grupper exkan återspeglas i tydligt "vi och dom-ett punkare, skatare, lokalvårdare, lärare, skol-
tänkande. Spelet handlar människorattom ledningen, coola fl.gänget rnofta delar andra människorupp grupper av

rasismenHar tagit slut Europaåretnu 48 rasismmot



g Avslutning:Praktik2

A. Levande A. Utvärdering dagenstagger av
där eleverna harDetta gruppövning fyller enskildDeltagarna iär utvär-en anonymen

inflytande Gruppenmycket och förbättratill grund fördering liggerstort attansvar. som
ele-delas beståendein 4-6i smågrupper, och utveckla rådslagen.av

alla får uppdragi varsingöraattver, som
för-I skall finnas både offer och verktygslådaUtdelningB.staty. statyn av

skalltryckare. Hela innehållandeGruppen får verktygslådanågot sättgruppen en
med ochmed och kroppari sina metodpärm, tipsUngdom Mot Rasismsstatynvara

innebörden ordkroppsspråksitt visa klistermärkenplanscher,böcker och filmer,av som
förtryckvåld, mobbning, utanförskap, bedriva antirasis-kan hjälpt attex m.m. som ge

eller rasism. tiskt arbete.
Äter ochhelgruppi visar små-var en av

åskådarna fårochsina statyergrupperna upp
uppgift med ändringari så statynatt av-

möjligt lösa konflikten och bryta för-som -
gestaltat.trycket statynsom

Övningen får tänkainnebär elevernaatt
medkonflikt, gestalta den självasigut en

redskap, spela den inför de andrasom upp
och de andra gestaltadelösaäven gruppernas
konflikter.

Övningen det viktigasteinte i sigär
följerdet diskussionenärmomentet, som om

mekanismerna bakom förtryck mellan män-
niskor och hur det kan lösas bety-ärom som
delsefull.

Åtgärdrd
Gruppen utvecklar strategiergemensamma

för skolan.framtar handlingsplansamt en
Genom får eleverna för-olika grupparbeten

problemsöka först kartlägga vilkaatt som konfliktlösningsövningLevande statyer", en
ideal-finns skolan, därefter målapå i Gränna.GrennaskolanRiksintematupp en

bild hur de skulle önska situationenatt varav
och till finna för och lösningarsist strategier

hur för målen ochde kan uppnåpå göra att
får diskuteraavhjälpa skolans problem. De

funderahinder och risker med arbetet samt
förvilka behövs uppnåut attresurser som

målen, hos de kan söka stöd ochochvar vem
de inflytande.harvar
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Elevernas tankar
rådslagetDet Pow-Wow,stora

Synpunker hämtade från utvärderingar av uppföljningskonferensen-Pow-Wow, rådslag skolornarasismmot
maDen samladesomkring femtio8-10 1998

bästa rådslagetDet med var... förväntansfullaoch ungdomarösa
Man bar lärt sig respekt ocbvänskap Ö utanför Två frånBarnens eleverom m.m. m.

Jag tycker det roligt både ot/J samtliga tju olortvåor nästan Pow-Wowatt ettor somvar
någrabesökt, från kom-jobbade samt ntanterrgemensamt. - -

Europaåmittén för sism träffadesmycket känner sig...att envetman mera nu,
helgengagerad P0vill någonting ettrasismen stortocbåtgöra

Att rala under konfe-våldet. mötas
åk och elev ed härligrensen enDet fisk mig börja tänka. jag förstod buratt blandning bakgrunder,erfa-avviktigt det sig rasismen.är att motengagera åsrenheteroch da deltagarnasomMan lärde sig mycket självom var man hade de och hadegemensamt intltillasittandevar var ungastoa... Det inte bara snack utanvar en massa bestämt sig för näratt sekände sig engagerad..eftera°t.man de och deras omgi förtryckrips av
år och orättvisor.

verkligen kände fick...att Grupparbeten arbets-att ingarman man oc var
någonting gjort, för skull. Vi fickgångs använd dettasätten Pow-Wow.en som r- -
mycket gjort ocbdet kändes bra. Liksom rådslagde ensk g tidi-rnas

insikt i problemen kan läsas ocb...att åretatt under handrstaa gare var gruppens.
vi kan läsa dem.att lågsamladeerfaren h kompetenssom

till förgrund nferensen.up
ÄrMan får med ocbpåverka. det något På plats Christeräven gäster.tvvara var

får mycket ochbra infor-påtror Mattsson, i kommittén, kom med sinsom expertman man
mation rasism ocbförtryck ocb vad ska uppskattadeförestäl Under" Diem.om man arpe
gäraför motverka.att och halv tim vligen trollbanden en

åskådarnahan olog människo-me om

ocwvMan fick reda detfinns olikapå många öden, orättvisoratt leva iatt nuet.
faktorer ligger bakom rasismen. Hur andra,Den gästen,som man mera n a var
skulle bandla oøb skulle börja. Jonathan SolLong outh Dakota ivar man

vi fick fram mycket konkreta sakerså på...att beskrevUSA.Han till Pow-Wows

0kort tid.så i Nordamerika häftig uppvis-en
ning där alla fick dansa indian-attp va

rådslagetDet sämsta med dans. Soldier innehöllLong ningö ävenvar...
diskussioneroch d bildinte alla skolan fick bära r gavsdetta ocb en avpå...att
hur frågorindianer respekt, morallära sig detta med vad rasism innebär. ser ommer om
och människorslika värde.Det kunde kanske ba varit flera dagar, detpå

eleüärdefullaHelgen möjlighe-lite jobbigt informationen inten- gavär såatt ta
träffadessutlikasin hämta kraftten att att nyszvt.

och de fick leda ochatt
inspireraandra nför det fortsättaungjag tycker egentligen inte det någotatt var Dlokala arbetet.dåligt. Kanske det lite för lån tid, blevtog g man

lite efterträtt ett tag.
Ibland talade folk i varandra.påmun

det fick deltaga.så...att var som
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reflektionerprojektledaresEn

harrådslag varitPow-Wow, rasism ettmot
DetViktigtviktigt projekt. många sätt.

kraftungdomarshar visat siggångän atten
tyckaskankan igångsätta processer som

Kraftgenomföra.omöjligaintillnäst att som
det bara gällerinombords ochalla har som

utvecklasför där detta kanhitta kanaleratt
förändringar.och leda till positiva

undergenomförtsDe rådslag som
problembelyst deharEuropaåret rasismmot

finns skolan, gåttpå även ett stegsom men
lösning.vidare och sökt en

olikaungdomarPow-Wow har inått
bakgrund ochåldrar, med olika intressen,

föreningsaktivaharkön. Få dessa varitav
frågor förr.liknandeeller engagerade i

olikheter kun-dessaUngdomarna har trots
med hoppetarbeta tillsammans Maria Hanssonnat om en-

förändring situationen gemensamtsomav stöd-godadessarådslagen, finnsefterbäst
mål.

personer.

dålyckasHur man Demokratiarbete
och förläng-lyckat rådslag iFör att ett del-elevernasharRådslagen genomsyrats avdet delsskola gällerlyckligningen så atten ochåsikter viktigatagande, allas är attattvarjelyfta fram goda egenskaperde som tillsammans.problemskall lösadeltagarnadels ha roligt.individ tillhar och att attse förän-kandetDet har poängterats att somde vikti-Ungdomar kännabehöver äratt ställ-aktivtpersonligt,dra situationen är ettochmed lösningarde sitter inne attattga, Demokratiningstagande och engagemang.detförändring hängerdet skall bli såenom helt enkelt.

ochOm dede sigpå taratt engageraransvar.
detde arbetar för nåatt gemensammaom

lyckosparktack ocbEtt stortförbättras.målet, då kan lägetbara en
varitbartill allaoch klarar gerjagUngdomar vill, kan att taav som

Stöd äldrede stöd.måste I/Vowimed Pow-avansvar, men
handsfinns tillungdomar eller av Vuxna som vidarekämpajobbat oc/JBra

praktisktkanske avlastarbollplank, somsom
vilka knappareller kan den vet mansomvara

hända.sakerskall trycka för attatt HANSSONMARIAsakertrycker iKnappar igång vuxen-som FÖR PCW-WOWPROjEKTLEDARE
världen. RASISMMOTUNGDOM

fungeratharPå de skolor där arbetet som
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fel"mediersRasism
Expressen,Aftonbladet,och inslagartiklar ihithar kommitNÄRHÄNDER ALLAVAD som

SvenskaGöteborgsposten,Nyheter,Dagensbegrep-ihop underrelativt nyligen klumpas
AktuelltsDagbladet,SydsvenskaDagbladet,finlän-"invandrare" Vad närpet menas en
Nyheter-SVT 21.00-21.30,sändningarsedan, hafördare, kom hit 30 år antassom
RapportsTV4 sändningar 18.30,frånmed den korn nasgemensamt sommassor

Luncheko-ochSVT sändningar 19.30harSomalia Och vilketigår massme-ansvar
SR.sändningarnafinnsträngsynthetfördomar ochdia för som

blandhonförsökerI annatSverige idagi uppsatsen
talstillfår komma iinvandrareharmedborgare utrönaBilderna vi omavsom

ochnyhetsmedieutbudetdet svenskaverklighetenden delSverige får dels vemavav
invandrarbakgrundmeddenoch läserfrån detdelssjälva sompersonsersom ser,

mediaoch hörs ivardag är.svenskaOch denmedierna. ii synsom
oftauteslutsbeskrivermediernasom

uppgiftknivigärdet attSamhället allmänhet,"invandrare. i geANALYSDYLIK enENom
detgrundmed,kast inte minstisigsamhälls- attinrikespolitik,miljöfrågor,gäller avså

fallerkan svårt avgörahelst,eller vad inteekonomi attnågot somär vemvarasom
respektivesvenskunder beteckningen"invandrar-verkar berörjournalister trosom
valdeUppsatsförfattaren"invandrare". atttillfrågas sällan rapporteringenna". De i när

efter-utifrån sittmänniskafrån hurutgådärmedfrågor ochdet gäller sådana något en-
läsaren/lyssnaren/ tittaren,uppfattasmediatillspetsat formulerat säger avatt namn-

brister.hardefinition givetvis sinamedhar"invandrarna inte något somresten enav
innehållsanalysenskvantitativaI densamhället göra.att

sig 603inslag uttalar 2artiklar och5101för dendetta fårVilka konsekvenser
ande-Av dessa 2 603 uppgårochenskilde individens intresse namnpersoner.engage-av

medan ande-svenskar" tilllen 2 391samhälletssåväl förför samhället namn,sommang
Dettatillinvandrare 212len uppgårspekulerabarautveckling kani namn.stort

fickdebetyder "att 92det segregationenmotverkarMen knappast procent somav
svenskartals uppfattastillkommaförståelsenökar det männis-och hellerinte som

männis-uppfattasmedan åttakor emellan. procent som
bakgrundutländskmed tillkor synes

de därdockbör titta åttaMan närmarejournaliststudenten PIAB-UPPSATS,I EN som
uppfattas 38Av de 212för Journalistik,vid Institutionen procenten. namnenHELENIUS
och 53norska...finska,nordiskaStockholmKommunikationMedier och i somsom
betyderfranska. Dettyska,engelska,försök attambitiöstnyligen lagt fram, görs ett

avlägset"invandrare" medminoritetensmed den etniska ett ursprungmeratt pers--
femknapptbarasvenskabild det utgörfokus fånga den procent.pektiv i av-

detkanjämförelseUtan någonidag. Under göramediasamhället attenger osssom
sigplatsvara erinrakanske sinnyhets- attundersökte honvecka oktober 1997 att omi

harbefolkningSveriges19resulteradeSverige, vilketrapporteringen procent avom
självautländska antingeninnehållsanalys 1.510 rötter, attkvantitativi genomaven
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födda i land eller ha hot demokratin och alla männis-ett annatvara att tens motgenom
minst förälder det". kors lika värde.ären som

Det förståeligt. Det media skriverär om
"1NVANDRARE sällan kommer till blir deras bild verkligheten. Det finnsMEN OM av

tals, beskrivs de desto oftare och dåså har mångfaldinte socialamånga i sittgärna som
i sammanhang deras liv "invan- nätverk och de fårrör inte bildnågonsom som annan av
drare alternativt i samband med brott, ofta mångfalden Sverige deni media för-än som

offer eller förövare. Mer eller mindre dem med och media mestadels visarnärsom ser
oreflekterat föses de ofta ihop i invandrare perspektivnegativt och såstor etten ur

invandrarkollektivet, flyktingström- sällan skildrar dem deni vanliga vardagenmassa,
vilket i mediekonsumentens blir eller den engagerade, intresseradeögonmen, som sam-

hotande jättegrupp. När brott begåtts hällsmedborgaren detvisst,så, inteen är-
finns förklaringen deti etniska konstigt de äldre damerna och herrarnaursprunget, att
alla "invandrare dras kam och blir, där Skåne krävdei utlänningarnaöver slängsen att
med forskaren ord, kulturstyr- frna" land.vårtYLVA BRUNES ut ur
da automater. Invandrares brott ges en
kulturell förklaring medan "de svenskar betraktasALLMÄNHETENsom MEDIA BRUKARAV
bryter lagar beskrivs undan- den instans beskriver verklighe-mot samma som som som

de psykiskt störda, alkoholiserade ellerär Vad mediatag, ten. utgörrapporterar om gro-
nerknarkade individer". grunden för människors tankar,många sam-

Men medierna, liksom övriga samhäl- tal och diskussioner och det utifrån medi-ärom
let, envisas med fortsätta använda sig världsbild" och förete-att sätt att presenteraav as
invandrares" kulturella eller religiösa tillhö- elser och skeenden de flesta bildarsom av oss
righet förklaring till beteende bör uppfattningsin olikaså saker samhälletiettsom om -
de väl, konsekvensensi beskriva deåtminstone sakeräven inte själva harnamn, om
konsertbesökande nynazister "protes- kontakt med eller erfarenhetnågonsom egen av.
tantiska kristna samladesigår till nazist-som
konsert... kvantitativ ök-ÄRDOCK DET INTE BARA en

ning låterrapportering, "invand-av en som
invandrareSÖKER rare komma till tals vardagsfrågor,iOM MAN PRESSKLIPP ärom som

Ävenkombinationi med arbetslöshet, kriminali- önskvärd. kvaliteten kunde över.ses
ghettoområden får tjocka Det finnsså skrämmande,tet, många gångerosv, man en,

söker information omedvetenhet deti vilket journalisterpåsättmappar, om man om Van-
liga "invandrare" vanliga medborgare i skriver. Fördomarna därsig ävensom smyger

svenska samhälle, dåvårt blir för- välviljan TV-seri-är störst, närmapparna tsom som ex
svinnande Hammarkullen drog höstasigång i ochtunna. en

Nä.rjag besökte kyrka Skånei i talade "somen recensenternanovem- om programmen
ber kom busslast med medelålders och invandrarevisar individer". Prövaäven ären att
äldre dit förrasister lyssna. De med byta ordet invandrare" läka-att satt att sägut mot,

buntar artiklar knät där dei strukit påpekade. Detstora Visarnågon ävenav attre, som
under invandrare ort hemskt. läkare individer,när något absurd kom-är rättVore en
Med dem utgångspunkt häcklade de läsa tidningen.isom mentar att

försök talavårt mångfaldens rikedomatt om
och svårigheter, främlingsfientlighe- rapporteringSNEDFÖRDELNINGENom 1 MEDIAS
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etnisktdethurborde diskuteraredaktionsamhälles medborga-förochberör i sig vårt
detbeskrivsSverige imångfaldigaAtt Heleniusflera även egnasätt. uppsatsre

hurfråga sigkanmediet. Dessutomallavid handen 70 manprocentatt somavger
tidningar,journalisterna våraoch på68komma till tals mångafick män procent avvar

bak-radiokanaler harochdebat-bådetillhörde elitskiktet är tv- egenensomen annan
politikenPrecisinvandringgrundförekommer iInvandraretartikel och inte. som

föriställetenfaldetniskoftast uppvisarelitskiktsamhälletsoftalika iinte som
media det också.mångfald,själv-detta får det så"svenskar. Men görsåoavsett

delmedia ipolitik ochbådeKanske harinvandrare uteslutskonsekevenserklart när
ibrett sigskulden för den rasismmediavardagsbildden utsomger.somur

Sverige
SahlinMonabeskriv-sinaBÖR PROVAMEDIA NOGA egna

Varje EUROPAÅRETsvenskar.invandrare och ORDFÖRANDEningar RASISMMOT1av

KonstfackKoJIAkamatsulektor,

"klottraren"Invandrare typ 5:

ochSverigesallagrundskolorNuharlår rubrikhurletdenänär.inteplatsiHelasanningen en - varadagstidningar.på läser ilägen". händelserlätt "Hurår Baseratarbetsmateriale.gymnasier om ochlärdomar.arbetet rasismklassochlärarei motfunktionelltverktygförvarjeelev,materialetär ett - 08-7259900SkolanStockholmläget Tidningeni"Hurär ringWiduvetamerom -Europaåret 08-4051000,rasismeller mot

1997:man Tidningen Skolani
Stockholm

LÅRARFOWSKOLA. Nvunzl.ELEVORGANISATlONEN.NEMocn .unmnanz-r.mumssAMmeErEMEDI motrasism :nunnancxvnrsxzs.annanMKSFOHBUND. ocnUTBILDNlNGSRÅDIONLÅRARNAS SKOLLEDARNAalmost
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i/ii//ø °°/---" rawüomstolafna
bakaspw"ställer°9°l°°n -:mkrävevSahl.nMOM

Domstolarna är

etniskt enfaldiga
förhålla tillsamordnings- sig och deni situation1 DAG AVSLUTAR DEN SVENSKA agera nya

kommittén för Europaåret det mångkulturellarasism samhälletsitt innebär.mot som
utåtriktade arbete Denna uppgiftStockholm ligger väli linje medi deattgenom tan-

avslutningskonferens. karOch den regeringen uttryck för i proposi-arrangera en som ger
20 juli överlämnar kommittén till tionen 1997/98:16 "Sverige, framtidenintegra- och
tionsminister mångfalden frånsitt slutbetän- invandrarpolitik till inte-LARS ENGQVIST -
kande innehållande grationspolitik", därantal slutsatser nyckelformuleringett stort en
och förslag. I och med det lyder:och halvtär ett ett

arbete syftandeårs till bredast möjligapåatt
"Samhällets etniska ocbkulturella mångfaldförebygga och motverkasätt främ-rasism,

bär utgångspunkt den generellatas .romlingsfientlighet och antisemitism deti svens- politikern utformning oc/Jgenomförandeka samhället till ända. En hel del har gjort.
alla sam/Jällrområden 05/1nivåer".En del nöjda Annatmed. likainte nöjdaär

med. Och mycket återstår göra.att
detVÅR fleraÄR påDET attUPPFATTNING

KOMMITTlâNS har varit olika myndighetsområden finnsEN AV bristerUPPGIFTER att stora
myndigheter och kommuner dettai avseende. Ochuppmuntra också insiktenatt att om

och ställning till huröverväga bör dessa brister begränsad. Detta handlar inteärman
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offentliga allmänheti förutsättningar därmed ocksåochatt tror attom organ samma
i utsträckning medvetet skulle behov utbildning, ochservicenågon större samma av
diskriminera medborgare grund deras bistånd från det allmänna. Syftet med särbe-på av
etniska sådant förekom- handlingen skulle alltså meningiäven någonursprung om vara-

och regel-rutiner just verksamheten till klienternaattutan attmer snarare om anpassa-
verk gammal eller obetänksamhet eller brukarna, resultatet blir sällaninteav vana av men

utformade får diskrimine- både individer upplever kränkta ochsigpåär sättett attsom
rande effekter. Man har oförstådda,till och slöseri med mänskligainte tagitännu ett

förändringen befolkningenssig etniskaatt av resurser.
ställersammansättning krav verksam-pånya

heten och det olika avseenden krävs för-i kan det intresseatt 1 SAMMANHANGET avvara
ändrade formulering denpåminna isynsätt. att om en annan

integrationspolitiska nämli-propositionen,
detta denpå är det "vara behovetETT AKTUELLT normalt bör i sig,EXEMPEL attgen

bestämmelse Regeringsformeni kap §6 9 och invandrarskapet"inte motiverarsom
Endast den får statsrådsäger att säråtgärder olika slag.som vara av

svensk medborgare sedan minst tioärsom
år. Exemplet förintressant just kravär att områdePÅ ärARBETSMARKNADSPOLITIKENS

medborgarskap för vissa offentligpå typer det, alltför med schab-vanligtvi,av menar en
anställning lever kvar ganskainågotär lonmässig hantering medsom personerav

utsträckning. finns,Hår enligt vårstor utländsk bakgrund. Det problemetupp- största är
fattning, skäl till allmän Ettöversyn. förmodligen med skildavitten att personer

exempel den skillnad kom-iärannat kunskaper och erfarenheter fösessom samman
munallagen kap § EU-medbor-24 görs olika utbildningar kurser enbartochtyper av

och icke EU-medborgare det gällernär med råkarde allagare motiveringen att vara
vid kommunala val. Virösträtt att "invandrare". frust-Många upplever härmenar stor

också detta område bör för-överväga Detta knappast prob-ration.man någotär nytt
ändringar. lem, fortfarande lika aktuellt. Dettyvärrmen

kan också handla enkla sakerså attsomom
det,KÄRNPROBLEM ÄR, attETT som ser arbetsförmedlingar handlägga-har särskilda

myndigheter, kommunala sjukvårds-organ, mottagningstider föroch särskildare
enheter m.fl. med allmänheten ochi imötet "invandrare". Ett skäl till detta säkertär att
verksamheten tillräcklig hän-i övrigt inte tar räknar med då kunna bättreattman ge en

till individens förutsättningar och sär-syn anpassad Men det självfallet full-service. är
drag. Här handlar det förstås enbartinte om ständigt oacceptabelt får sådananär systemet
etnisk eller kulturell bakgrund ocksåutan om effekter födda Sverigemänniskor iäratt som
sådant ålder, kön, utbildningsnivå, för-som och talar flytande råkar hasvenska, men en

formulera tal och skriftsig imåga att m.m.. utländsk förälder utländskt efter-eller ett
tillbara grund det hänvisas sär-namn, avdåPROBLEMET OFTA soMBLIR TYDLIGAST särskildaskilda "invandraransvariga" eller"invandrare" kollektiv särbehandlas justsom mottagningstider.grund invandrarskap.sitt Rutiner ochpå av

regler utformas utifrån föreställningen att
FRÅN SKOLVÄRLDENLIKNANDE EXEMPELalla dessa individer delar och förisom en - finns också. Det har förekommit skolorattviktig erfarenhet alltsig i väsentligt har-
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med invandrarbakgrundlåtit samtliga elever för kra-FRAMSTÃR t.ex.OBEFOGATHELT oss
samband medoch gamla i uppgift födelseort, praktikeniöver- påatt vet attnya om--

särskildatill högstadietgången födelseland, ska finnas med kör-genomgå tes- numera
derasför kontrollera kunskaper i uppfattasVi dettakortet. mångaattter eng- vet att av

Syftet säkert här; villelska. diskriminerande och det ocksåär ävengott attman som
bra underlag möjligt vidha nivå- leda allvarliga problem.så utomlands kan tillett som

eleverna. Det emellertidgrupperingen EG-rättslig. MenBakgrunden till regelnär ärav
tillräckligt skäl för särbe-knappast för den skull bör den svenskainte regeringenett att

handla elever grundenbart Trotshelt frågan. olikapå passiv i propåerstoren grupp vara
Andra dederas skolor har känner till, gjorthar, regeringen intesåvittursprung.av

blanketter nyinskrivna elever skall fylla i för ändring till stånd.något attsom en
särskilt med rubriken "Invandrar-avsnittett

elev". Därunder bl.a.ska natio- alldelesdär detMYNDIGHETSOMRÃDE ärman uppge ETT
kan förstås skolorna villnalitet. Visst uppenbart bristen kunskap mång-att attman om

införplanera hösten och till nödvändi- falden den svenska befolkningen och bris-iattse
personalresurser för modersmålsun- "individualisering" verksamhetenipåt.ex. tenga

dervisning finns tillgängliga. Men vad ska domstolsväsendet.kan allvarliga följder är
ha uppgiften nationalitet till Och AustralienI länder Storbritannien, ochomman som

varför denna "Invandrarelev"rubrik erfarenhetKanada, där har längreman av-
invandring och bedrivs sedanminoriteter,

dekanske inte för öka kompetensenarbete irön många årTAGNA VAR OCH SIGEN att
anförda exemplen förefaller allvarli- och religio-så domstolarna andra kulturerovan om

Men betänker människor kulturmötesfrågor. Bakgrundenochattga. om man ner om
med utländsk bakgrund efteri situation situ- dessa kun-helt enkeltär att attmenarman

efter för särbehandlingation, skaper krävs med misstänkta ochår år, iutsätts mötet
liknande slagoch kategorisering i för-rättssalen och också de ivittnen i attav sam-

hällslivet, det allvarligt. Attinser förlängningen kan ha betydelse självaärattman
bedömas för vad alltid föraldrig dömandet.är, utanman

vad förintande för själv-ärtrosman vara
Och känna aldrig heltkänslan. där denexempletatt att man ILLUSTRERASDET KAN AV

fullvär-och fullt normal, misstänkte eller i rättegångssituatio-vittnetaccepteras som en
dig samhällsmedborgare skapar längdeni vikerdomareninte i ögonen utannen ser
knappast lojalitet med och respekt för beteende skullened blicken. Ett sådantsam-
hället och dess institutioner. teckenmycket väl kunna tolkas påettsom

ochifråga ljuger, inågotatt sompersonen
eller kategorise- emellertidför kan fallet. Har dennesigALL FORMAV REGISTRERING vara

grund etnisktring kulturkrets där detpå måste isitt ärav ursprung oar-ursprung en
den skerinte minst högt iövervägas, tigt ögonen,uppsattattnoga om se en person

Ärför offentlig frå-verksamhet.inom detta förstås trovärdighets-in imåste vägasramen
rörande irrelevanta ska de bedömningen.ursprungetgor

självklart förekomma. Har de relevansinte
värdet den information erhålls Domåste av som DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

riskerna människor upplever sedanöversände för och halvtvägas årtvåmot att ettsnart
deras kränks eller hotas.integritet exempel utbildnings-till Domstolsverket påatt
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material användes de brittiska domsto-i Vår övertygelse nämligen förutsätt-är attsom en
larna och föreslog verket bakgrund för det offentliga Sverigesning ställ-att mot att

det skulle åtgärder. Domstols- ningstagande för etnisk mångfald skaövervägaav vara
verket hade efter färdigt och trovärdigt, det självt höginte gradtvå iår övervägt såär att

april genomfördei i förblir etniskt enfaldigt.seminariumår ettman
de aktuella frågorna för "få framatt ettom

underlag för eventuella ytterligare deviåtgär- FÖRST NÄR tror attDETTA UPPFYLLS,
der"... stolta deklarationer återfinns deni inte-som

grations-politiska kanpropositionen ett
det redan dag reellt innehåll. då, blir deni FörstVÅRÄR attDET UPPFATTNING gemensam-

finns hel del kunskap borde kunna sektorn förverkligen alla,en som ma gemensam oss
till utgångspunkt systematisk hudfärg, hårfärg, föddai ellerärtas oavsetten var

hur myndigheterna dag fun- vilken religion bekänner till.igenomgång av oss
det gäller verksamhetennär attgerar anpassa

till mångfalden lands befolkning. Delsi vårt
finns generella undersökningar hur MONA SAHLINav perso-

med utländsk bakgrund upplever mötetner PONTUSRINGBORG
med myndigheter, DO:s undersök- Dagens Nyheter, 15 juni 1998.t.ex.som

"Invandrare diskriminering"ningar ochom
Socialstyrelsens studie levnadsförhållan-av

förden fyra olika invandrargrupper. Dels
finns kvalitativa studier enskildamer av
myndigheters verksamhet. Här kan t.ex.

Riksförsäkringsverketsnämnas rapport
"Invandrarna RFVsocialförsäkringeni
Redovisat 1996:11 Skolverketsoch rapport
"Barn mellan framtid",och bl.a.arv som
behandlar bristerna kommunernas hante-i

ansökningarring tillstånd att startaav om
friskolor med religiös, läs muslimsk,annan
inriktning.

det Integra-FÖRHOPPNINGSVISKOMMER nya
tionsverket kunna spela viktig roll iatt en
arbetet för till den allmännaatt attse sam-
hällspolitiken verkligen blir politiken som
omfattar alla bor Sverige.i Mensom rege-
ringen har det Och för-yttersta ansvaret.
modligen krävs det bak-regeringen,att mot
grund analys respektive myndighetsav en av
verksamhet, regleringsbreven elleri på annat

ställer specifika krav myndighet.varjesätt på
Dessa krav bör omfatta både verksamheten i

och personalsituationensig myndigheten.på
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det SverigeSpegla nya
i lärarutbildningen
Konferensen med interkulturellt perspektiv""Lärarutbildning ett

Europaåret medanordnades rasism tillsammans Göteborgsmotav
behandlades olikauniversitet den december i Kungälv. Där199715-17

mångkultur det Sverige speglas iaspekter och behovet attav av nya
frånlärarutbildningen. Konferensen samlade ansvariga landets lärar-

bidrag finnsutbildningar rad spännande föreläsare, vilkas attsamt en
medläsa i konferensrapporten Lärarutbildning ett

interkulturellt perspektiv".
publiceras här bidragdenUr GUNLÖG BREDÄNGES

Påbyggnadsutbildning vid Göteborgs
universitet utländsk lärarexamen.för lärare med

Gunlög och lärar- Med Bred-Bredänge universitetslektorär a
utbildare för synpunktervid Institutionen pedagogik och änges

föreslårledamot lärarutbildningsnämnden vid grundav som
EuropaåretGöteborgs Bredänge engageraduniversitet. iär mot

frågor interkulturella perspektivet slutbe-det i rasism i sittrörsom
lärarutbildning förrlärarutbildningen och hon arbetar just med tänkande kompletterandeattnu

skallutländska lärare den svenska med utländsk lärarexamen inrät-projekt iett personerom
lärarutbildningar.skolan. landets alla störretas

Övriga medverkande i är:rapporten

Andersson, forskarevid Pedagogiska föresatser och forskningsresultat i lärarutbild-Inger insti-
Umeåtutionen, föreläste ningarna.universitet. Hon

förhållningssättFöreställningar och i läs-temat
frånPirjo Lahdenperä, Lärarhögskolanläransvärld". beskriver hur skolan via läro- iHon

förhållit vårenmedel Stockholm, disputerade med avhand-har sig till samtida minoritets- 1997
skolsvårighetersamhället. lingen invandrarbakgrundellerigrupper

mång-föreläste Lärarrollen iHon temat en
lagdish frånGundara, Universityof London, har kulturell skola.
bl.a. deltagit i utvärdering svensk lärarut-en av
bildning. sin föreläsningvid konferensenbelys-l

frå"kan rekvirerasRapportenmång-han två olika Dels forskningte teman. om
sidanIntegrationsverket. Adress,bådekultur i skolan, dels implementeringen se 95.av
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Påbyggnadsutbildning vid
Göteborgs universitet för
lärare med utländsk
lärarexamen

GUNLÖG BREDÄNGEAV

Ett interkulturellt perspektiv lärarutbild-i rande utbildning för med utländskpersoner
ning enligt min också lärarexamen. femtemening En och ytterli-måste ägna är väg
uppmärksamhet frågan hur de stude- "på kö". Utbildningarnaåt stårom gare grupper
randegrupper framtida har haft delvis olika karaktär och också rik-vårautgörutser som
lärarkår. Hur väl speglar egentligen lärarkä- till olika lärarkategorier.sig Jag kommertat

i svensk skola de elevgrupper den arbetar beröra uppläggning och genomfö-någotattren
med Det enkla bli "Knappast rande dessa utbildningar. Jag har ocksåmåstesvaret av
alls". Man kan tänka kommasig genomfört intervjustudie med kursdelta-två sätt att en
tillrätta med denna brist. Den handlar den s.k. läraraspirantutbildningen,iena garna

till lärarutbildning särskilt rekrytera startade novemberi 1995 och avslutadesattom som
studerande frän minoritetsgrupper. Detta under 1997. Från denna vill jagvårterminen
har liteni utsträckning skett Sverige. De bilder deni svenska skolan för-någrage er av
minoritetsstuderande utbild- medlade de intervjuade utländska lärarna.genomgårsom av

finnsningen därinte resultat Jag ska också kort redovisa dagsläget detnågon närsom av
aktiv rekryteringsinsats driv- gäller anställning och sysselsättning.utan av egen
kraft. Förslag rekryteringsinsatser har Att lägga kompletterande utbild-om upp en
uttalats olikai sammanhang, bl.a. slutbe- föri utländska lärare ochning svårär en
tänkandet från Skolkommittén soU grannlaga uppgift, räknafårsom man nog
1997:121. Det andra komma tillrät- med kräver nytänkande och kunskap. Desättet att ny

med bristen minoritetslärare krav ställer lärare utländskmedpå är ärta att attman
utnyttja den ofta erfarna, utlandsut- bakgrund ska klara yrkes-sittöversättaattgrupp,
bildade lärare finns Sverigei kunnande till fungera den svenska sko-iattsom men som

kunnat t.ex.inte arbete yrke lan. En aspekt dettainom sitt översättande handlarav
1996:143. Genom utbildning då sannolikt vad uppfattarsou taren som om man som

till dessa lärares tidigare utbildning och centralt Sverigeskolan och huri ivara man som
erfarenhet och möjliggör för dem utländsk lärare förhåller till detta tillsig ochattsom

yrkeskunnandesitt till den svenska det faktum mycket den skolani svenskaattanpassa
skolan kan deras kompetens bättre komma vad vid. Vadinte kännerär ärman van man
till sin yrkesverksamheten.i främmande införsig och vilka punkterrätt på

Vid Göteborgs universitet har fram tills känner förtrogenhet Hur uppfattarman
genomförts fyra komplette- möjligheter tillsina anpassningomgångarnu av man egna
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tilloch hänvisat kursdeltagarnaoch omställning Kan den tidigareinågot grammet
utbildning-dessa. Efter den kompletterandeerfarenheten medföra kan bliatt meraman

där såväl praktik betygsättsklarsynt och reflekterande tidigare eller teoriän år somen,
utlandsutbildadefrå- bedöms deden hinder Svaren dessa sedvanligt sätt,ettsnarare

behörighets-godkänts uppfyllatorde vikt för utformning lärarestorgor vara av somav
skollagen för lära-och innehåll utbildningen. villkoren enligt tjänsti som

skolväsendet.det allmännaire
Kompletterande utbildning

förutsättningarförsta Bakgrund ochDen erfarenheten sådan daterar sigav
förmodligenLärarutbildning ochfrån 90-talets Då startade den s.k.början. måsteär

socialiserande till karaktär.KUL-utbildningen komplette- starkt sinsom var en vara
den studeran-rande utbildning MaNO-åmnen Utbildningen skallför lärare i göraytterst

tillmed rustad föra vidare kulturarv sinaoch erfarenhet från undervisning de ettatt
önskadehandlar samhälletsmotsvarande högstadium-gymnasium. Den elever. Det om

värderingar, dess historiskaförsta följdes andra och ochomgången omen normerav
Somkulturella särdrag.erfarenheterna började bakgrund, dessgodaså att man omvar

den, föryrkesutbildningförsöka hitta modell varje måsteöverväga attatt varasomen
deneffektiv, präglas kunskap verk-skulle kunna lämplig för lärare för lägre av omvara

färdigheteryrket ska ochåldrar. En sådan utbildning den samhet dår utövasutgörs av
samhället avsedda mål förs.k. läraraspirantutbildningen, oktober tilli nåattsom upp av

vill med skolan1995 Göteborgs för skolan. Det samhälletstartade vid universitet måste
föra vidare. Lärar-60-tal också lärarna kunnautlandsutbildade lärare, 40ett varav ca

samhällsuppdrag. Därmedutbildninglärare för elever. Samtliga lärare är ettvar yngre
prägladförutom lärarutbildningen också starkthade lärarutbildning ocksåsin ärett av

varierande samhälle den historialärare bakom såväl dagens iantal tjänsteår som avsom
fram.och utbildningDe olika vilken skola vuxitsig. ämnesin-mångarepresenterar

och undervisning mycketriktningar erfarenhet från olika Eftersom skola ioch har är
samhälle och den kulturåldersgrupper dagligt tal kallades spegel detelever. I somen avav

överföradet direktutbildningen låraraspirantutbildningen skall betjänas, svårtär att
LASP. utvecklatslärarkompetens i ett annatsom

I de båda första utbildningsvarianterna samhälle.
KUL yrkesutbildningLärarutbildningenutgjordes basen 40 ärpoäng ämnes- somav

sik-studiekomplettering den ochplus inledande unik i meningen att var en somen
för"språktermin", låraryrket ocksåmed fokus den språk- varitpå utsatttar motegna

ska blifärdighetsträningen, Var ochpraktisk-peda- yrkesutövningen.samt somenen
bakgrundenelev. Dengogisk del omfattande I den lärare har ocksåtermin. varitca en

LASP och har också hautbildningsvarianten har oväsentlig visat siginteså ärsenare
förhål-hur delsliknande modell. starkt inflytandesmåningom utvecklats ett manen

dels beter yrkes-Kompletteringsbehov indivi- ler till utbildningen, sig ihar bedömts sig
t.ex. 1977. Dettaduellt vad gäller ämnesstudier. De bedöm- utövningen är sär-LORTIE,

praktik-Verket under utbildningensVHS för högskoleser- skilt märkbartningar som
vice studerande har tendensgjort den tidigare utbildningen har delar, då iatt, syn-enav

kräver snabbasedan nerhetvarit utgångspunkt. Man har i situationeranvänt som
lärare ochredan beslut, återupplivabefintliga kurser lärarpro- sinasig inom egnaav
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handla de lärt och egentligeninte sig svenska skolan det svenska samhället ochisom-
vill, efter den bild "lärarbeteende" möjlig känna frånigenutan att attav genom vara

de för frånmed tidigare.sig såväl lärarens skolgångsom egen som genom
Den professionella kunskap börjar utbildningen.man

förvärva under utbildningen finner Om det utbildningssys-inte sin svenskamotman
slutliga form förrän efter ha konfronterats idag ställer andra samhäl-iatt temet system,av
med olika slags "verkligheter", dvs förrän den len från det medlångt svenskastårsom avse-
yrkesmässiga erfarenheten också har kunnat ende ekonomiskpolitiska värderingar,
läggas till vad utbildningen har Detta verklighet och ideologisk tradition, blir detgivit.

inte oproblematiskt. Lärarutbildning tydligt skillnaderna kan Någraiär att stora.vara
Sverige liksom förmodligen också andra exempel: med kolonialt förflutetI länder ett

världenhåll uppfattas oftai lärarstude- har kolonialmaktens skolsystem givit starkav
rande idealiserande skolverklighe- prägel det inhemska. Ett landåtettsom av som

och förmedlare kunskaper Colombia 1 1988och harten t.ex.som en av POSTLETHWAITE,
färdigheter hållerinte konfronta- detta utsatts för både franskt,i på sättsom en

med den hårda skolvardagen.tion Blir kon- spanskt inflytandeoch nordamerikanskt på
frontationen tillräckligt stark finns för-risk skolsystem, möjlighetsitt störreutan atten
för verkligheten deoch delar tid detta lokal Ianpassning.ränatt attsegrar senare ge

utbildningen med länder Iran med "oantastbar"inte stark ochstämmerav som som
denna bild bleknar bort. I fall för- statsideologi den utform-nationellasämsta görs

de ochsvinner den gamla oreflek- avståndstagandemarkeratningenersätts av genom
terade lärarbilden från Azrz-elevtiden. Det finns från idealet""det europeiskat.ex.
också konserverande föra vidare 1995. medi Vad händer då dennågot att ZADEH, pro-

kulturarv, dvs detta ligger fessionellai lärarkunskapen kontextisträvanett atten en ny
förändrainte verkligheten drama- Kan med bibehållen yrkesidentitet flyt-på något man

tiskt föra in tankar och det kraftfält utbild-sigsätt uppväxt,utan att ta utnya nya ur som
perspektiv med försiktighet, det och erfarenhetning och iinså utgöratt ett annatnya
kan med det gamla. Utbildningen ska kraftfält bestående komponentersamsas av samma

"lagom" Kanske gäller detta med främmande förankringprogressiv. kulturellvara men
särskilt för land Sverige med Det denna utlandsutbilda-sin deni situationårett star-som
ka konsensuskultur se 1994. de lärare befinner yrkevill sittsig, utövat.ex. DAUN, som

I yrkesverksamheten lärare formas Sverige. Om det,ska kunnai inne-görasom man
sedan yrkesidentiteten med allt vad det bär det sannolikt den kontextinne- att mannya
bär till eller motstånd förväntas kulturellt olik vadanpassning fungera inom ärmotav
rådande strukturer, tillämpning kunskaper det kultu-tidigare socialiserats Ominav man
och färdigheter, utveckling metodiska rella avståndet blir också olikheternaär stortav
strategier Det sammanhang vilket detta mellan den gamla och den "nya" kontextenietc.
skall ske olikavarierar beroende Det handlar för den enskilda lärarensätt stora.en
rad olika faktorer, elevernas ålder, aktu- "översätta dvsyrkeskompetens,sinattsom om
ella eller ämnesområden, social struk- försöka identifiera vilka sidor kompe-teman att av

skolansi närmiljö, den aktuella skolans fortsatt användbara och vilkaärtur tensen som
anda och miljö Denna kontext kan tyck- förändras eller förkastas.måsteetc. rentsom av

uniki långa stycken har ändå drag Denna förmodligen hög gradkräverettas men process
homogenitet del den medvetenhet lyck-och förmotivationatt attav genom vara en av av
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utantillärande. Kanskedirektöversåttning torde mindre traditionelltEn ett manas. vara
undervisnings-meningsfull. tolka därför kan dra slutsatsenI stället gäller det rätt attatt

universelladet budskap sammanhanget former tämligen i meningendet ärsom nya
förekommersänder till fungera där. de olikaden förväntas i sina varianterattsom

ideologisköverallt, medan innehåll ochMan kan ha anledning betrakta inne-att
Dettaform faktorer. grund för skolan kanhåll och varieratvå stort.separatasom

undersökandeInnehållet skola och utbildning innebär givetvis intei är, att t.ex.som
vanligare reproducerande,tidigare, starkt ideologiska arbetsformerpräglat ännämnts ärav

idealöverväganden utbildningsmässiga tradi- de ställetoch i änutan att ses som snarare
definieras "undersö-Det "kulturarvet" realitet. Sannolikt ocksåinnehållettioner. är genom

arbetsformer olikaföras kande och elevaktiva"skall vidare, det här samhälletsär
kulturell kontext. Var ochgrundläggande värderingar skall basen beroende på envara

svenska skolvärlden kanför allt arbete. Samhället olika med inblick denväljer strategi- i
önskvärda oftaför kontrollera "rätta" grunden också konstatera det intedenatt attatter

skolanbyggs skolan. kontrollñmk- det den svenskaI Sverige ligger ii år gängse ens
finns ytterliga-"översättningsprocesseninbyggda decentraliserat Itionerna i ett sys-

de kul-Det baradär aktör skolan har komplikation. intevarje inom ärtem ett utta- re en
handlardetlat för värdegrunden byggs turella skillnaderna äreget stora,att somansvar

språkoch bibehåller andra län- också tillägnastabilitet. I sig nytt attatt ettupp omen
Attder sköter for- både undervisa och bli bemöttkontrollen olika på.staten genom

rumänska ellertill från arabiska, persiska,inspektörssystem. Möjlighet t.ex.mer av
undervis-till svenskasanktioner den/de bryter polska övergåmotmot somsom
tids-ytterligt både ochpåbjudna riktlinjer sannolikt både ningsspråkär större är en

arbetskrävande uppgift. Eftersom språketoch synliga samhällen med starki äryttremera
kontroll uppbyggda lärares kanske viktigaste instrument,samhällen inrei påän en en

sådanhakontroll. språkbehärskningen nåttmåste en
hanteras med bådeOm undervisningssys- språket låterunikt sigi nivånågot är attett

djup, samtidigtdet formen. Vid struktur, automatik ochinnehålletär äntem somsnarare
får alltför stark. Detolika länder brytningenskolsystem inteigenomgång varaen av

POSTLETHWAITE, förstådd och1988 finner de handlar både siggöra attatt attman om
sändare ochideologiska starkt förstå, både imålen för skolan knut-är mottagareatt vara

kommunikation därtill de rådande värderingarna och den ide- språklig motpartenna en
detDetologiska grunden för respektive samhälle. oftast barn. inte givetärär attett

ålderförstå. DenDessa värderingar skiftar bekant enklaste iär att vuxensomsom avse-
språk det form justberoende samhället vilar lär isig görvärt ettett nytt avom

ungdomars språkdemokratisk grund, det vuxenspråk. Barns och ieller totalitär ärom
iblandsärdragpräglas stark förändring och harindustrialism eller är agrartett somav

med modersmålsamhälle, fördet tiderna inteutsatts sammaom ens en vuxengenom
deteller det Samtidigt viktigt inseinfluenser utifrån, behärskar.små är att attstora om

språk.endast berorräknas i-land eller u-land kommunikation inteetc. avsom
språkbehärskning kan kompenserasPåfallande de rekommenderade Bristerdock iår att

social kompe-arbetsformerna ofta andra tillgångar,skolan ii omnämns t.ex.ter- somav
psykologisk Detelevaktiva lyhördhet ochoch undersökande, närvaro.samt tens,mer av

från den totala kommunikativa kompetensenuttryckligen vilja bortsigsäger äratt man
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avgörande. selekterade skillnad frånskolsystem tillärsom som,
Det ligger också komplikation Sverige, förekommande,mycket vanligti i äratten

lärare förväntas modeller för elever. ofta lägreutbildningskraven lärare isina ärvara
Inte gäller detta språket. Iminst just miljö statliga och kommunala skolor i privata.änen

domineras majoritetsspråket, Privatskolor storstäder har mycket liteti ivårtsom av
fall svenska, det möjligen mindre landsbygdenmed byskolorär avgöran- gemensamt
de just läraren god språklig förebild. vad gäller tillgång till kvalificerad lärarkraft.äratt en

denI miljön finns andra Här kan också ställa utbild-kravengott om vuxna, man
medierjämnåriga, kan komplettera högre för primärstadiet. Konse-ning ävenetc. som

eller till och med läraren språklig kvenserna dessa skillnader i organisationersätta som av
modell. I miljö där därförmajoritctsspråket och innehåll lärarutbildningi iär är atten

kan det däremotminoritet vital bety- det lättare ekvivalera vid jäm-examinaär attvara av
delse åtminstone läraren kan fungera förelse mellan och utländsk lärarut-svenskatt som
språkmodell. Detta fråga har bildning för för de förstainte gymnasieskolanär änen som
uppmärksammats särskilt mycket. de dis- skolåren.I
kussioner förs barns och bakgrundungdomars För med icke-svenskattsom om man en
språk somi minoritetstäta områden yrkesutbildning och erfarenhet skall kunnai
Rinkeby Stockholm, Gårdsten Göteborg verka den skolan förefal-i i lärare svenskaisom
eller Rosengård Malmö handlar det oftast ler det framståri områdentvåvara somsom

konsekvenser för språkbehärskningen handlar detsärskilt vitala behärska. Delsi attom
svenska bristen svenskajämnåriga, förstå denha kunskap ochintepå att attav om om

bristen lärare med svenska svenska skolan alla dess dimensioner, såvälipåav som
modersmål. ideologiska och innehållsliga organisa-som

Många länder kräver postgymnasiala toriska. Dels gäller det också behärska detinte att
studier för utbildning till lärare för svenska språket sådant kom-primär- sätt attett
stadiet har denna utbildning munikationen fungerar såvälinom alla nivåer,påutan

för gymnasial skola. Man kan kollegor och andragentemotramen en vuxna som
också lärarutbildning för de tidiga Sett utbildningspers-elever.årenatt gentemot ettse ur
har kortare tradition utbildning för pektiv dessa introduceras ochkan områdenän sena-

stadier. De barnens uppfostran och grundligt anpassande utbild-ismå penetrerasre en
undervisning länge hemmets uppgift. dock tillFördjupningenning. måste storavar
Detta innebär möjligen också lärarutbild- delar fortsät-överlämnas den enskildeåtatt att

förning primärstadiet oftare har med verksamhet.itaen mera egen
ideologiskt laddad tradition, dvs fostrans-att
aspekter, Några förmedladestarkt kulturbundna, har bilder svensk skolaär avsom
varit påtagliga inslag utbildningen. utländska lärare i komplet-Föri av en grupp
undervisning terande utbildning.gäller degymnasienivå i
flesta LASPländer universitetsstudier det eller de Den s.k. läraraspiranteri grupp som

valt undervisningsämne/n. till kompletterande utbildning okto-iämnen antogsman som
Det svenska utbildas för under- ber 1995 indelad fyra undervisnings-isystemet att var

fleravisning eller Två inriktadei i gymnasie-två ämnen motgrupper. grupper var
skolan jämförelsevis ovanlig-t. Ettämnes- undervisning alterna-grundskolansi 4-9årär
lärare internationellt betydligt vanli- gymnasieskolan, den bestodtivt 14år sett avena

sekundärstadiet. Vad gäller lärare Ma/NO, den andra lärarei 11 iövregare av
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utbildningen svenskfrämmande Två inriktade den tidigarespråk. motgrupper var av
ämneskomplette-undervisning grundskolans utbildning har1-7. visati årmot att

4-9/Gymnasieskolan blir förDen bestod har17 ringen motena, som av personer
de veck-huvudsaklig MaNO-ämnen, omfattande förinriktning inom 40attmot rymmas

bedömningden andra, inriktad SO- till buds. Ingen har i20 stårmotpersoner, var or som
den tidigareTotalt utlandsutbilda- dessa fall hur relevantfanns alltså gjorts62ämnen. av

de Av lärarutbildningen för arbete medlärare utbildning. dessa variti 62 40 yngrevar
Åldersspridningen Ibland överflyttningen upplevtskvinnor och barn. har22 män. var

degraderande.mellan och med genomsnittlig klart24 56 år en som
ålder Av de fyra undervisnings-39 år.

har språk-alla nämligen intryck bar samlats iDe utländska lärarnasutomgrupperna en,
avslutandeunder enligtintervjuats sin olika nedan.några temangruppen,

praktisk-pedagogiska Språkgruppentermin.
ligger efter medövriga sinaterminen

läroplan/verklighetämnesstudier. kursdeltagare har52 intervju-
De olika nationaliteter26ats. representerar elever lärarrollen

från samtliga AustralienVärldsdelar utom INTRYCK
Nordamerika.och från olika23 är skolmiljöpersoner kollegor

asiatiska länder. Den enskildastörsta grup-
exempel11bland dessa från Iranlärareärpen perso-

ner. framför allt17 européer,ärpersoner
från från detösteuropeiska länder, 8varav
forna från Läroplan/ verklighetJugoslavien. 8 är nästanpersoner
lika latinamerikanska länder och 3många är Påfallande de kursdeltagare, imånga somav
från afrikanska länder. Spridningen alltsåär föräldrar kommit kontakt medegenskap ii

flestaDe har kommit till Sverige understor. framskolan, tillden svenska sig sinsäger
Allaslutet 80-talet och början 90-talet. kompletterande utbildning haav av varitegen

etthar lärarutbildning villkor för bliatt den läroplan skaovetande hur utserom som
utbildning.till kompletterandeantagen verksamheten och till och med okunni-styra

Flertalet har också hunnit verka lärare i På teoretiskt plansom dess existens. ettomga
hemländer. Hur länge de läraresina varit gillande läroplanenuttrycker sitt somman av

kraftigt, frånvarierar månader till 22några imponerad dendokument. Man regeliär av
Det framgår dock alltid ansök-inteår. starkt upplever.demokratiskaav ton som man

ningshandlingarna hur länge varit inbjuderLäroplanstextens allmänna karaktärman
yrkesverksam hemland.i sitt gillandetill accepterande ochockså ett ett

Ibland har lärarna tidigare yrkesverk-i sin fördetta gäller kanske lika allaoch oavsett
samhet inriktade andra åldersgrup-varit mot bakgrund. beskriver den praktiskaNär man

dem de får kompletterandesinänper har upplevt dock kritikennu verklighet ärman
utbildning för. Förändringarna har samtligai återfin-starkare. Endera tycker sig inteman
dessa fall överflyttning frångått mot vardag elleren läroplanens skolansitextna
arbete med medäldre till arbete elever.yngre också tolkningen textenattmenar man av
Skäl till förändring fallhar i varitnågra eget förverkligasför långt. När idealen pågått ett
önskemål arbeta med ålders-att kommer kollisionskurs med vadyngre sätt som

Vanligast dock ekvivaleringenär attgrupper. god undervisning ochsjälv anser varaman
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eftergifterberedd tillkritiken. Manskickligt lärarskap kommer också utsättningarna. är
deloch lära En mycket positiva utta-att om.

skolan harlanden den svenska nog enomLärarrollen
övertygelsegrund dettai iänsnarare en omkursdeltagare uttryck för iaktta-Några ger uppfattar detförträffligheten deti sommangelser svenska lärare, inteav menarsom man svenska systemet.läroplanens anda. Mani attagerar menar

lärarna alltför lättvindigt har övergivit stora
Om eleverdelar undervisande funktion ochsinav man

talar deutlandsutbildade lärarnalyfter fram de nackdelar detta för När deockså omav
livfullaSärskilt elever beskrivningarnaeleverna tycker hasig mött ärsett. mansom man

för denuttryckförefaller och engagerade. Mångaoroad läraren haär över att german
kontaktglädje de har käntlämnat för mycket eleverna, återöveröver attansvar

barnungdomar. Barntycker alla elever med barn ochinte över-ärattett ansvar som man
kontaktenvärlden och tyckerDärmed läraren längre alltklarar har iinte attatt ta. man

lättaremed elever har mycketkontroll elevernas kunskaper. I varit änöver attresone-
Samtidigt det justmed de skolan.framkommer ofta efterlyser i ärmanget att vuxnaman

reak-väcktuttryck för lärares kontrollfunktioner, elevernas sätt mestatt vara, somen
På denochfunktion mycket central. både negativa.tioner, positivasom man ser som

harfinns upptäckten eleverosäkerhet blir framträdande hos sidanEn positiva attsom
den den mycket kapacitet sighur kontextimånga än väntatär större mansomman nya

kapabla tilloch de kansvenska skolan ska kunna ställa kravutgör, ett egetatt vara
slutnaför lärande. Detadekvat hos eleverna. sittprestationsnivå mera sys-ansvaren

vid,Flera kursdeltagarna har tidigare arbetat varitmångatem, menar mansom vanaav
såda-det möjligtåldersnivå de har har gjortintepå än mött. att synen annan nu

de elever har i sinDessa svårigheten hitta abstrak- kvaliteter hos mötträttatt manser na
yrkesverksamhet.kommunikation med elever- tidigaretionsnivå sinpå

frimodighetvärde denFlera från skolsystem Man ikommer ettserna. som gene-
svenska och revi-rellt ställer högre elever det elever uppvisarkrav mångaän mansvens-

bild denavseendenDessa uttrycker för de krav de derar sinka. i mångaatt egen avoro ser
disciplinlös. Intressantnaturliga ska motstånd hos de svenska skolan ärmöta somsom

harkursdeltagare,svenska ocksåeleverna. att notera att som
svenska skolan,haft dentilltalad eller har barnDet möjligheten iär är attman egnaav

ha fåttpraktik tyckermindre under sigundervisningen abstrakt singöra än enman egen
uttryckerdisciplinfrågan. Devi.d. det justMånga har upptäckt hurvarit van ny syn

hatillfredsställelsedärmed ocksåpraktiska och konkreta skolarbetet hari över atten
mål ochReflek- fått kunskap skolans inne-hjälpt elever till förståelse.större omom

gäller.hållet de måldokumentdet tidigare lärararbetettioner iöver somegna
föräld-tillSamtidigt de också kritiskaockså ofta tilltro till den yrkes-visar är atten egna

deras upplevelse, inte in-kompetensen och till möjligheterna enligt äratt egenrar,
hellerdessa därmed intebehålla det bästa det samtidigt formerade ochgamla attsomav

detdet gällerdet kan stöd skolantill vad uppleversig åt närtar ansvargeman man som
förväntasKursdel- för skolarbetet elevernabästa den svenska läroplanen. ta.av som

eller frånvarodisciplingenomgående I diskussionenmotivation ärtagarnas omegen
frågankommerhög försöka ställa efter de för- disciplin insig någraatt omom nya av
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lärares makt. Man tycker den svenskasig i De uttrycker bestörtning detsig. över att
skolan demokratiskt genomfört "skvallras" besvärliga elever personal-ett systemse om
från grunden. De värderingar basen Andra förvånade delär är överrummet. attsom en
för detta kan för del svenska lärare de har har visat sig hamöttsystem en vara en
väsentlig politisk fråga och faktor mycket liten kunskap eleverssina situa-en som om
kan ha avgjort flykten från hemlandet. och villkor utanför skolan. Särskilt hartion
Därför kritiserar särskilt föruttryck fäst vid dessa lärare känt tillsig inteattman en man
auktoritär relationen mellan lärare eller intresserade invandrarele-varit sinasyn av
och elever. flestaDe har ändå upplevtVers ursprung.

Flera framockså den skillnad har lärare stark känsla förvisattar motsatsen,man som
mellan svenska barn och invandrar- elever och förtrogenhet medsina ochnoterat vars

barn det gäller förtrogenhet med En del också självkritisktsituation.när normer ens ser
och regelsystem. Man tycker tillbaka tidigaresig verksamhet.sinattse svens- egen
ka barn dengår,gränsen gränsvet var som

överträder.inte Invandrarbarn ärman vana
Några reflektionervid helt andra och helt andra sank-gränser

vidtioner gränsöverträdelser. Detta vållar Lärarutbildning syftar bl.a. till lärare skallatt
problem. kunna läroplanensintegreringnå en av

Det finns också de låtitinte sigsom med vardagsarbetet skolan. Detintentioner i
påverkas i uppfattningsin svenska eleverom åstadkomma detta under densvårtär attnog

respektlösa och alltför fria. Några harsom reguljära utbildningen svenska studenterav
upplevt klassrummet kaotiskt "detsom var och komplette-visar sig isvårare- änvara en

förfärlig röra" och lärarna alltfören som rande utbildning för utlandsutbildade lärare.-
eftergivna. De skolan hari svårt attvuxna dessaMånga uttrycker visserligen storav

Skälet till dettasätta gränser ärmenar man. beundran för läroplanens demokratiska
enligt flera lärare saknar sanktionsmedel.att grundvärderingar och det destora utrymme
Att diskuterabara enligt dem otillräckligt.är På övergripande har flertaletnivå påges. en
Några hårdare kunskapskrav ochattmenar denna punkt den svenska läroplanen tilltagit
flera skulle kunna avhjälpa den dåligaprov hjärta. Men ochsitt intentioner övergripan-
ordningen. Också vad gäller eleversynen de mål sak, vardagsverklighetenär en en
visar vilja tänka minskamånga att atten om, och betydligt konkret. Det ärannan mera
avståndet mellan och eleverna.sig Man reso- därför enigheteninte ochoväntat äratt stor

vikten först lära kännaatt syste-nerar om av kring mål och riktlinjer medanpositiv upp-
inifrån uttalarinnan med säker-sigmet man fattningarna starkt kommervarierar när man

het. Här uttrycker också tydligt attman uppnåendemål olikain Iipå ämnen. ämne-
anpassningen ske utifrån och ochinmåste kan förmodligen enskildocksåna man som

tolerera företeelservissamåsteatt man som lärare betydligt bättre känna ochigen sig
egentligen kaninteännu acceptera.man relatera till tidigare erfarenheter.sina

Ytterligare synpunkt återkommer viden Reaktionerna den svenska lärarrollen ipå
flera samtal och det handlar bry sigattom praktiken framstår bild den abdi-som en av

eleverna utanför klassrummet.ävenom kerade läraren, lärare lägger alltöveren som
Uppenbarligen har läraraspiranternågra eleverna och längreinte sigansvar ser som
upplevt mindre för elevernaett engagemang undervisare. Man riktar kritik läraremot att
bland de svenska lärarna hadeän väntatman håller arbetet klassen,inte i intesamman
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efter aktiviteter grund gäl-i de kan hjälpa demsträvar påatt att attgemensamma ge syn
eleverna grund, tillräck- lande regler ochinteen gemensam normer.
ligt följer enskilda elevers aktiviteter och Det finns materialet mycket talariupp som

Bilden präglas också förprestationer. osäker- skolan yrkesmiljö upplevsattav varasom
het vad rollen handledare egentligen välbekant varifrån världeni änoavsettom som man
innehåller, vilka krav kan ställa ele- har lärarerfarenhet. I finnssin utsagornaman

och hur kan kombinera lärar- uttryck för snabbt kännersitt sigmånga attverna man man
med utökat elevansvar. För hemma, förtrog-strukturer kännsmånga mångaett attansvar

de intervjuade lärarna har den svenska och också känner så små-att attav na manman
grundskolan det första "en Tillvarit med kan hitta plats delningom sin igen. vissmötet
skola för alla", eftersom de tidigare yrkeser- kan detta säkert bedräglig känsla.vara en
farenheterna gjorts selekterat skolsys- Underliggande struktureri och strömningarett

Detta kan ha bidragit till tydliggörs förmodligen förrän efterinte intetem. att man en
riktigt känner det svenska klass- längre erfarenhet.igen sig i tids

Det för flertalet de intervjuaderummet. som av
Motbilden till den abdikerade läraren lärarna har denvarit intestötestenen ärstorages

bilden deni närvarande eleven. Man första hand och sidori obekantaav nya av
uttrycker överraskning elevers innebo- undervisningssituationen miljön sko-och iöver
ende kapacitet, glädje vad det utökade ganskalan. Här har uppenbarligenöver man
elevansvaret kan resultera insikt fötterna.i och hur börjat känna fast mark undersnartom

förtryckande för- foku-i kan I stället det språket, svenskan,ärett systernman mera som
kväva hos enskilda elever. Man Detta har kanske flerdubbel inne-resurser ser seras. en
hos eleverna frimodighet och börd.attvana ge
uttryck för uppfattningarsina och upplever För det första handlar det attom man
det befriande kunna ha personliga stäl- känner Man hin-i räcka till språkligt.sig inteatt

förlet hierarkiska relationer till elever. Man uppfatta vad ochelevernainte sägerner man
lägger också åldersrelaterade aspekter det språkflödet hindrasmärkerpå att egna av
elevaktiviteterna och uttryck för främmandekommuniceraratt att ettger man
gamla föreställningar elever Särskilt detta märk-språk. under blirnär ärom press

för revideras. fenomen hellerbart, dock intemåst äreget ettmogna ansvar som
Många iakttagelser rörande elever har obekant för Till delsvenska lärare inne-viss

naturligtvis gjorts. En uppfattning bär denna upplevelse förmodligen någotsom av
uttryck för de fått tänka till den osäkerhetmånga återgångär attger om man som nyen

det gäller den svenska skolans förment Språktillägnandeoch lärare kan känna.när ovan
totala brist disciplin. Den kon- och språkfärdighet livslångnärmare är processen
takten med skolan har gjort synligt det modersmålet.ävenett egna

flesta föränd-de För det andra kanske självbildennormsystem attsom man menar
svenska elever förtrogna med berövats full tillgång tillär är att ettmen som ras av man av
fördolt för andra. Samtidigt har drab- lärarens viktigaste nämligen detinstrument,man
bats insikten vad detta innebär för ele- talade nyanserade språkligaordet. Detav om sam-

med invandrarbakgrund. Här byggtspel vid och kanskevaritver ger man uppman van
uttryck för del kritik svenska under lång tids lärarverksamhet harsinamot ersattsen
kollegor ibland underlåter kommunikation själv upple-som man menar av en som man

reda mycket elevers bak- ordfattig och själlös. Dettasinaså ärtaatt tunn,om ver som
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styrdokumentkanske för den enskilde oroande vad förespråkas svenskaiänmera som
själva det upplevda handikappet. Vilka betingelser underlättar sådanspråkliga pro-en

gruppskillnaderOm sjålvbilden ändras alltför mycket och finns dethinner i sättet attcess
belysas.kanske "komma igen Dessa frågorsvårigheten ireagera står tur attatt som nu

kan bli Omgivningens finns tecken tyder detlärare för reak- Det vissa attstor. som
spelar paradoxalt kan lättare väckas tillhär säkert avgörande roll.tioner attnog varaen

vad behöver förändra,För det tredje hur eleverna, medvetenhet om manoroas man av
myck-svenska kollegor och elevernas föräldrar skall tidigare levt i ett systern somom man

från det svenska. KanskeDetta delvis med starkt avvikerhänger etreagera. samman
självbilden, tidigare det de kontrasternahar också inslag kan så göratt storamen varaav
erfarenheter både det och detdiskriminering och åsidosät- det lättare att svens-se egnaav
tande. Att I kontrasterna blir detbryta främmande ka kulturellasig in i mönstret.våg en

för-kultur dit oftast själv har sökt möjligt komma till insiktinte sig attatt om egenman
föroch där plats kan ändring den enda möjligheteninte har givennågon är attman

detmycket för "svensk" lärare. Kanskeöverlevanäring omgivningensåt årge oron som
reaktioner. Det känslan förtrogenhet kankan kanske också leda till också så atten av
fixering vid kan påbörjas ochspråkliga frågor tolkar bidra till anpassningså att attman en

okända framträ-reaktioner alltför Med de börjaromgivningens snävt. när mönstrenatt,
tillräckligt fotfäste förtanke kommunikation bestå till da, har fåttsägsatt attman

denmindre hälften kommunikation fördjupa svenskaverbal kunna sin integrering iän av
kan det finnas för denna språkfixe- skolan.risk att

läggerring hinder för skai vägen att man
gåtthar detanvända andra kommunikativasig Hurvåga av

1997kompetenser. december uppfölj-Just pågår ennu
Till de lämnat den komp-del kan de uppfatt- alla lärareviss ningsäga att somman av

deningar
tillsvid. vika- tim- arbets- antalGrupput1andsutbi1da- annat

sök.anst nat anst.de lärarna givit
uttryck åt är KUL 16 231 3 3
tämligen förut- KUL 2 3 3 157

LÅSPsägbara. Om 4 3 155
MaNOkommerman
ESP 2 25Vaåv 1 17från starktett

7 4
aulicioitärt, budi

trar s oc
kontrollpråglat utbildningen. Vi försöker kartläg-skolsystem till det, letterandeexternt

med avseende sysselsättningofficiellt, demokratiska, jämlika ochåtminstone påga var en
självkontrollerande kontakta mindreoch Sverige och planerari justsystemet att ennu

tillsvidareanställningsjälvfallet företeelser dem harjust påreagerar man grupp av som
avviker från det lärare för underintervjuer 1998.vuxit in vårenmestsom man som

Men det den första blev klara htegentligen I 1993är nästa ärsteg grupp somsom
mycket ljus. De samtligaintressant. Kommer reaktionen hos situationen ärärattmera

den enskilde med undervis-leda till medvetet föränd- MaNO-lärare inriktning motett
den Av de lärarerande lärarrollen riktning från ochning 23i 4år uppåt.mot somav egna
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avlutade utbildningen har idag för barns färdigheter svenska med16 sina ipersoner en
tillsvidareanställning lärare högstadi- icke-svensk lärare. Vad sakligt moti-på ärsom som

gymnasieskola eller vuxenutbildning. och vad fördomsfullt dessai1 ärveratum, som
har vikariat, timanställda Det finnsoch omöjligt3 3är är är säga.argument att
arbetssökande. I den andra icke-svenska lärare15 lära- också goda exempelgruppen,

blev klara framåt1995, har mycket snabbt i3 singåttvtre som egenpersoner som
tillsvidareanställning väl har kom-lärare, har vika- svenska språkfärdighet de7 närsom

arbetssökande godaoch har valt den svenska skolan, liksomriat, 3 3 inte mit in iär att
barnledighet,söka lärarjobb flyttat arbetslag förmått utnyttjaexempel hurpåutom-

lands. LASP-utbildningenI den s.k. utländs-har det andra kompetenser språkliga hosän
som väntat för denbäst har ka kollegor.gått grupp som

inriktning de tidigare, liksom församma som
liten Visionerbildlärare, samtliga4påen grupp som

fått tillsvidaretjänst. I MaNO har det policydokument för kompletterandeIgruppen
idag tillsvidaretjänst, fram utbildningsve-5 vikarierar utbildning4 tagitspersoner som av

lärare, studerar, Göteborgsarbetssökande och tenskapliga sektionen vid univer-2 3 ärsom
arbetar högskolans rollmed förssitetannat. etten resonemang om
Däremot betydligt det till utländska läraressituationen besvärli- gällerär när attatt se

bland de 1-7-inriktade utbildning yrkeserfarenhet blir använd-lärarna. och40gare ca
Flera dessa olikaklara med bara den svenska skolan. Viinte sina iär ännu attav menar
ämneskompletteringar. Av börde har kompletterande utbildning21 typer varaca som av
avslutat högskolankompletterande utbildning har högskoleförlagda ochsin 1 måsteatt
fått tillsvidareanställning. De flesta fortfa- arbeta för statsmakterna läggerär att ansvaret
rande ll utbildningsanord-arbetslösa. En lärare har sökt 50 för denna utbildning hos

llanställningar, blivit kallad till högskolan. Idag ligger hosintervju initiativet1 naren,
fått arbete. En bidra- arbetsmarknadsmyndigheterna, vilketinte starkt inne-någotmen

gande orsak till den ljusa bilden för de första form regel-bär begränsningarvissa i ettav
den bristen vad gällerlärare verk högskolans,i intepåär ärstora t.ex.grupperna som

MaNO, de flesta Västsveriges kvalificerad handledningkom- möjligheter attsom av
under också vikt deuppvisar. praktik. Det är attmuner av

En förklaring till svårigheterna för erfarenheter såväl1-7- hittills gjorts isom
lärare med framgång Göteborg högskolor lan-skapa vid de isig övrigaatt samma en som
framtid lärare Sverige utbildning, kankan det hari att typsom vara som samma av
språket sannolikt fortsatt utveck-betydelse samordnas positivsåär större attav en

eleverna Detta upplevelse ling kan ske.äryngre en som
delas de erfa-utländska lärarna och de skol- Högskolan också föra sinamåste utav av
ledare ochdem anställningssitu- renheter till skolledare och skolorimötersom varaen

där utlands-Vanliga anställning från behjälplig olika områdenation. iargument mot att se
skolledares försida de elevernas utbildade lärare användas sko-kanär t.ex. att ettyngre
språkutveckling svenska dem utvecklandelättstörd lan och självai är sätt.mera

de äldres, lärarens roll språklig skolledare skall enligt skollagenän ettatt somsom
förebild sökerkan uppfyllas, föräldrar första kriterium deninte avgöraatt somrea- om

språket. erfa-icke-svensk lärare språkliga behärskar svenska Vårtjänstmotgerar en av
skäl, invandrarelevers föräldrar renhet behöver hjälp diskuterasig äratt attattoroar man
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vad detta de fallinnebär talari inteen person
brytningsfri skolorsvenska. Mentorer påen

nyanställer också hjälplärare bör attsom
vägleda kollegor med yrkeserfarenhetlång

med kort erfarenhet den svenskamen av
skolkoden.

Om skolan och samhället allvarmenar
med sin retorik vikten rekryteraattom av

med invandrarbakgrund till skolanpersoner
också beredd tänka imåste attman vara nya

banor och finnaalla nivåerpå sätt att tanya
annorlunda kompetens och vågavara

lösningar kan kännas risk-pröva även som
fyllda och osäkra. Detta gäller såväl skol-
myndigheter skolledare och kollegor.som
Den enskilda utländska aldrigläraren kan

påläggas förhela lycko-ansvaretensam en
inbrytning svensk skolaisam
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förFonden journalistik i ett

mångkulturellt samhälle

Stipendiet vill journalister möjlighet fördjupa kunskapersinaattge
mångetniskt mångkulturellt Syftetoch samhälle.Sverige ettom som

stipendiaten ska skaffa invandrares ochär kunskapersigatt om
villkor, kulturella förändringarminoriteters betingelser och samtom
fenomen och främlingsfientlighet.rasismom som

Stipendiet bör användasför finansiera olika dedeltagande slag kurser inomiatt av
aktuella ämnesområdena, framför allt för självständigtupplagda studiermen

enligt väl arbetsplan.preciseraden

Såvälstudier skall förhållandenundersökningar inriktade i Sverige.som vara

frånIntentionen stipendiestiftarnassida journalistik medär att uppmuntra en som
fördjupade för olikhetkunskaperkan bidra till öppenhet, respekt och förståelsemellan
olika etniska, kulturella och religiösa insiktsfullt motverkaroch sättettgrupper som

intolerans,förföljelse och diskriminering etnisk grund.

Europaåret och fickrasism EU-initiativ samordningskommittéi Sverigeärmot ett en
uppdraget under och arbetaregeringen halva långsiktigt1997 1998att- sättettav -

med frågor främlingsfientlighet och fem arbetsområden;rasism, antisemitism.Inomrörsom
arbetsmarknad,skola/utbildning, boende/fritid, kultur/idrott och medier,

genomförde kommittén rad projekt. medieområdetEtt initiativen inomen av var
inrättandet stipendiefond för journalister, finnsinriktning beskrivenav en vars ovan.

Fondensinitiativtagareoch bidragsgivare alltså den nationella samordningskommitténär
för Europaåret förvaltas Publicistklubben/Hiertanämnden förutomrasism,den och har,mot av
kommittén, Landstingsförbundetoch SvenskaKommunförbundet bidragsgivare.även som

önskan stipendiet delas sedankommittén denKommitténs juni 1998även 30att utom
lade sin verksamhethar detta tillgodosetts.ner genom

Sti kommer delas kluän mb "rt licisvPuet att ut reten n m en
till vilka journalister önskar kansökastipendiet vändasig.som

informationFör stipendiet och ansökningsregler, kontakta:om
Hiertanämnden
Tel: 08-663 96 64

08-663 20Fax: 82
eller Publicistklubben
Långholmsgatan 19, 1 tr

Stockholm33117
Telefon: 08 669 61 24-
Fax: 08-720 78 30
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Racism, Ideology
and Political Organisation

internationell konferens Stockholmien-

decemberDen anordnade Education, London, DirectorBBC KHALIDSALlMI,5-7 1997
of the Oslo ochAnti-Racist CenterEuropaåret MARIANNErasism och förCentrummot

Public Relation Officer theatVANKALMTHOUT,CEIFOinvandringsforskning vid
National Racial DiscriminationAgainstBureauStockholms universitet internationellen LBR, Utrecht.

konferens påi Stockholm Racism,temat
Ideology and Political Organisation". l På den akademiska delen föreläste DR.MATTIAS
första hand åtägnades konferensen of the of Religions,HistoryDepartmentatt GARDELL,

Uppsala University,kartlägga PROFESSORJEFFREYKAPLAN,och diskutera den rasism som
Ilisagvik College,Arctic Sivunmun Barrow, PRO-sig uttryck i politiska partier ochtar

Nevada StateFESSORLEONARDWEINBERG,andra etablerade strukturer. Konferensen
PhD Student,University, Reno, MARIKALLIALA,

indelad tvåi sessioner, där ettvar en Helsinki UniversityUniversity, DR.LASZLOKURTI,
mindre antal internationella forskare of Budapest, Political Scientist,DR.ROBWITTE,
samlades och allmän del där Amsterdam, SociologistDR.UGOMELCHIONDA,en mer

and Consultant for the Italian Federation ofsåväl dessa akademiker "praktiker,som
Workers and Families,Migrant HANS-DR.NELLYdvs företrädare för bl.a. Europeiska kom-

Historian Scientist and of theDirectorSON,missionen, politiska partier europeisk
Foundation of FrenchJudaism, Paris, WOLF-DR.nivå och olika ideella organisationer Interdisciplinary Institute forKüHNEL,GANG

verksamma på området deltog. Omkring ofConflict and Violence Research,University
närvarade. Konferensen Bielefeld Politicaloch120 PROFESSORPETERMERKL,personer

Faculty, of California,Science University Santahar dokumenterats tvåi olika rapporter.
Barbara.innehållande deEn "papers" som pre-

senterades under den akademiska ses- På sida publiceras artikel med rubri-nästa en
sionen och innehållandeen en samman- ken; Främlingsfientlig aktivitet, den allmänna
fattning vad framkom vid denav som opinionen och integrationspolitik i Europa av
allmänna fråndelen. CEIFO,PROFESSORCHARLESWESTIN som

konfe-introducerade den akademiska delen av
rensen.

På den allmänna delen konferensen taladeav PoliticalRacism, Ideology andbland andra Director GeneralALLANLARSSON,
fromOrganisation. intematio-A report anDG European Commission, SIMONEPSTEIN,DR.

nal conference Stockholm, DecemberHebrew University Jerusalem, PROFESSOR
frånrekvireras Integrationsverket.1997"Brookes University Oxford,ROGERGRIFFIN, MR.

Adress, sidan Racism, IdeologyVice President of Migrants Forum se 95.KHANMOGHAL,
Organisation" beställes hosof the and PoliticalEU, Political Scientist,SVANTEHANSSON,

Paris, Commissioning Executive, Adress, sidanCEIFO. 98.EUROPESINGH, se
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aktivitet,Främlingsfientlig
den allmänna opinionen

integrationspolitikoch
i Europa CHARLESWESTINAV

haraktiviteterUnder vida dessa högerextremistiska1990-talet har kunnat bevittnavi en
påverka den all-påverkat eller kommertillväxt främlingsfientligt våld Väst-i attav

Uppgifternaframtiden.I Storbritannien det främst iopinionenär män- männaeuropa.
motsägelsefulla.niskor med afrokaribiskt eller asiatiskt härom är

Frankrikevarit iutsatta,ursprung som
aktiviteterTillväxten högerextremafrån Tyskland detMahgreb. Imigranter är av

1990-taletunderden turkiska befolkningen Ivarit utsatt.som
Tyskland Under det decenniet har partierHolland, Skandinavien och har senaste upp-

deteller exploaterarhögerextremistiskt våld riktats asylsö- återuppstått,stått,mot som
arbetslöshet, skattermedkande och med flyktingstatus, allmänna missnöjetpersoner

Ända för radi-framför allt invandring. Stödetfrämst från icke-europeiska länder. och
ökat dramatisktsedan andra världskriget har oansenli- kala högerpartier harnågra runt-

slående. ISiffrornahögerextremistiska hela Europa.organisationer i ärut-ga om
Antwerpen Vlaams Bloktryckt antisemitiska, invandringsfientliga, erhöll 28 procent

FrankrikeNationalflyktingfientliga och rasistiska åsikter. Under Front irösterna,av
presidentvalet,det1970-talet och under delen erhöll 151980- istörre senasteprocentav

fickFrihetspartiettalet dessa obetydliga till med- det österrikiska 22 pro-var grupper
och Italien har Legasaknade ekonomiska medel landetslemsantalet. De iröstercent av

väljarstöd.omfattandeoch de marginaliserade. dra- Nordpolitiskt En vunnit ettvar
matisk förändring har skett under de senaste

Ä tyder attitydundersökning-såtillvida dessa andra sidantio organisationeråren att nu
ochTyskland Sverige,börjat betydligt genomförda ochhar anslutning iänstörre aren

Finland,tidigare. de tidigare Danmark ochKanske viktigare ändå har iär attatt
har ökatfrämlingsfientligheterhållit ekonomiska möj- inteöppenstora resurser, som

WIMMERbland allmänhetenliggör de kan förbättra och professionali-att WESTIN1997;
1996. ihop medHur dettapolitiska propaganda. Det finnssin inga gårLANGEsera 1993;

enkla förklaringar till vad upphov valresultatengivitsom
till denna utveckling. Förklaringar måste

internationella jämförelserdärför mängd För det första,sökas samspelet mellani en
politiskförsvåras lokala skillnader ifaktorer och villkor. En central fråga huru-är genom
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erfarenheterkultur, från demografiskakrig, lingsfientlig eller rasistisk förseelse föränd-
och socioekonomiska Tillväxtenstrukturer, den rasistiska brott Sverigei iras. av

det sannolikt finnsmening endast kan delvis effekt ökad medveten-inteatt en vara en av
förklaringaruppsättning skulle gälla het bland polisen. Minskningen Tysklandisom

samtliga länder. För det andra, analys data kan grund polisen harmycket väl ha sin i attav
från opinionsundersökningar innebär alltid det gällerblivit slapphänt kate-när attmer
metodologiska problem och snedvridningar förseelser främlingsfientliga.gorisera som

bortfall, social önskvärdhet, svarsbias etc.-
Undersökningar den här I Sverige har antaletinteutgörtypen prenumeranterav
särskilt skarpa och rasistiska och främlingsfientliga publikatio-mätinstrument, inteär
bättre de frågor de består I tilltagit, försäljningen kallad vitochän såsom av. ner av
Sverige föreligger unik jämförba- makt Lööwserie musik har ökat dramatiskten av

attitydundersökningar från 1993. Sverige de producenter-1969, 1981, är störrera en av
WESTIN1987, och1993 1995 distributörerna och denexportörernaLANGE1993, na, av

1996. Det svenska resultatet kan förkla- här musik, och försäljningen har för-inte sortens
med hjälp metodologiska snedvrid- den främlingsfientliga rörelsen medsettras av

detningar, vill frågor och betydande ekonomiskamåttsäga som resurser.
utarbetats för rasistiska attitydermätaatt
tyder signifikant fyrainte ökning I attitydundersökning blandpå någon av en
rasistiska eller främlingsfientliga attityder. invandrargrupper Sverige,i rapporterar

1997Lange afrikanska67att procent av
Observationen omfattningen de har nekats arbeteÖppen mänatt attav uppger

främlingsfientlighet har ökat strider grundinte rasdiskriminering, 48mot procent tra-av
uppgifterna antalet rasistiska förseel- kasserats arbetsplatsen, 65på vägratsatt procentom

har tilltagit betydligt under inträde till och bli-i 60år restaurang, procentser senare en
Storbritannien BACK, förolämpade offent-hotade ochvit påöppetKEITH OCH soLoMos,
1996 Sverige TEGSTEN 1997,och fastän Siffrornaliga platser. lägre föri någotär
Tyskland tycks det ha minskat under från mellanöstern och Sydost-1994 migranter
WILLEMS 1996. I Sverige polisanmäldes fortfarande oacceptabelt höga660 asien, imen
förseelser rasistisk, främlingsfientlig officiellaeller ljuset den jämlikhetspolitiken.av av

karaktärnazistisk 1995 hade denna erfarenheter förolämp-Förutom dessa1994. av
siffra stigit till En betydande del och diskriminering, dessutom481.1 ningar attav
dessa brott betraktas allvarliga: skänd- för den rasistiska propagandautsättas öppnasom

judiskaning gravplatser, övervåld och de främlingsfientliga rörelsernaav som nya
misshandel, brandbombning och mord- sprider, det knappast förvånande etnis-är att
brand. Tre främlingsfientligt relaterade mord invandrare, flyktingar,ka ochminoriteter,
rapporterades Tyskland1995. I särskilt människor med icke-europeisktrapportera-
des förseelser721 och inför framti-6 upplever rädsla vad1993, 3 491 1994 ursprung,
WILLEMS 1996. Internationella jämförelser rädsladen har beredskap dem. Dennai åt

den här innebär metodologiska bör också betraktas indikator ökadtypenav som en
kategoriseringsproblem. Detsamma gäller omfattning främlingsfientlighet bland all-av
för jämförelser tid land mänheten. Förklaringen till de oförenligainomöver ett
grund kriterier för och uppfattningar uppgifterna främlingsfientligatycksatt attav vara

vad av polisen främ- fortfarandeochorganisationer ärav som anses vara en grupper
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vanlig gam-tämligen marginella det gäller antall. kan uppfattasintenär änannatsom
förnekarDäremot har de blivit mycket aktiva och de maldags där förövarnarasism, men

ringaktningpolitiska verksamhet med deras handlingar baserassig i sin påattengagerar
kroppsligt kän-tillförsikt. De utifrån före- hudfärg eller något annatnyvunnen agerar av

detställningen de den netecken. Istället lyderhar allmänna opi- ärargumentet attattom
underförstådda stöd. underordnade kulturellanionens migranternas status

rättfärdigar den behandling densom som
Sammanfattningsvis diskriminering.vill jag den tolkarpåstå att utsatta parten som

ännuallmänna Europaopinionen i inte är
teoretikerberedd stödja främlingsfientliga förseel- Detta har fått brittiskanågraatt

HALL, 1993 dagensoch definitivt till exempel hävdabrott rasism iinte attattser, som
skillnadermordbrand, främlingsfientligt kulturellaeller relatera- Europa motiveras av -

vidhållerde mord. Men del den allmänna kulturell De negativrasism. sär-stor atten av
allvarligt oroad för flyktingin- behandling baserasopinionen migranter inte påär tra-av

biologi,vandringens inverkan och konsekvenser ditionella raskriterierpå etno-utan
Även särbehand-för samhället. de frågor kulturella egenskaper. Migranteroch instru-om

defrämlingsfient- grund de kultureroch lasrasism negativt påmäterment attsom av
Ävenunderlägsna.lighet nämnda undersökningari inte representerar varaovan anses

förefalla övertygande,tyder förändring till det har kan såpå sämreatt argumenteten om
missvisande.har definitiv och högst den nyskapade terminologinså påtag-ägt ärrum, en

förändringlig skett människors föreställ- Enligt minuppfattning handlar rasismi om
grundvalinvandring. både det särbehandling rättfärdigasI svenskaningar om som

överordnadedet tyska finner ras, specifikt vad deoch materialet starktett merav
demed invandringspolitiken. underlägsenhet hosmissnöje Dessa biologiskanser vara

uppfattningar får Alldeles inunder fernissanstöd del den all- underordnade. avav en av
förmodligen den äktaskulle kulturella attributioner tänker rasis-opinionenmänna som

för de Entänka lägger biologiska attributioner.sig innan sina iröster ten termer av
ortodoxa finns begreppetmed all utstyrsel och omfattande litteratur kringnazistpartier
symbolik, BANTONovilligainte rasism 1987; 1989;är röstaatt LANGEMILESmen som

1992. det mednationell front eller missnöjes- Här räcker ipartierpå säga attatt ras-av
förför tidiga användes detpartier fram invandringsfientliga begreppets historiasom

skillnadergrundläggandeåsikter. beteckna vissaatt
mänskligheten. Enmellan olika delar av

baseradesoch gammal rasism indelningarinnebörd dessaNy attvar
tiden, ochI Frankrike, Holland och Storbritannien, skilda Med utan tve-ursprung.

koloniala erfaren-har från före detta kan resultat demigrantgrupper ettstorasom som av
likställaskolonier, högst påtaglig realitet. heterna, kom begreppet dockrasismär atten

skillnader. DetNynazistiska hemlighet med fysiska och fenotypiskaingengörgrupper av
bibehållitdet faktum de hyser den betydelsen detrasistiska övertygel- iäratt egen-som

Överallt detvardagsbegrepp, långt efterkan bevittna rad hand- skap attser. man en av
vetenskapligt giltigtlingar, kränkningar, nedsättande tillmälen, ras förkastades ettsom

rasdiskriminering arbetsplatsen, eller användbart begrepp. Forskningpå etc. omsom

Om aktivisterna Sverige vilket hög uppskattning,1 i 4000,såmånga ärutgör ärantar att sanno-man som en
förlikheten med aktivist slumpmässigt,riksre urval 2000.i presentativt 2000, 1 påatt etten
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handlar vetenskaplig förklaring. Dessutom tenderar etnocentrisktinte någonnumera om
analys sambanden mellan somatiska skill- och främlingsfientligt våld ofta förekom-attav
nader hos olika delar mänskligheten och starkt integrerade samhällen, däri lojali-av ma
psykologiska, personlighetsmässiga egenska- tetsband till familj, släkt och etniska grupper

studiet föreställningar och fungerar mekanismer förviktiga inte-utanper, om av som
uppfattningar wiLLEMs 1995.sådana skillnader grationom som
hyses bland den breda allmänheten.
Forskning ras handlar förklaringlängreinte Mot enom om
fysisk antropologi, socialpsykologi, Främlingsfientligt våld kan förklarasinteutan om
attributioner och föreställningar krop- med personlighetsproblem. Förövareom av

Kroppen spelar avgörande roll alla främlingsfientligt våld vanligtvisi ärpen. en unga
Det annorlunda definieras flesta under Derasism. de hari 20 år.män,typer av svaga

kroppsliga kännetecken skolbetyg, har hoppat skolan ochmångatermer t.ex.av som av
hudfärg. Massiva hela krop- långtidsarbetslösa. Ganskatatueringar några mångaöver är

manliga har kriminellt förflutet och ofta har denynazister är ett ettpen som exponerar
och dölja arbetarklassmiljö. Mångavisa lockasvuxit ipå gångsätt att samma upp upp

vitheten Tatueringenhos den kroppen. skinnskallerörelsen. De representeraregna av
med vilket den andres blick kont- sociala upplever konkurrensär sättett grupper som

Allrolleras. handlar flyktingarhand från invandrare och arbets-rasism i sista om
förneka den andres kropp. Folkmord marknaden, bostadsmarknaden och påatt

det exemplet förne- äktenskapsmarknadem Skinnskallekultur-utgör mest extrema
kelse den andres kropp. ursprungligen utvecklades deninomav en, som

brittiska arbetarklassen, har tillexporterats
Främlingsfientlighet fruktan för och rad andra länder. Skinnskalle-europeiskaär en

främlingen, den detantipati utomstående, kulturen identiteti sigärmot en av annor-
och ovillighet släppa honom den lundaÖin iatten

främ-Ett centralt element iegna gruppen.
Överlingsfientlig ideologi den förskjutningsociala kon- hela Europa harär en av

struktionen det annorlundaÅ Erfaren- den offentliga debatten riktningiägtav rum
heten det annorlunda olikheter, uteslutning och intolerans. De traditio-motav av av-

tillhöra, det okända detinte nellt demokratiska politiskapartierna iatt motsvararav -
grundläggande mänsklig erfarenhet, mittfältet, det vill Socialdemokraterna,sägaen

väsentlig för erfarenheten socialitet, vilken Centerpartiet och de Konservativa ellerav
endast kan länderinförlivas särskilja Kristdemokraterna omvärde-i vissaattgenom
WONG 1991, uppfattning tillba- idéer migrationspolitik deochsinagåren som rar nu om
ka till 1971 provokativa analys förespråkar ochrestriktiva begränsande be-SIMMELS av
främlingen ibland Syftet förloramitt stämmelser. politis-inteär attoss.

ka och låta högerextremister-intepoäng att
Främlingsfientligt våld beskrivs ibland fritt exploatera denna Manopinion.na

relaterat till nedbrytningen sociala kan därför hävda, detta är sättatt ett attsom av
och familjestrukturer och till social kontrollera frammarsch.extremistpartiernasnormer

desintegrering. Medan detta kan gälla för kan dock riskabeltDet sätt göraett attvara
förövarna främlingsfientligt detmånga på.av av

våld, kan det bästa fall endasti del-utgöra en
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Dennakontrasterande identitet.högst avgörande faktor dettaEn i ytterstasam- som
god gisslan-den kontinuerliga tillväx- Iranmanhang har ivarit på väg genomvarprocess

ambassadenamerikanskaflyktinginvandring till Västeuropa dramat den iten av
IrakTeheran. Trots Saddam Husseinunder delen 1980-talet. Sedan iattsenare av

Qadaffiarbetskraftsinvandringen stoppades och Moammar Libyen intebörjan ii är asso-
fundamentalism,den cierade till muslimsk1970-talet, har asylsökandet utgjort

USA Israel tillutnämnde de också Väst, ochviktigaste drivkraften dei migrationsproces-
underströksfiender. Dettaberört Västeuropa. Nätverk har sina ytterstaser som

ochKuwaitmellan mottagarländer och under den irakiska invasionenbyggts i väst avupp
Gulfkriget. En markantMellanöstern, Nordafrika och det efterföljandesändarländer i

kontrasterandeAsien. skillnad med Islam denKriget Bosnien upphovivästra gav som
fritt ochomfattande identiteten, till demokratiskt,till flyktingström inom etten
samhäl-utvecklat västerländsktEuropa. Antalet asylsökande under dessa ekonomisktvar

jämfört med Sovjetkommunismen,sådan storlek själva asylbegreppet ärår attav en
antal muslims-för tämligenurholkades. Detta gäller speciellt närvaron ett stortav
från Mellan-Tyskland, ka Västeuropahar den huvudsakliga migranter ivaritsom

den indiska subkontinenten,destinationen för asylsökande Europa.i östern,
kontrasterandeTurkiet. DenMahgreb och

annorlunda, finns iDet kalla krigets slut också viktig identiteten, det mittär en
Sovjet-fallet medfaktor omfor- Europa. Dettabeakta. Det har bara inteinteatt var

föreställningar världen kommunismen.ivåramat termerom
kontrasterande identiteter, ocksåutanav

politiska höger-denför och ökad Extremistgruppermigrationssystemöppnat nya
våld ochinriktar användaekonomisk konkurrens. Under det kalla kri- kanten sig att

erkännandeC Någraochkontrasterades västerländska självföre- styrkavinner återget
hävdar högerextrema organisa-ställningar liberala, demokratiska analytikeratt attvara

frånvaronvälfardsstater med sovjetbyråkrati och kom- har styrkationer vunnit genomny
avståndstagande frånmunistisk totalitarism. Flera försök kraftigt och tydligtcent-av av

Trots detsida.raleuropeiska till stånd förän- det politiska etablissemangetsstater att en
närvarandeSocialdemokrater fördring det politiska slogs ned bru- faktumsystemet attav

med-EU:s 15talt och effektivt sovjetkontrollerade mili- har regeringsmakten i 13 avav
mittpunktenFör det lemsstater, har den politiskastyrkor. majoritet i västtära en var

det gällerhelt ideo- förskjutits högeruppenbart kommunism något åt näratt var en
och högerext-grundläggande västerländska värde- invandring. Missnöjespartierlogi om

frustreradfrihet välfärd, exploateraroch social mark-ringar partier enom rema som
invandringpekanadsekonomi och modernitet. I opinionnågra väster- att somgenom

till arbets-de grundläggande orsakernaländska samhällen kommunistpartiernavar en av
brottslig-ekonomiska nedskärningar,ganska till medlemsantalet. Detta löshet,stora var

andraoch social konflikt, partierfallet Italien, Frankrike, Grekland och het, tvingari
restriktiva ståndpunkterFinland. Men uppenbara orsaker fanns intaatt ommerav

ryska eller östeuropeiska invandring och flyktingar.kommunisteringa i
Västeuropa.

konsekvensernaEfter Sovjetkommunismens fall har Europa1991, möter av ennu
postindustrielltmuslimsk fundamentalism dess plats oundvikligtagit övergång mot ett
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samhälle med dess höga strukturellnivåer demokratiska lösningar. Invandrare och flyk-av
arbetslöshet. Varken industri eller den dock knappasttingar rollentung accepterar som
offentliga sektorn kan skapa okvalificerade offer för rasistiskt våld,passiva tenderarutan
arbeten sådani utsträckning det påtagligt mobilisera motkrafter. Ett beskri-sättatt att att
skulle ändra arbetslöshetsnivåerna. Oför- denna utveckling således iär termerva av en

hos det politiska allt polarisering.mågan itu störresystemet att ta
med dessa strukturella problem kan mycket
väl relaterat till det faktum Politik och den allmänna opinionenparti-attvara
strukturer och de ideologier de ansluter frågaEn central vilken utsträckningi denärsom

till grundsig i och botten härrör från restriktiva invandringspolitiken har1800- påver-
erfarenheter.talets Generationsklyftor bidrar kats kritiska uppfattningar inom den all-av

till problemen. Unga människor finner det Eller detopinionen. omvändning-männa är
allt fotin arbetsmarkna- gällersvårare Har försökregeringarspåatt atten en som
den och konkurrens från invandrare minska tillströmningen flyktingarmöter påver-av

fåtaliga arbetstillfällen. Medelålders kat den allmänna opinionen iöver negativen
med tryggade arbetsförhållanden riktningpersoner

försvarar Socialsina intressen. uteslutning
drabbar arbets- Modellen föreslås fokuserarin härpå påär väg pågrupper som som
marknaden och invandrare. Man nationell invandrings- och integrationspoli-unga-
skulle kunna för fyrtio sedan fanns tik; den allmänna högerextremis-opinionen;årsäga att

överflöd arbetstillfällen Västeuropa, tisk,i nationalistisk, rasistisk och främlingsfi-ett av
begränsade möjligheter skaffa entlig aktivism, och invandraressig och etniskaattmen

god utbildning. Idag finns överflöd föreställningarminoriteters och reaktio-påett om
utbildningsmöjligheter, det råder brist främlingsfientligt våld. Dessa deärmen ner

arbeten. fyra fixeringspunkterna. Ovanför detta,på bild-
ligt talat, finns de faktiska och realite-givna

Sammanfattningsvis kan alltså konsta- globalmigrationstryck, ekono-rörterna sorn
invandringspolitiken har blivit allt- och EUzs regelverk målsättningarmi, ochtera att

restriktiv sedan början 1970-talet, vad gäller ochmigration Dessaintegration.påmer
och restriktionerna har utvidgats till dimensioner varandra ochin påverkargåratt nu

omfatta politiska migranter och varandra helt okompliceratinteävenatt sätt.ett
familjeåterföreningar. Flyktingar möter Modell sidaen nästase
allt kritisk allmän ökningopinion,mer en av
rasistiska handlingar, och växande folkligtett
stöd för högerextremistiska Enpartier. mar-
kant tillväxt högerextrema politiska akti-av

och tilltagandeviteter våld riktatett motav
invandrare, flyktingar, och minoriteter har

rad europeiskai städer.ägt rum en
Nynazistiska nätverk och fascistiska organi-
sationer etablerar sig nationsgränser.över
Nationalistisk ideologi breder sigut runtom

Europa ochi ond cirkel soci-genererar en av
uteslutning, intolerans, och misstro mot
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EU:SMIGRATIONS- GLOBAL
MÅLSÄTTNINGARTRYCK EKONOMI

/

l
|NVANDR|NGS-NATIONELL

OCH
INTEGRATIONSPOLITIK

/

MIGRANTERSHÖGEREXTREM,
FÖRESTÄLLNINGAR

NATIONALISTISK.
BEAKTIONEROCHOMFRÄMLINGSFIENTLIG

PÅ FRAMLINGS-
AKTIVISM VÅLDEIENTLIGT

/

j
ALLMÄNNA OPINIONENDEN

deintegrationspolitikoch imedlemsländer invandrings-Praktiskt alla EU:Staget
medlemsländerna.och olikaerfar allt migrationstryckstörreett

budgetunder-ökade ekonomiska problem -
ochinvandrings- integra-Den nationellastrukturell arbetslöshet EU:Sskott, etc.

centralttionspolitikenhuvudsakliga målsättning stimuleraär representerar ettatt
uppenbarligenpåverkasfokus. Denna politikutveckling för främ-ekonomisk såpå sättatt

faktorerna.nämndade givnafredlig Europasintegration stater. ovanav aven
kontrolleraInvandringspolitikens syfteoch globa-Dessa faktorer migrationstryck är att-

syfteIntegrationspolitikensbetydelse- invandring.ekonomiska problem högst ärär-
invandringenetniska relationerför utformningen nationellfulla att somav en
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resulterar fungerai negativa värderingar,representationer, talesätt, ned-att utan sam-
hällskonsekvenser, och underlätta sättande skämt och sig invägenatt trängerstereotyper
in samhälleti för invandrarminoriteter, långt utanför kretsenmittenmotspe- av engage-
ciellt inom viktiga domäner arbetsmark- rade aktivister. Ord tidigare inte ansågssom som
nad, bostadsmarknad och utbildning. acceptabla använda kan, de effekt-äratt om

fulla och lättlärda, plötsligt spridas och så
Nationell politik påverkas emellertid i småningom komma bli accepterade.att

detta avseende också den allmänna opini-av
Politiska och politikerpartier inte Nynazistiska, främlingsfientliga ochäronen.

okänsliga för folkliga åsiktsmanifestationer, högerextrema blir alltmerorganisationer nu
betydande förändringar den allmännai opi- aktiva. De har bidragit starkt till polarise-

ellernionen, föruttryck allmänt missnöje. den allmännaringen Flertaletopinionen.av
Man skulle kunna den allmänna indikationeropi- rad europeiska länderi pekarsäga att en

begränsarnionen regerings det faktum tyngdpunkten angåendemanöverut- mot atten
med åsikter invandring ochnågra harintegrationprocent.rymme om

förskjutits riktningi restriktivitetmot mer
Den allmänna opinionen och mindre allmänt accepterande flyk-representerar ett av

självklart brett spektrum åsikter, Förtingar. mindre sedantio kundeårett änav av
vilka total till varandra.i knappast föreställanågra står sig nazisternågonmotsats att
Icke desto mindre det meningsfullt tala skulle marsch igen.är att vara

åsiktstendenser,vissa tyngdpunkterom om
vill, vilka medvarierar tiden, delvisså Reaktionerna främlingsfientligt våldpåman
resultat direkt opinionsbildning, från de kategorier dess offer påverkarett ärsom av som

delvis resultat människors också den allmänna Motkrafteropinionen.ettsom av anpass-
till förändradening villkor och realiteter i mobiliseras. De flesta människor accepterar

vardagslivet. Media spelar viktig roll i använderinte våld våld,att mot utanen man
opinionsbildningen, och tycks det, lutar hellre demokratinssigså, moraliskamotmer

förstärka redan existerande styrka, rationellt tänkande,opi- och solidaritet.attgenom
nionsrörelser självständiga Grupper kan emellertid, synnerheti deän att agera som om
opinionsbildare. Det självklart opi- upplever de har myndigheters skydd,så inteär att att
nionsförändringar påverkas vad hän- beredda till självförsvar, eller till ochav som vara
der utanför den opinionsmässiga tyngd- med till motattack med våld.gå
punkten. Om den allmänna opinionen i varje
specifik fråga kan uppfattas kontinu- En nyckelfråga lyder alltså: Hur påverkarettsom

åsikter, då innebär varje opinionsför- invandrings- och integrationspolitik den all-um av
ändring svag förskjutning tyngd- På vilketopinionen förstärkermänna sätten av
punkten riktningi extrempolerna. de mentaliteter, förväntning-ochmot stereotyperen av

Hur påverkar de föreställningarar om
Rörelser vidverkar de politiska invandrare Regering och riksdag de vik-ärytter-som

kanterna kanske förväntarinte sig tigaste opinionsbildarna. Lagstiftningatt stort som
opinionsmässigt stöd. Likväl påverkar poli- ämnad påverka allmänt beteende,ärantas att
tisk mobilisering den sederextremistgrupper och bruk, och indirektåtminstoneav
allmänna förskjutningopinionen äveni åsikter. I förlängningen detta måstetermer av av

tyngdpunkter, Föreställningar, frågaså vi vilken inverkan EUzs politik kansäga.attav oss
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försökenanalysera delsbetydelsegrupprelationerna Europaför itänkas attattstor
och implementerautvecklakonsolideringen Europaföljder harVilka gemensamenav

invandringspolitikeuropeisksom kritiker talarvissa i atttermer genomom av
nationell politik,koordineraEuropa för folkgrupper med icke-Fästning attgenom

delsochinformationutveckla utbyteeuropeiskt bosatta iär etc.,avursprung som
detåtgärder kande verkningar dessamellanRelationer och samspelEuropa

opinionsbildandet.fokuseringspunkter, allmännafaktorer, ellerdessa
teoretiskt och empiriskt.behöver analyseras

begreppviktigtMedborgarskap påär ett
ochfår selektivhelt lagligtden härformulera nivån:Betydande satsningar pågår att

åtskillnaddiskriminerande ikontrollpolitik.europeisk göras termer avgemensamen
denharEndast medborgaremedborgarskap.effektivkontroll tänktDenna är att mervara

och leva ibosätta sigovillkorligaden tidigare ochoch restriktiv varit rättenän attmer
medborgarska-land tillerkänt demdetSamtidigt emel-harmoniserad EU.inom tas som

utomlandsre-åter-inträda efterochavsikt skapabortlertid iinterna gränser attatt pet, en
invandringsländer migranterfri rörlighet för Ieuropeisk med mångaregion ärsa.en

medborgarebosattamedborgareendast gällerarbetskraft i utan attpermanent varasom
land. Vad betyder dettaasylsökande detta iSchengenavtalet har iEnligtEU. ett europe-

medbor-påverkasOch huriskt perspektivland rättighetfrånavvisas ingen attettsom
europeiskaden inte-garskapsbegreppetInformation ska utby-länder.övrigain i avresa

tidiga grationsprocessenbeträffande varnings-mellan statertas
ochsignaler migrationsströmmar,på omnya

mångkulturalismEuropa insefärdvägar och hemliga organisationer måsteär attsom
Åtgärder realitetdemografisk ikommerinblandade illegal invandring.i att vara en

1993.ATCHISON Fråganframtidenkan konsekven-vidtas är omstat somsom av en
demogra-denvilligtEuropaaspektför andra på ärär att accepterastater etc. en annanser
olika kul-meddär människorfiska realiteteninformationsspridning. Pessimistiskadenna

demo-vid sidalever sidaturellaframtidsprognoser experterpresenteras ursprungav
vil-mångkulturalism, Europagrafiskinternationellahävdar den migratio- äratt omsom

mångfaldkulturellvärdeligtnord från tillfrån syd till och sättaöst väst attnen
mångkulturalism, slutligenochholistiskoproportionerligtkommer storattsnart vara

den rollframhävavilligtEuropaförförhållande till dei är attavsatts omresurser som
relatio-etniskaharpolitiska ivärd-migrantpopulationer iintegrering in processersomav

etniskaoch legitimeringenradikala åtgärdersamhället, förutsatt inte grupperatt avner
mångkulturalism.politiskAPPLEYARDvidtas snarast BROCH-1991;

1996.MANN
NybergÖversättning Catarina

modellerTraditionella Statsvetenskapliga
nationella ramverk. Vissa arbetenbaseras

REFERENSERtransnationellafokuserar situationer; men
CballengeMigration.InternatianAPPLEYARD,R1991.mellansällan analyseras interaktionenmera International OrganisationGeneva:for fbeNinetier.snabbaMed tanke dendessa nivåer.två for Migration.

den europeiska gemenska-utvecklingen av andofAssimilationSymbiøsisTbeATCHISON, 1993.det ocksåtill europeisk union, är avpen en Ed.,InMulticulturalism. GAMAGE,s.
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fördomar.rasismochi arbetetochlärare motförvarjeelev,klassfunktionelltverktygmaterialetär ett -

Stockholm08-7259900Skolanläget" ringTidningeni"HurVilldu ärveta ommer -Europaåret 00.rasism08-40510eller mot

7997 anwa... SkolanTidningen i
Stockholm

LARARFÖRVSKOLA. NYHETER.ELEVORGANlSATlONEN.HEMOCH DAGENSMED AFTONBLADET.SAMARBETEI mot rasism IIAGBLAIIETEXPRESSEN.SVENSKALÄRARNASRIKSFÖRBUND. UTBILDNINGSRADIONSKOLLEDARNAOCHBUNDET.
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lå|1gt år tillEtt ända
0619981997 01 01 30-

Ändrar inte någonting där senterade i sammanfattning sidan ien 90
denna antologi.djupet, så kommer för evigtatt

syssla med Försöka lösa konsek-att
Blodigare än kunde tromanproblemet och aldrigvenserna av

avslutningskonferensenMen bjöd såvälmer,själva problemet." 0rd ettur av spännande samtal hur i framtidenett kanomtalen Europaåret rasismsmot och bör arbeta rasism med bland andramot
avslutningskonferens den juni och15 RITVA KEIJOBERG,MAGDAEGGENS,BENNY

0rd1998. beskriver lite GRUNFELD,kom- GÖNDÖR,FERENC MARCUZHAILE,som EME-av
och den uppskat-mitténs RICHROTH SIOMAintentioner, ZUBICKYsomför det är under

tade föreställningen "Mångfald, interaktivenkommittén försöktytan grävasom
utförd Vardagens Dramatik. bjödsteater Detavde projekt den dragitgenom som dessutom tal integrationsministerav LARSigång under sin verksamhetstid. sång artisten ochENGQVIST, av RIKARDWOLFF -

inte minst starkt och uppfordrande talett av-
Den nationella samordningskommittén för konstnärlig ledare vidJASENKOSELIMOVIC,
Europaåret rasism avslutade sin verksam-mot Göteborgs stadsteater.
het den juni den1998, officiella avslut-30 men

"Det uppenbart de frågornaär häratt ärningskonferensen hölls alltså redan den juni.15
bland de viktigaste har, inte bara utanPå nudenna erbjöd kommittén mötesplatser och
också i det nästkommande seklet. Och det ärerfarenhetsutbyte för alla arbetar ellermotsom
också uppenbart hela det härnästanattvill börja arbeta rasism, främlingsfientlighetmot
århundradet handlat frågornade här och attomoch antisemitism. femtontalEtt organisationer,
utgången ofta blodigarevarit kundeän tro.manföretag, myndigheter visade i ord, ljud, bildosv
Låt mig bara för påminnaliten stund atten omoch skrift hur och med vad de arbetar. Och
bara dettai sekel har mördat fler männis-manytterligare några medverkade via länk.
kor i alla andra sekelän sammanlagt och iattKonferensen uppkopplad och blandnätetvar
de flesta fall har anledningarna varit justen avandra "chattade", dvs kommunice-MONASAHLIN
rasism, nationalism och främlingsfientlighet",rade dator, med antirasistiskt engageradeper
sade påmindeJasenko och händelserna iomi bl. Ronneby, Göteborg,personer a.
hans hemland, det forna Jugoslavien.Kristianstad och Malmö.

Men minnas ondskan räcker detatt inte, "äravslutningskonferensenMen också kom-var
bara förutsättningarna... måsteminnet för-en avmitténs sätt inför allmänhetenatt överlämna
ädlas förståelsen",med betonade han.stafettpinnar till olika myndigheter, inte minst

förståelsenOch just insiktensamt atttill det omIntegrationsverket. Eftersom kommit-nya
måsteaktivt jobba frågormed dessa för detatttên valt inrikta långsiktigasigatt processer

mångkulturella Sverige skall bli och ettvaraoch åtgärder, sam-konkreta skulle kunna levasom
hälle för alla sina medborgare, Europaåretvadärvidare efter Europaårets såslut, presenterade

rasism velat lyfta fram.motMona Sahlin i sitt avslutningstal flera förslag till
hur fördomar och främlingsfientlighet kan mot-

Läs Jasenkogärna Selimovics tal i sin hel-vårtverkas i svenska samhälle. Kommitténs för-
het här sida.nästaslag överlämnas formellt till integrationsminister

den juli och finns1998LARSENGQVIST 20 pre-
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damerminavänner,Kära
herrar...och

Nyman/DNSelimovic.Jasenko Foto: Lars

sammanlagtsekelalla andramänniskor iprob- änmindre viktigaFINNS MER ELLERDET
anledningar-fall harde flestaoch iständigtfrågeställningaroch mästelem att en avsom

främ-ochnationalismjust rasism,varitochnationalismoch rasism,diskuteras, na
lingsfientlighet.deverkligenfrämlingsfientlighet är aven

kandärför inteKanske det justeller ärfinns ocksådetMenviktigaste. sommer
frå-de härdiskussionundvika förade härhanteraobligatoriskamindre att omensätt att

frågor-ocksåkanskedet såoch är attkorrekthetpolitiskafrågorna på, mengorna,vars
underskat-tyngd viskrämmande göruddenalltid lyckas attklichéfiering" nästan nasta

demdiskutera på.viktenfrå- sättettragedi de häroch den attden styrka tar avsomav
bär med sig.gorna

lig-För migfaktisktdubbelhetenOch den här PROBLEMETär VARI LIGGEROCH
Distan-främst distansen.först och idetför Detmig.skrämmande, åtminstone är ger

från självakärna,själva problemetsfrånbland dehår frågornadeuppenbart är senatt
våldta-händelsen. Distansen gördetockså attbara ihar,viktigaste inte ensomutannu
ellerleksaksbilihjälgasad ettdet ocksåOchnästkommande seklet. är enmamma,gen
ansikts-tillförvandlasfamiljealbumförstörtårhundra-det härhelauppenbart nästanatt

ihop-ochflyktingarmiljonersiffror, tilllösaochfrågornade härhandlatdet attom
helaDistansenskrapade görkunde attofta blodigarevarit somän museer.utgången man

försvinneroch folkgruppernationerstundför liten påminnabara enLåt migtro. en
ochhistoriebokhalvsida i nånflermördatsekel har PETERdettabara i somatt manom
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uttryckte det distansen Minnet barai siggång: För-ärENGLUND en en av
tvingar och adjektivise- utsättningarna, nödvändigattsom oss mer mer en

beskrivningarna dessa händelser för förutsättning,ra attav intetyvärrmen
det försöka fylla detpå hålsättet som tillräcklig.upp- Minnet förädlasmåste

De riktigt våldtagnastår. kvinnornapå i med förståelsen. Måste bearbe-
Bosnien, dem min väninnaären av SUADA Måste handskas försiktigttas.från Srebrenica lade sig under illa-som en med. Och Först harvi gjortnärluktande pojke för köpa frisig lejd till sinatt detta finns kanske chans attenkärlek Sarajevo,i förvandlades bara några

upptäcka de andra delarna somtimmar efter det tidningsspalti till "ennågon
saknats det kompliceradeioerhörd tragedi ofattbar puss-storlek.nästanav
let.Tillåt därför,mig med respekt för Suada

och alla andra hennes nämnasystrar, att
helaifler problemnågra har AVjag påträffat EN DE DELAR soMi JAGHAR SAKNATsom

livmitt jag aldrig tidigare utveckladeärförsökmina hantera attde här frågorna, alltatt
allvarligare förståelse för bödlar.någon Förhoppeti diskurs och ifråga-att etten renare

offer, visst, offer väljer inte blisättande de rutiner redan har hunnit attmen manav -
det blir bara. Men bödlar De haretablera skulle kunna hjälpa lättare man somattoss
utfört allt det där De har skuritoch bättre värsta.handskas med dessa frågor. som

gravida kvinnor, de harpåupp magen som
lekt olika lekar med levande människors

inteÄRDISTANSEN SOM SAGT huvuden. Det enda hörde då och dåman varenda problemet. Det finns dosen de inte människor, de odjur.att attvar varoförsiktighet och schablonise-av Och jag kan förstå det väldigt svårtäratt att
därring också, smiter in isom utveckla förståelse för sådan människa,en
diskussioner ochvåra debatter. särskilt medär tronom attman uppvuxen

Och de kända människan godett grunden,i detmest visadeav ärexemp- men
len den ständigt upprepade detär sig i kriget har framförjag minasom-

inre oftameningen det vanligavi ögon poj-måste min- rätt attatt varom -
kar, precis jag och precis alla andra.för det skainte som somattnas upprepas.
Inte psykiskt sjuka, störda,inte krimi-inteMen kriget fornai Jugoslavien
nella, inte okänsliga. Vanliga. Som vi.visade ensdet farligärattoss en
Precis Det förstvi. då det slog migsom varhalvsanning. Det finns få natio-

det verkligen nödvändigt förståäratt attmindes mycket ochsåner som dem, förstå hur de har hamnat där, vilkenattvårdade historiasin såsom dit och vad den kantad Just förär vägen är av.ordentligt och det upprepades det nödvändigt känna igenäratt vägenatt
ändå. I de konfliktfylldamest vill kunna själv.sigstoppaom man
områden i världen idag träffar

hela tiden människorpåman Att förstå detSVÃRA.ÄR ärOCH DET DET att
Somminns. ordent-minns utför de handlingarna, detsom viärattsom

ligt mycket. Och självai mördar.minnet Inte de, Vanligavi. pojkarsom som
hämtar kraft inte blivit slagnaför denästkommande när växteens upp.

Efteråt heter de ofta käntslag någonting ochoch konflikt.
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befolkningen. Ett samhällede barn.konstigt, heterinnan våra attansersomsom avmen
ävenminnesmärkevärdadet tragiska: de krigskungarOch det det ärärär är ettattsom

frånde kommer 1600-Att förstå ursäktenbarn. detta inte svårtvåra så ärär attom
talet, samhälleovilja sinaegentligen, kantat gränservår stängerettutan somsnarare av

ochhjälpbehövande flyktingarförstå det händer. fördet. Vi vill integöra ettattatt sam-
från landmänniskordär. hälle skiljerOch det händer här och Inteinte i vårtpåatt som

kanskeoch andra länder kommerSomalia, Bosnien, här någoninte i iutan
pojkgängbli med dessaStockholm, Klippan, polishuset. Det vårai påi gångär att av

den doldameddet blir aldrigdär önskan blunda förfaktiskt denså gator,att att men av
det synligade här pojkarnaförflytta ondskan tillsådana möjligheter och rasismen ärsom

Ändrar därför. någontingväldigt uttrycket inteställe världen mänsk- viinågot ärannat
sysslaförför djupet, kommer evigtdenna önskan också villkorlig, såpåär attettmen

konsekvensernaför med försöka lösadet hända här. Ett de villkorska att attatt avav
problemet.och aldrig självahända det finns problemetsådana saker ska kunna är att

det kan hända.människor intepåstår attsom
ochdet rasism,Jag hoppas härhär. Inte medInte året motattoss.
detbörjanden här konferensen, är aven

framförväsentliga arbete harFörsÅ.ÄR TÄNKALÄTT när oss.OCH DET ATT
förbi skinheads-de patetiskagår småman

Tack uppmärksamhetförkan knappastvåra sågängen gator, erman
känna det där. Uppen-jagär är SELIMOVICJASENKOatt som

det människor annorlun-barligen är som ser
da annorlunda elleraningut, pratarsom en

och med ibland lite annorlundatill sigrör
blodmångden Menberoende i spriten.på

har aldrig dem, ellerproblemet varit rasister
Problemetskinheadsgäng våra årgator.

uttryck för den doldade synligtäratt ett
under samhällets Detfinnsrasism yta.som

uppfattat uppgift,de har sinär som somsom
definierar allt det därde själva den, "att säga

säga". Ochalla tycker fast ingen vågarsom
Förmodligen dede orden deras.inteär vet

faktisktdet, de ordeninte ärom men
StraffRaskolnikovs ord Brott och DOS-ur av

TOJEVSKI.
Och Dostojevskipå sättsamma som

förra beskrev Raskolnikovredan seklet som
han boddeprodukt det samhälle så äraven

lättvindigt uttryckde här pojkarna någotett
för mycket djupare problem. Nämligenett

samhälle mycketlever ivi ettatt ett som
farliga signaler,klumpigt skickar intesätt

tilltill de här pojkarna ocksåbara restenutan
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Europaåret rasismmot
Verksamhet, tankar och förslag

juliDen Kommitténs1996 EU verksamhetantog23 en
resolution skulleattom 1997 vara En lång rad aktiviteter har genomförts inom
"Europaåret för Europaåret Härrasism". Syftet rasism. någramot ärmotramen

exempel:visa ochrasism främ-att attvar
Mångfald 8CMöjligheter mângfaldsmagasinett-lingsfientlighet hotar grundläggan- till samtligaarbetsplatsermed fler 50sänts änsom
anställda.de mänskliga rättigheter,
Vardagens Dramatik" tillsammans med Utveck-till -diskussion ochuppmuntra lingsrådet för den statliga sektorn har kommittén

främja erfarenhetsutbyte. Varje framtagit teaterföreställning etniskarelatio-en om
och mångfaldvikten arbetslivet.iner avmedlemsstat uppmanades till-att

"Hur läget studiematerialtill skolorä: säntssom-sätta nationell samordnings-en till samtligagrund- och gymnasieskolor.
kommitté. Pow-Wow lokala rådslag rasism 25-talpåmot ett-

olika skolor från till söder.norrDen svenska kommittén för
En stipendiefond, journalister möjlighetsomgerEuropaåret rasism inriktademot öka kunskapersina invandraresoch minori-att om

villkor, har instiftats initiativ kommit-påteters avsin verksamhet åtgär-konkreta
tén.

der skulle kunna leva vidaresom Samarbetemed bostadsföretagför brytaatt segre-
och skapalokaltgationen främ-efter Europaårets slut. skul- motDetta engagemang

lingsfientlighet områdenmed typiska miljonprog-i
inte bli kortlivad och ramsproblem.en

sikt verkningslös "kampanj". Nils Holgersson samarbetemed bl.a. Riks-ett-
mångkulturella ensembleShikastakringteaterns en

föreställning Nils Sverige.ett nyttom resagenom
Starta vågen tillsammansmed Riksidrottsför--
bundet har kommittén finansieratprojekt skasom
motverka och främjarasism integration inom
idrottsrörelsen.
En quick response-funktion kommer inrättasatt
under huvudmannaskap Röda Korsetsungdoms-av
förbund och medinitiativ ekonomiskt stödpâ av
kommittén.
Opinionsbildning formi nyhetsbrev,pressbear-av
betning och debattartiklar.

Ett antal konferenser, workshopsseminarier,stort
och personligasamtalhar genomförts under året

bl.a. mångfald arbetslivet,lärarutbildningen,iom
diskrimineringslagstiftningen och bilden Sverigeav

medierna.i
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Förslag:förslagDiskussion och
mångfaldsansvari-börAlla arbetsplatser utse-

uttryckligthaftharKommittén inte något ga.upp-
dockförslag. I arbete harläggadrag sittatt man för hurha planarbetsgivare börAlla manen-radbehovundvikakunnat åtgär-inte att ense av ellertrakasserieretniskafallska hantera av

de förslag kommitténVissader. ärpresenterarav tillmälen.rasistiska
samtligaandra Menvisionära.konkreta, ärmer

hand-företagbör erbjudaSverige en2000mångkulturelltviktiga på vågen -ettmotsteg
mångfald.lingsplan församhälle segregation.utan

företagmångfaldsutmärkelse förInrätta en-
Arbete och SverigeSIQoch organisationer 2000-

självkäns-försörjning ocharbete innebärEtt kan initiativet.taegen
skapaockså kanarbete innebärla. Ett möten som Öka mångfalden statligai deetniskaden-arbetsmarkna-Därför harförståelse och kunskap. regleringsbreven.användmyndigheterna -det gälleravgörande betydelseden när atten

yrkesnätverkbefintligaoch Sprid informationoch motverka rasismminska segregationen om-
bakgrund.utländskmedförmångfaldArbetet för ökadfrämlingsfientlighet. personer-

företagmyndigheter, kommuner,hos regering, diskrimineringslagstiftningenSammanjämka-intensifieras. Kommit-och organisationer måste kön,grundavseende diskriminering- av
etnisktfyra viktigatén vägen motsteg sexuellrespektiveen funktionshinderser etnicitet,

arbetsmarknad:jämställd läggning.

får diskvalifice-1 alla chans ingenGe samma - Skola/utbildningspråklig brytningtill exempelgrund avras
allinterkulturelltEtt måstesynsätt genomsyraeller annorlunda namn.

Ettlärarutbildningarna.skolan,verksamhet i även
mångfald rädslan för2 övervinnArbeta i olika,- från alla eleversådant ärutgårsynsätt attblandade arbetsmiljöer.etniskt och tyd-bakgrunder,ocherfarenhetermed skilda

internationellaochnationellaliggör vilkaden har3 lönsamheten olikheternaiSe om-som-
enskildes liv ochvärdefull formar denfrån land harinvandrar ständigheterett annat som

språklig kompetens.kulturell och mänskligabegreppCentralamöjligheter. rät-är
dettaFörstoch demokrati.toleranstigheter, närmångfald verklig4 dynamisk integra-Skapa - undervisning-grund försjälvklarperspektiv är enpåverkas positivtdär alla anställdation av- medkunna ituallvarkommer taattmanmångfalden. enden etniska

för-bland elever,främlingsfientlighet och rasism
skolpersonal.ochäldrar, lärare övrigarbets-har förhoppningarKommittén stora

samhälletsmångkulturellaklara detFör attråd förnybildademarknadens och derasparter
Lärar-lärarna.öka hoskompetensenkrav måsteviktigtocksåmångfald. Sverigeetnisk 2000 är ett

etniskabefolkningensavspeglakåren måste sam-företagmedlemsskapinitiativ tarettgenom- lärarutbildningarnaoch måstemansättning taerfarenheter.utbytaställning och kanoffentlig
interkulturellaför hur detfram strategier synsät-SIQ kunnaKvalitetsutveckling börförInstitutet

Lärarnautbildningen.genomslagska itetförframträdande roll arbetetiännu meren pedago-konkreta,fler och bättreocksåbehöverinförlivatill exempelmångfaldetnisk attgenom
arbete.dagligastödredskap i sittgiskaDen somkvalitetskriterier.mångfaldsaspekten i sina

ochkunskaps-ochLäromedlen bör över enenskilda sesfrån tilloffentliga sektorn, regering
idébank inrättas.levautsträckningstadsdelsnämnder, imåste större

förebild.till sitt somupp ansvar
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Förslag: områden.
Öka andelen studerande med utländsk bak-- Undersök möjligheten sänka de socialaattgrund lärarutbildningarna. -

avgifterna och slopa arbetsgivaravgifterna i
Erbjud kompletterande ettårig utbildning till bostadsområden.utsatta
lärare med utländsk utbildning.

Utlokalisera statlig och kommunal verksamhet-Ålägg lärarutbildningarna fram policy- bostadsområden.att ta till utsatta-
dokument visar hur de arbetar för att ettsom

Utveckla modeller för räkna samhälls-att utinterkulturellt ska genomslag den -synsätt i
ekonomisk vinst vid förebyggande arbete iutbildning de erbjuder.

bostadsområden.utsatta
Utveckla och sprid arbetssättet i projektet-
Pow-Wow, rådslagmed lokala för Kultur/idrottskolelever

främlingsfientlighet och rasism.om Genom kulturen, idrotten och religionen möts
hundratusentals människor dagvarje fritid.sinpåSe bildenöver läromedlen andrasom ger av- Alla dessa tillvarapositiva måstemöten tas ettländer, religioner och kulturer.
bättre i integrationsarbetet.sätt

Skapa kunskaps- och idêbank för skolanen Statens bidragsgivning- återspegla denmåste
rasism och främlingsfientlighet.om etniska, religiösa och kulturella mångfalden i

befolkningen. I dag till exempel den europeis-ärkommunalaAvsätt medel till skolanknutna-
ka konstmusiken överrepresenterad detinomorganisationer, till exempel Skola ochHem

Elevorganisationen, offentligt Stödda musiklivet. Indelningenför utvärdera "van-hur det iatt
interkulturella perspektivet präglar undervis- lig" kultur och "världskultur", dvs all kultur som
ningen. västerländsk,inte olycklig.är är

folkrörelseIngen fler ungdomar änengagerar
Boende idrottsrörelsen. Integrations- och antirasistarbetet
Alltför mycket saknas storstädernasi för-utsatta idrotteninom därför särskilt stödmåste en-ortsområden: arbetstillfällen, social och kommer- uppgift för det nyinrättade Integrationsverket.
siell service, riskkapital, utbildningsmöjligheter Religionen spelar roll för mångastoren somSocialbidragsberoende, kriminalitet ochm.m.. invandrat, därför behövs information, diskus-mer

lägenheter samtidigt alltför vanligt.ärtomma och reflektionsion andra religiösa inriktning-om
Dessa områdens styrka dynamiken, kraftenär och religionens roll det relativti sekulariseradear

och givetvis deras geografiska läge tillväxtregio-i Sverige.
Näringslivet borde kunna hitta förorternainer. ut

med lockbeten. En möjligheträtt låta deär att Förslag:
stödformer finns för särskilt prioriteradesom Kartlägg de kommunala musikskolornas verk--
glesbygdsområden också omfatta bostads- samhet mångkulturellai relation till detutsatta
områden, blandnågot kan innebära Sverige.annatsom
slopade arbetsgivaravgifter.

Säkerställ de statliga kulturinstitutionernaatt-Stat och kommun också denmåste överse inte minst nationalscener Operan ochsom-offentliga servicen dei bostadsområdenautsatta harDramaten utbud speglar mång-ett som-med kravet jämlikhet för Högpå kvalitetögonen. falden i Sveriges befolkning.
skola,vårdi och höjer områdes attrak-ettomsorg

Verka för de konstnärliga högskolornaatttionskraft och kan vända nedåtgåendespiral. -en särskilda insatser förgör öka andelenatt
lärare och elever med invandrarbakgrund.Förslag:

Ställ högre krav jämlikhet vad gäller denSe offentliga bidragsgivningen såöver- -offentlig skola,service barnomsorg, post, återspeglarden bättre den etniska, religiö-att
apotek m.m. i storstädernas bostads-utsatta mångfaldenoch kulturella befolkningen.isa
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organisationssverigeMobiliserasärskild enhet inom StatensInrätta en-
ansökningar Integra-handläggerinvandrarverk liksomlagstiftningNy på väg,ärsom ett

arbetstillstånd från kulturut-ochvisum diskriminering.arbetationsverk skaom motsom
och idrottsmän.övare bli bättreFacketMen måstemåstegöra mer.

etnisk diskrimi-åtgärda fallidentifiera ochatt av
Medier branschorganisationeroch måsteFöretagnering.

medi-mångfaldsperspektivet iAlltför ofta saknas etniskställning och ingripaoffentlig sär-motta
med utländsk bak-Människorvärldsbild. lokala anti-Möjligheten inrättaernas behandling. att

samhällsfrå-sällan allmännagrund tillfrågas när ideella organisa-drivnadiskrimineringsbyråer av
innehåller generali-skildras. Rapporteringengor börtioner prövas.
förklaring bristenEnochseringar ärstereotyper.

frågorjournalistkårenkunskap hos i rörsom verksamhetenden offentligaAnpassa
Utbildningenetniska relationer.invandring och felgod vilja slårhurexempelfinnsDet många
etniska rela-mångfald ochbehöver fler inslag särbehandlas,invandrarbakgrundom medelever-ska öka. Dessutomför kompetensentioner äratt utländskmedallahänvisararbetsförmedlingar

med den tydligatilldet viktigt komma rättaatt särskilda tjänste-ochsärskilda tiderbakgrund till
tillsociala snedrekryteringenetniska såväl medmänniskorsom klumpa ihopVi tenderar-- män. att

journalistyrket. underförutsättningarerfarenheter ochskildavitt
Offentliga institutioner"invandrare".begreppet

Förslag: tillverksamhetindividen och sinmåste anpassase
journalistutbildningarnaVerka för gör sär-att offent-denOchmångkulturella Sverige.- det nya,studenterför öka andelenskilda insatser att detställa krav omgi-ocksåsektorn påliga måste

invandrarbakgrund.med upphand-medsambandvande samhället, it.ex.
sambandockså imediaområdetpå och tjänster,lingarbetsgivarnaVerka för att menvarorav-

bemärkelse.med utländsk bak- vidanställer fler journalister stödåtgärder imed offentliga
grund. vil-verksamhet ifinansieraskattemedel skall inte

förekommerken etnisk diskrimineringåtgärder stimulera till diskussionVidta för att-
invandringmediernaoch reflektion inom om

lagenTillämpaetniska relationer.och
och åklagarepolishurfinns tydliga brister iDet

högskolekurser för journalis-särskildaInrätta olaga diskri-rörande brottetutredningarhanterar-
etniska relationer, rasisminvandring,ter om diskrimineringdet fallOchminering. är somavfrämlingsfientlighet.och uppleverdrabbadedeorsakpolisanmäls. En är att

Samtidigtlederanmälningar intemediernas roll och någonvart.medel till forskningGe attom-
mångkulturella förSverige. förutsättningderas skildring det fungerande rättsväsenav är ett en

vardagsdiskrimineringen.stävjaska kunnaviatt
Åtgärder tillämp-bl.a.vardagsdiskrimineringen olika slag,Kampen översynmot avenav

riktadeutbildningsinsatserlagenningenförknippar medhänder sådantI Sverige 1997 vi samtav
rättsväsendet, angelägna.helaMänniskor äreller amerikanska södern.apartheid mot

returnerade olästa,ansökningshandlingarfår sina
Förslag:socialbidraginträde till nekasvägras restauranger,

antidiskri-lokalainrättamöjlighetenPröva attfrämmandeåka hemoch män-att -uppmanas av
mineringsbyråer.grund hudfärgenbartniskor sinpåpå gatan av-

Det talashårfärg eller etniskaeller sitt ursprung. antidiskrimineringsklausuler ifråganDriv om-nynazistiskavit-makt-rnusik ochmycket upphandling.med offentligsambandom
Men vardagsdiskrimineringendemonstrationer. fråganbeaktamöjlighetenUtred att om-

sambandmångfald ifara för stabiliteten ochi etnisk diskrimineringmånga sätt störreär en
stödåtgärder.offentligamedsamhället sikt.på
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Prioritera brottsutredningar den offensivtolaga diskri- arbetande och pådrivande kraftom- som
minering. tanken Detvarit. också viktigt kunskaperär att

och uppgifter fallerinte mellan stolarna deniSe lagstiftningenöver olaga diskrimine-om- omstrukturering arbetet och främ-rasismmotavring.
lingsfientlighet pågår.som nu

polis-, åklagar-Ge och domstolsväsende På EU-nivå gjordes under Europaåret viktiga-
utbildning frågori etniskrörsom landvinningar förvaltas. Eftermåste topp-somdiskriminering, våldrasistiskt m.m.. Amsterdam innehålleri fördragstextenmötet

allmän artikel förbud diskri-motnumera en omoffentligaDet samtalet minering, artikel Ett13. europeiskt förcentrum
Det viktigaste redskapet försvaret för demokra-i övervakning främlingsfientlighetrasism, ochav
tiska värden den diskussionen. Men hurär öppna antisemitism har Ochinrättats. nätverk förett
undviker vi med främlingsfient-öppetatt grupper NGO:s EU har bildatsinom med stöd från
liga åsikter får parlamentariskt inflytande De Europeiska kommissionen. Mot bakgrund deav
folkvalda, från statsministern till kommunpoliti- resultat under Europaåret ladeuppnåttssom
ker, ställningmåste kränkningvarjeta mot kommissionen frami handlingsplanav 1998mars en
mänskliga rättigheter. De politiska börpartierna för bekämpa rasismen EU framinom till mil-att
ha genomtänkt förhållningssätt förett mötaatt lennieskiftet.
främlingsfientliga budskap. Partierna ocksåmåste Kommittén införregeringen, ochattmenar
rekrytera och släppa fram fler medlemmar med under Sveriges ordförandeskap EUi bör2001,
utländsk bakgrund i sina organisationer. spela aktiv roll. Det viktigt stödjerär atten man

Mediernas uppenbart. Kommitténäransvar den kontaktgrupp bildats svenskaNGO:s,som av
har anslagit medel för Röda Korsets ungdoms-att uppgift bl.a. följa vad händerär attvars som
förbund ska kunna inrätta "quick EU-nivå.en Kommittén föreslårresponse- också regering-att
funktion. Målet debatten frågoriär att undernyansera andra halvåret anordnar2001 stor,en en

rasism och främlingsfientlighetrörsom europeisk konferens följergenom och utvärde-som upp
snabbt förse massmedier, opinionsbildare ochatt Europaåret rasism och det1997 arbetemotrar

organisationer med fakta och bakgrundsinforma- blivit följden den kommissionen fram-som av av
tion felaktiga uppgifter spridsnär in-t.ex. lagda handlingsplanen.om D
vandringens kostnader eller religiösa sedvänjor.
För quick response-funktionen sikt skapåatt
kunna fortleva och utvecklas krävs ekonomiskt
stöd från regeringen.

Förslag:
Stöd quick response-funktionen ekono--
miskt.

fortsattaDet arbetet rasism ochmot
främlingsfientlighet
Det finns mycket för tillvara detimånga påatt ta
arbete bedrivits samband medi Europaåretsom

Arbetetrasism. och främlingsfi-rasismmot mot
entlighet fortsätta alla plan,mäste överalltpå i
samhället. Vi har alla ansvarett

På nationell harnivå det Integrations-nya
verket central roll. Det viktigt verket blirären att
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Europaåret rasismsmot

publikationer
lägethar ärverksamhetstid HurUnder sin

kommittén radpublicerat en för cle-arbetsmaterialläget""Hur ärär ett
områden. syftar tillskrifter inom olika föräldrarlärare och attsomver,

bland alladebattdialog ochsamtal,igångkortaPå sidor finnsFöljande
värld.skolansinomflestapresentationer dessa. Deav för läraren,häfteMaterialet består ettav

angives,intekan, annatom kanidéer hurochförslag manomsom ger
FahlénKristinabeställas via finns tipsfrågorna. I detmedarbeta även

myndig-ochfilmer, organisationerböcker,Integrationsverket,
innehåller arbets-Vidarekontakta.heter attNorrköping.600 066044,Box

meddiagnosunderlagslagsmaterialet ettTelefon: 011-36 13 oo, för-diskussionsfrågoroch på etttexter som
ellerfax 011-36 e-post: vill13 01 utsättningslöst igång öppnasätt sam-

klassrummet.Integrati0nsverket@integrations- tal i
arbetsmaterialet berättardelEn avannanverket.se

världskrigetandrafamilj underjudiskenom
läramöjlighetelevernaoch att mer omger

ytterligarefinnsDessutomFörintelsen. ettMångfald Möjligheter
eleverna,hurlärarmaterial tips omgersom

mångfalds-8cMöjligheterMångfald är ett medarbetadagstidningar, kanhjälpmed av
ochsyftar till väcka intressemagasin att ochkonfliktersamhället,som mångkulturelladet

arbetslivet.mångfaldkunskap iomge våld.
arbetsgivare,vänder främst tillMaterialet sig elevernasläget fokuserarHur påär
arbetsplatserledarepersonalchefer och på villoch detoch insiktertankarerfarenheter,

arbets-utvecklaintresserade sinär att och rullaochfördomarsom av peka på mönster
och konkurrensmås-kvalitets-organisation bli delkantankeprocesserigång avensom

bjuder intervjuerMagasinetsigt. arbeteav per- långsiktigtgrundläggande och motett
framgångsrikt arbetat med mång- ochmobbning, rasismfrämlingsfientlighet,soner som

Dess-företag eller organisation.fald i sitt utformatArbetsmaterialetantisemitism. är
guide praktisktinnehåller det fram-utom fleraanvändbartsom skallen det årså att vara

och vidarehjälper läsaren orientera sigatt över.
mångfaldsarbetet arbetsplatser.i på

Tidningenfrånbeställasläget" kanHur är
frånMöjligheter rekvirerasMångfald 8C 08-725 99 00telefon:StockholmSkolan påi

Adress,Integrationsverket. Inte-frånellerse ovan. fax: 08-649 91 90eller
inledningen.adressgrationsverket, se
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detantologin: De har insettLärarutbildning med interkulturelltett att egna ansva-
sambanddet finnsviktigt ochperspektiv är ettattret

vadsamhälllet ochmellan vad i stort somLandets lärarutbildningar skall genomsyras bortbaraindivider Vi kan integör. pratadetinterkulturellt perspektiv, skerett menav samhällets makthavarerasismen, måsteutaninterkulturelltpraktiken Vad innebäri ett Att dömaochsjälva ta avansvar.ageraperspektiv egentligen
tid de komman-Tankar inför drakens så tarFör bringa klarhet och för stimule-att att mycket allvar.dettade makthavarna stortanordnadetill diskussion eftertankeochra

kommittén, med Göteborgstillsammans
från"Tankar drakens tid" rekvirerasinför

Lärar-universitet, konferens kring tematen Adress, inledningen.Integrationsverket. seutbildning perspek-med interkulturelltett
Kungälv.tiv den december15-17 1997 i

Från denna finns medrapport sammaen
magi.redaktioner, mörkVitaSe antologi.titel. dennasidan 60 iäven

Konferensen olika aspekterbehandlade av Vita redaktioner,med titelnEn antologi
mångkultur speglingoch behovet flyk-av invandrare,av en Journalistikmörk magi. om

Sverige syftedet lärarutbildningen ii att medie-bidrag frånnya rasism, medochtingar
uppmärksamma skolor arbetarvikten att journalister, kom-av forskare och verksamma

främlingsfient-med frågor rasism,rör septembersom 1998.publiceras iattmer
lighet och daglig basis.antisemitism för vilkenen Bokförlag boken,Carlsson utger
Konferensen församlade de ansvariga redaktör.prog- Ylva Brunekommittéledamoten är
raminnehållet lärarutbildningar. Ilandetsi Ylva Brune,Medverkande skribenter är

alla representerade.utbildningarprincip var Håkan Hvitfelt, BosseChristian Catomeris,
Lodenius och MatsAnna-LenaLindquist,

Lärarutbildningsrapporten rekvireras från PoliteLöwander, OivvioBirgittaWingborg,
inledningen.Integrationsverket. Adress, se Per-Markku Ristilammi.och

Journalistikmörkredaktioner,Vita magi.
införTankar tiddrakens och rasism kaninvandrare, flyktingarom

telefonBokförlag,beställas hos CarlssonpolitiskaInnan hade samtligavintern 1997
57.fax 84eller 08-79623 4908-411 påungdomsförbund Sverige aldrigi agerat

antolo-kampanj, iiutåtgemensamt en men
Tankar inför drakens tid skriver allagin Mångfaldskontakter

framtids-förbundsordförande olikasinaom antal yrkes-vilkenBroschyr i presenteras ettför mångkulturella land. Bokenvisioner vårt "utbildningsnätverk" ochförnätverk och
initierad och har desskommittén viceär av utländsk bakgrund.medmed människor

ordförande Joe redaktör.Frans som för den arbetsgivarevärdefull guideEn
Antologin önskansitt i atttar avstamp en ytterligareochsöker kompetenssom nydet mångkulturella blir desamhälle lever i

resurser.olikamöjligheternas samhälle. Depositiva
förbundsordförandena vadsinger syn från Integrations-rekvirerasBroschyren

krävs för detta skall uppnås.attsom Adress, inledningenverket. seSahlin baksidetext tillMona skriver i sin
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Uppsatsantologi Pow-Wow-handboken beställes hos
Ungdom Mot Rasism telefon: 08-642 69på"Hur rasismen Sverigei och hurutser mot- eller fax:90 08-642 69 95.arbetas detta hot demokratin" frå-mot var

kommittén sökte denpå nårgan som svar
utlyste uppsatstävling landets alla uni-påen Etnisk diskriminering mångfaldensoch
versitet och högskolor. möjligheter i arbetslivet

En rad spännande skickades in.uppsatser
Världen håller mängd avseendeni på attenJuryn, bestående skådespelerskan Bibiav
bli alltmer homogen, samtidigt lokal-somAndersson, Uppsalasociologen AlbertoJosé
samhället blir alltmer heterogent. Mång-Diaz, journalisten och Yukikoöversättaren
falden tydligasina också SverigeispårsätterDuke, chefredaktören Arne Ruth och pro- ioch företagen blir alltmer internationella.fessor Charles Westin förstapriset tillgav
Det skapar såväl problem möjligheter.den somintressanta Rasism: Ettuppsatsen annat
Om mångfald och etnisk diskriminering iutkeende, författad Stockholmsbonav
arbetslivet handlade Olika bär, tvåAndré somMkandawire. Andrapristagaren
seminarier kommittén anordnade isomLaura marsWelmont skrev Rasism ocbfräm-om
1998 tillsammans med Rådet för arbetslivs-lingyientligbet i Sverige problem medett- forskning RALF och Institutet för fram-Ãgrensförgreningar och Markusmånga upp-
tidsstudier. Vid presenteradesseminariernasatstitel löd Att våga annorlunda i lan-säga
bl.a. kunskapsöversikter, författadetvå avdet Sammalunda.
Sten Höglund respektive Lois Wise. MotDessa och ytterligare fyra finnsuppsatser

sombakgrund dessa, och vad i övrigtavpublicerade i uppsatsantologi med titeln;en
framkom vid Europaåretseminarierna,Hur gerSverigerasismen i och hurutser mot-

RALFrasism, och Institutet för fram-motarbetas detta hot demokratin.mot
tidsstudier hösten bok för1998 ökaut atten
kunskapen och stimulera diskussiontillUppsatsantologin rekvireras från

Seområdet. sidan 36.ävenIntegrationsverket. Adress, inledningense

Boken mångfald och diskrimine-etniskom
arbetslivetring i kan beställas hos RALF påPow-Wow-handboken

telefon: 08-791 eller fax: 8503 46 08-791 90.
Pow-Wow, rådslag rasism, projektetmot

det berättas sidan denna46 ipåsom om
antologi, finns beskrivet i längre slut-även Förändringskraftenen finns i

Denna utformad den skallsåärrapport. att bostadsområdet
fungera konkret handbok för hur ele-som en Dokumentation kommitténs samarbets-avoch personal praktiskt kan arbetaver mot projekt med SABO se 14.sidan Enävenfrämlingsfientlighet, våld, och mobb-rasism

skildring det konkreta arbetet motav segre-ning den skolan. "Pow-Wow,egna en gation och främlingsfientlighet sju olikaihandbok för rådslag rasismmot ger prov bostadsområden utkommer hösten 1998.övningar och diskussioner, vidareförmedlar
tankar från genomförda rådslag, berättar om Rapporten kan beställas hos SABO, tele-påvad läroplaner och skollag frågorna,isäger fon: 08-406 55 eller fax:00 08-20 99 04.visar hur handlingsplan kan utformasen osv.
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och diskri-delaktighetmångfald,EtniskPoliticalRacism, Ideology and
stencilmineringOrganisation

lät kom-till 1998perioden april juniUnderinternationell kon-I december hölls1997 en Örebro/NovemusHögskolan imitténfrån helapraktikerferens där teoretiker och
hur landetsenkätstudiegenomföraochförsöka analysera omför enEuropa möttes att

arbets-egenskapderasbl.a.kommuner, i avkartlägga de rasistiska strömningar tarsom
till frå-förhållermed och sigarbetargivare,andra etab-uttryck politiska ochi partiersig

främlingsfientlig-mångfald, rasism,mellan antifas-lerade strukturer. Jämförelser gor om
Undersök-etnisk diskriminering.het ochvärldskriget ochcistiska rörelser andrainnan

tillgängliga iresultat finnsningens rapporten"etnokra-demokrati ochkampen mellannu,
och diskrimi-delaktighetmångfald,Etniskinvandrare,ti, politisk extremism gentemot

medkommunerenkätstudieEnnering.under dagar i avmedias roll tretogsosv upp
bl.a.Av den framgårinvånare".00016över74.SeStockholm. sidanäven

invandrarbak-medanställdaandelenattinternationella forskare,Deltog gjorde
undersökta kommunernadegrund i gene-området,akademiker, ledande inom samt

detta, kans-synnerhet gällerIrellt låg.ärsettföreträdare för Europeiska kommissionen,
medandelenöverraskande,ke inte så utom-europeisk och olikapolitiska nivåpartier

chefspositio-invandrarbakgrund ieuropeiskområdet. EnNGOs verksamma inom rap-
det gäller kommunernasOckså närmeddel,från konferensens allmänna ner.port

åtgärdervidtabenägenhetberedskap och attand PoliticalRacism, Ideologytiteln
främlingsfientlighetmotverkaför rasism,attinternationalOrganisation. A fromreport an

bordeframgåroch diskriminering att1997 merconference Decemberin Stockholm,
område där kommunernaDetkunna göras.Enhar publicerats kommittén. rapportav

skolområdet.aktivitetvisar ärstörstkonferensen,från den akademiska delen av
Svenska korn-kommerRapportenandra Dr. Simon genommed inlägg blandav

hösten spri-försorg 1998munförbundets attGriffinRogerEpstein från Israel, Professor
samtliga kommuner.till landetsdaspubliceratsfrån Storbritannien fl. har avm.

andIdeologyCEIFO. Dess titel Racism,är
frånrekvirerasRapportenOrganisation".Political

inledningen.Adress,Integrationsverket. se

ÖvrigtIdeology and PoliticalRacism,
Organisation. A from internatio- bilaga tillMagazine",Tidningen Nissesreport an en

Decembernal conference Stockholm,in beskriven sidanChiliungdomstidningen på
1997 rekvireras Integrationsverket.från eller rekvirerasChili22 beställas hoskan
Adress, inledningen. Integrationsverket.frånse

Ideology PoliticalRacism, and storlek 50x70,hårdpapp,Affischer någrai av
CEIFOOrganisatiorf beställes hos på typ...-annonser,"Invandrare,de somav

08-15telefon: eller fax: 67 20.08-16 20 00 kan rekvirerassidanbeskrivna 12,finns
aktuellaIntegrationsverket. Defrån annon-

21, gängle-sidandrugdealertheärserna
55.sidanklottraren25sidan ellerdaren
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Antirasism webben
SVENSKASA4TER
Alarm .http://www.rasism.c0m/1.html.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mångkulturellaDen salongen .http://www.dds.se/dms. . . . . . . . . . .
Folkfest rasismmot .httpz/lwww.folkfest-mot-rasismse/borjahanhtml. . . . . . . . . . . . . . . . . .
FörintelsefömekamasMest Använda
Argument Och DerasGenmäle .http://www.wiesenthal.c0m/resource/swede.htm. . . . . . . . . .
Gränslösafestivalen .http://hem1.passagense/festival/. . . . . . . . . . . . . . . . . .
HejaSverige CD-Romom-
främlingsfientlighet och mobbing .http://www.itz.se/5i12/. . . . . . . .
Immigrant-Instituet .httpz//wwwalgonetse/Nmigrant/indexhtm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LevandeHistoria .http://www.levandehistoriaprg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mats Larssonslänkar .http://hem.passagen.se/ls0n/. . . . . . . . . . . . . . . .
Praxis i Hammarkullen .httpz//hem2.passagen.se/praxis/. . . . . . . . . . . . . . . .
The NoNazi .http://www.torgeLse/users/m/mental/n0nazi/page . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

frågor36 Förintelsen .http://www.wiesenthal.c0m/resource/36qsv.htmom . . . . . . . . . . . . . .
Vi Nordland på tal .http://www.ge0cities.c0m/Capit0lHill/L0bby/6854/ger svar . . . . . . . . . . . .

UTLÄNDSKASAJTER
Artists Against Racism .http://www.vrx.net/aar/homehtml. . . . . . . . . . . . . . . .
CrosspointAnti Racism .http://www.magenta.nl/cr0sspoint/. . . . . . . . . . . . . . . .

RightsHuman Watch .http://www.hrw.org/. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazis .http://users.powernet.c0.uk/orion/among us . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antifascistisksida mångamed bra länkar
Refuse Resist .http://m0jo.calyx.net/Nrefuse/altindex.html. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SeventhSeal .http://www.grs.se/marcus/seven/antirasism.htm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Många länkar till andra antirasistiska sidor
SimonWiesenthal Center .http://www.wiesenthal.com/. . . . . . . . . . . . . .
Why do people deny the Holocaust .http://www.nizkor.0rg/. . . . . .

MEDIASAJTER
Expo .http://www.hilI.se/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håller koll högerextremism
GöteborgsPosten .http://www.GRse/baser/bakgrund/rasism/ras0o.htm. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Faktabank rasismeni Sverigeom
Searchlight .httpz//wwws-lightdemon.co.uk/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . engelskaExpos motsvarighet
Stop BSB .http://www.ur.se/stop/bsb/index.html. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utbildningsradions invandrare, rasismtv-program om osv
SverigeFaktapå nätet .http://www.inv.se/svefa/innehall.html. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveriges Radios
Minoritetesspråksredaktion .http://www.sr.se/rs/min/index.htm. . . . . . . . . . . . .

Kommitténs hemsida uppdateras inte längre, ligger kvar tid till adressegen men en
Europaåret rasismmot .http://www.dds.se/eu97. . . . . . . . . . . . . . .
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offentliga utredningar 1998Statens

förteckningKronologisk

ochprivilegier i vissa1976årslag immunitetOmstruktureringar beskattning.Fi. 29.och om
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