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Förord

offent-DemokratiutredningenarrangeradenovemberDen 199816 ett
ArbetetsInvandrarskap och medborgarskapligt seminarium om

femte dendet i serieNorrköping. seminarieti Det avvarmuseum
genomför för olikaregionala hearings utredningen att syn-som

sammanställtsmåskriften harden härpunkter arbete.i sitt I
förtillgängligaföreläsningar för demseminariedagens alla göraatt

fler medborgare.ännu
fakta invandrarnas ställ-rad aktuellapresenteradesFörst överen

framför kulturgeo-alltsvenska samhället. Forskaredet inomning i
grundfeminism och statsvetenskapgrafi, sociologi/ gav en gemensam

fyra olika politiskaDärefter preciseradesför problemen.diskuteraatt
för-särbehandling,korthet bestod deförslag till lösning. positivI av

starkarekollektiven,individuella rättigheterstärkta gentemot en
denfortsatt utbyggnadför respektiveautonomi minoriteter aven

integrerade välfärdsstaten.
författaren Nartiinnehåller också den MariaBoken Anatext som

erfarenheternedslåendefram mycketombedd kring sina,att ta avvar
arbetsmarknaden.svenskainvandrare denintegreraatt

statsrådetslutligen detför redovisadeseminarietInom nyaramen
förförvaltningspolitikför och Lejonmed demokrati Brittaansvar

folkstyrelsens utveck-offentligt den svenskaförsta singången syn
reformerförslag till politiskaockså konkretaling. någraHon angav

området.inom
folkstyrelsens utveck-skriften berika samtalenhoppas skaVi om

ställning tillharDemokratiutredningen inte tagitling. Ledamöterna i
skriftens innehåll.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Inledning
DemokratiutredningenmpReyes, ledamotElisa Abasca/ av

förtill Arbetetshjärtligt välkomnavill hälsa allaJag attmuseumer
medborgarskap.Invandrarskap ochdelta dagensi seminarium:

flera, ochfrestadväldigterkänna jagmåsteJag göraär attatt
efersomdagensinlägg med anledning avstårlånga, terna menav

överhuvud-föruppgift dag. migsådant i Detinte minnågot är var
försöka för-skahär dag ochmedverka jagtveksamt i atttaget att

kultur-politiska, sociala ochordetsvarför. invandrareklara iSom
faktiska bemärkelsendenella bemärkelse alltså inte i att man

haft anledningkanskevandrat harskulle ha jagin" så änmer
vad invandrarstatusreflekteradvs. ursvenskar,andra, överatt

ofta betydakansammanhang samhället.betyda olika i Detkan i att
avsikterna kanochendablir sedd även varaomsom en gruppman

under-ibland litefördomsfria, kan detoch relativtvälmenta ge
den riksdagsmanexempel kanresultat. Till jagliga nämna som

för sedanriksdagenkulturpolitisk debattunder i några år ut-en
fick aldriginvandrarkulturen.talade bör stödja någotJagatt man

invandrarkulturspecifikt med dennafrågan vad avsågssomsvar
vad det skulle kunnafingervisningstödjas,skulle ommen ensom

medsamtalficktänkas innebära jag i någrajag när ett avsenare
beredaskulleförslagettill delgavsExpo 96arrangörerna att man

invandrar-och derasför invandrarkonstnärersärskilt utrymme
handinvandrare, andraförsta hand idekonst. iDvs. sågs somsom

exemplenganska harmlösa jag visarhärkonstnärer. De så tror
förinvandrare råkar imänniskorvad mångamånganågot utom --

allspåpeka dethär viktigt inteolika sammanhang. Det är attatt
liknande.illviljaoeller Tvärtom.detfinns skäl sigröratt tro att om

Även allvarligadjupare,diskuterar dede här exemplen inteom
medborgare,invandrare och andrasamhället mellankonflikterna i



|NLEDNING

det ändåjag visar angelägetså någonting ärtror att attsom
diskutera.

diskuterar valdeltagande det väldigt aktu-När justärman nu-
ellt med tanke det låga valdeltagandet höstens val- diskri-i

och arbetslöshet,minering det förstås lätt kringså är att attenas
det viktigt demokratiskt fråndeltagande allauppnåär att ett sam-
hällets medlemmar, hur ska det här deltagandet ske, ochmen

villkor ska representativitetenHur utvems se
blev uppringd och tillfrågadjag hålla första halvanNär iattom

det här seminariet jag: riktigt säker detNja, jag inteärav sa
ärligt förtalat, har lustjag ställa det lilla korrektingen att upp som
politiska inslaget, "invandrarmaskot". kontradeDå jagen personen
talade med med vill andra sidan bli be-inteJa, åsäga:att men
skyllda för diskutera invandrarfrågor och invandrares deltagan-att
det samhället huvudeti invandrare. låg onekligenDetöver

det, därföroch här felnågonting i och det med detstår jag någotär
det fullajag detså inte jag minMen görtar ansvaret. att anser

första reaktion, med tanke erfarenheter,tidigare heltvara
ogrundad.

finns reflektionerDet kring invandraresmånga göraatt
deltagande, valdeltagande, deltagande arbetslivet och det civilai
samhället och har blivitjag ombedd dennämnaatt textosv. som

skrivitMaria Narti Demokratiutredninges uppdrag,Ana vars
rubrik Påtvingad delaktighet. flera fåtthar denJagär tror att av er
utsänd och ska därför vidare denjag inte kommentera just texten,

vill understryka detjag debattinlägg bland mångaäratt ettmen
och bidrag till föra debatten framåt. sedan tillDet ärett att upp var
och läsa artikeln och bilda uppfattningsig inne-atten en egen om
hållet, rubriken Påtvingadjust delaktighet jagmen person-anser
ligen intressant.vara

diskuterar invandrarskap framgår det ganskaNär snartman
det underförstått klyfta mellan människor samhälletiäratt en som

diskuteras. det uttrycks alltid direkt. skulle här viljainteMen Jag
exempel från händelse med all respekt kannågrata upp en som

lite känslig gäller den tragiska brandenDet i Göte-att tavara upp.
borg nyligen. följde mycket uppmärksamt nyhetsrapporte-Jag

och där kunderingen konstatera invandrarskap aktuelljag äratt en
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fråga, och den mycket vad först ochängenomsyrar mer ser
förstår. nyhetssändningTV efter branden fickI 2:s morgonen
statsminister direkt frågaGöran journalistenPersson en av
invandrartemat: det invandrarungdomar"Att år mest som
drabbats, skapar det särskilda hos dig" Vidarenågra associationer
kunde jag nyhetssändningi taladeRapportsnotera att man om
Makedonska föreningens lokaler, medan TV nyhetssänd-i 4:sman

talade Invandrarföreningsning lokaler. Med andra 0rd: Nårom
ska förmedla finnsnyhet olika alternativ till tolkning, be-man en

roende eller vilka nyheten gäller. Det intressantärvem att se
vilken tolkning väljer, vilka olika den kansättman vara.

efter brandenDagarna kunde läsa och höra alla nyhets-i nästan
media anledningen till invandrare uttryckt skepsismångaatt att

polisen, inblandade myndigheter och deras arbete,gentemot attvar
de hade dåliga erfarenheter från hemlandet och med invandra-i att

ofta flydde från länder där det råder dålig rättssäkerhet. Detre
intressanta den här förklaringen framfördes antingenår att av
journalisterna själva, eller ellerpoliser andra myndighetsrepre-av

direkt fråga från journalisten endastesentanter utan att en-
invandrare fick komma till tals och bekräfta för-någonstans eller
kasta förklaringen. enda lyckades fingret denDen sättasom

punkten tv-journalisten Alexandra Pascalidouömma närvar som,
hon inbjuden tidningskrönikör radionsi P1,en morgon var som
menade anledningarna till polis ochmisstroatt gentemoten av
andra myndigheter från invandrares sida hög grad beroddei
dåliga erfarenheter, nödvändigtvis från hemlandet,inte utanmen
ifrån med myndigheter och poliser i Sverige.mötet

här fruktansvärda händelsenDen Göteborg har dess olikai i
konsekvenser tydliggjort de glapp finns samhälletimånga av som
mellan olika där etnisk grupptillhörighet dvs. "svenskargrupper,

får allt politisk betydelse.resten störremot en
delar främlingsfientligastarktI ochEuropa partierärstora av

rörelser frammarsch. finns undantag, HollandDet några t.ex.
främlingsfientligadär de tillbaka de lokalvalen.gått något i senaste

Österrike,Tyskland, Frankrike, Italien faktisktI och Sverigeäven
med Skånes välsitt och Sverigedemokrater, plats itarsom nu
kommunfullmäktige i rörelserna bara fram-Haninge, inteär
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etablera och blimarsch, hållerde sig Frånäven attatt rumsrena.
främlings-kallatsoch samhällsdebattennyhetsrapporteringeni

valtställetfientliga allt utsträckning ihar i större attnumeraman
invandringskritiska. docktala Det är samma grupper manom

ökadeoch med dessatalar i nåttMen terräng-att grupperom.
tillfrågorna faktiskt diskuteraskanvinningar öppet,även attse

faktiskt blivitIntegrationsfrågor harexempel här och ettnu.
exempeldet tillpolitiskt område och teckenetablerat är attett

integrationsfrågor etableratsför ministernivå iansvaret rege-
omständigheter,bakgrund nämndaringen. Det är, mot enav

framtidsutmaning kunna diskutera integrations-jag attmenar
konstruktivtfrågor, solidaritet, demokrati och etnicitet sättett

fortsätta den andan dag.och kan ihoppas ijag att
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Segregationens Sverige
Roger Andersson, universitetslektor, Uppsala

konferens skall handlaDagens betydelse försegregationensom
demokratin och för den demokratiska praktiken. låter förDet mig

berör alla medborgare forsk-någotsom som oss som men som
ningsmässigt frågeställning.primärt statsvetenskaplig Efter-är en

jag inte kulturgeograf eftersomoch jagär statsvetaresom utan
knappast inbjuden egenskap medborgarroll,i harmin jagär av
tolkat uppgift härmin kulturgeografiskjag grund ochattsom

någorlunda begripligt skall teckna bildsättett en av segrega-
ochtionen i Sverige det kan erbjudagärna göra sättett som en

god förutgångspunkt demokratidiskussionerna.
genomför denna bakgrundsteckning fyra därJag i 1 ärsteg, steg

kort och består inledande kommentarer kring självanågraav
segregationsbegreppet.

längre och bestårSteg empirisk översikt2 är 1990-av en av
talets svenska med tyngdpunkt desssegregation etniska aspekt.

frågan varför har denSteg har, dvs.segregering vill3 jagägnas
detta skissa förklaringsram.i avsnitt slutligen detSteg 4 ägnasen

kanske denna församling,primärt intresserar dvs. kon-som
sekvensaspekterna. bör redan all denDet mång-sägas attnu av
tusensidiga litteratur segregationsbegrepp ochägnatssom segrega-
tionsförlopp berör endast mycket liten del konsekvenssidanjusten

frågan, det effekternajust segregeringenärtrots attav av som
folk allmänhetintresserar och ocksåi politikerna. har dock justJag

slutfört första analys konsekvensaspektervissaen av av
segregationen stockholmsregionen ochi vill förmedla delgärna en

dessa resultat och teoretiska reflexioner anslutning tillnågra iav
dessa.

11
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det följande kommer från olikaempiri jag uttnyttjar iDen som
sammanställts Statistiska centralbyrån ochregister SCBsom av

för fyra forskningsprojektgrundmaterialutgjort störresom som
lett eller medverkat under 1990-talet. projektjag i Ett om

och kommunerIntegrering segregering i Sveriges 1991-94
behandlade kunde kopplas till heladels integrationsaspekter som

för flyktingmottagning, dels behandlade detSverigestrategin
etnisk boendesegregering urban miljö. projekt bekostadesi Detta

kommunförbundets forskningsråd. parallelltSvenska Nästanav
bedrevs Invandrarnas rörlighet helaprojektet1993-96 -

effekter socialgeografiskt perspektiv,Sverige-strategins i ett
finansierat Stiftelsen jubileumsfond. låg fokusRiksbankens Hårav

den befolkningens sociala och geografiska rörlighet.invandrade
tredje och pågående projekt analyseras utvecklingen iI ännuett

Tjänstesamhälletsstorstadsregioner. heterSveriges Dettre
urbana geografi handlar både näringslivsförändring ochoch om

finansieratsocial förändring Stockholm, Göteborg och Malmöi
HSFR 1997-99.av

forskarsamarbeteockså kopplat till europeiskt iDetta är ett
form COST-aktion Transformation ofs.k. CitiesEuropeanav en

Forskarsamarbetetand Urban COST A9. mång-Governance/ är
disciplinärt detoch inkluderar bl.a. ävenett statsvetare,par om
domineras kulturgeografer och urbansociologer. Slutligen be-av
driver samarbete med sociologernaoch kollegorjag mina iett

form mindre konventionellt projekt kallati Partner-Umeå ettav
för f.d.skap Multietnisk bekostas Inrikes-Integration. Detta av

departementet anslaget särskilt stöd tillvia1997-99 utsattaom
särskiltbostadsområden. samarbete med kommuner ochI ett par

berörda stadsdelar Jordbro kommuni Haningenågra samt
Järvafältets stadsdelar Stockholms stad;i Spånga-Tensta,tre
Rinkeby, följer utvecklingen och det statliga och kom-Kista
munala s.k. integrationsarbetet stadsdelarna. Också detta projekti
har internationella kopplingar kan komma beröra sammanlagtatt

och delfinansieras bl.a.städer i Europa Unesco.18 större av
Flertalet de datamaterial dels komplettainvesterat i årav

individmaterial, dvs. de vanligtvis resultat statistiskainteär ett av
urval, dels longitudinella individer och hushåll kande såår att

12
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möjligheter kart-följas erbjuder andratiden. Det änöver senare
ellerför individer vidläggningar situationer grupper av enav

flera tidpunkter.
flyttardynamiska frågor: VilkaFramför allt kan ställa mer

folk Vilkaområden längeoch skilda Hur stannarut typer avur
för respek-flyttar det democh vilka Hur går stannarstannar som

för hushållflyttar Vad händer med bosättningsmönstrettive som
får ökade/ minskade inkomster

geografisk1990-talet finns godde databaser in-I som avser
arbetsplatsens ochindivid kan knytas tillformation och varje

geografiska läge.bostadens

segregationBegreppet1.

skiljersammanhang det vanligtkunskapsteoretiskaI är att man
och dessaspekter begrepp, dess extension.intentiontvå ettav

handlar begreppets kärna, dess kärn-Intentionsaspekten om
extensionsaspekten handlar begreppetsbetydelse, medan om av-

sammanhang detvad det tillämpligt, vilkaigränsning. På ärär
begreppsligdet eller vidaretillämpligt och hur igårgränsar upp en

kategori
geografiskåtskillnad,Kärnbetydelsen segregation primärtärav

uppfattningenföreställningen finns ocksååtskillnad. Centralt i att
människoråtskillnad kategorier in-segregation är somen av av

råderegenskapsskillnaderbördes delar egenskaper därvissa men
fattigabefolkningskategorierna, rika/mellan de åtskilda t.ex.

infödda/utlandsfödda.människor, gamla, eller Denunga/ segrega-
tillsamhällsforskarna kan knytasfrämst intresserattion som

fram-befolkningensdet bosättningsmönsterboendet, dvs. är som
fokus.för allt istår

dessdetta segregationsbegreppets extensionintentionOm ärär
tillkanske begreppetmindre entydig.något Närmast gränsar

framför allt olikasegmentationsbegreppet, dvs. föreställningen att
exempel-Arbetsmarknadenmarknader delade/segmenterade. ärär

efter kön,efter kvalifikationskrav, ocksåsegmenteradvis men
och egenskaper.ålder andra

13
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Bostadsmarknaden eftersegmenterad upplåtelse-primärtär
former hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt efterocksåmen geo-
grafiskt läge centralt/perifert och hustyp höghus/låghus; fler-
familjshus/enfamiljshus. Bostadsmarknadens harsegmentering

betydelse för segmenteringsbegreppetsegregationenstor men som
sådant saknar geografisk dimension. segregationslitteraturenIen
finns också rad kopplingar till andra begrepp: marginalise-t.ex.en

och definitionenring polarisering. dessa be-Utan att av
kan konstatera de sociologiska och social-inteärattgrepp

geografiska, dvs. de föreställningeninte i sigrymmer om geogra-
fisk åtskillnad. begreppsliga skillnader upprätthållsDessa inte
alltid, faktum kanske mycket ordainte ärett attsom om.

händer alla begrepp får folkligmassmedia ochDet storsom
spridning.

aspekt segregationsbegreppets dessEn extension rörannan av
orsaks- och konsekvensaspekt. finns uppfattarDet jag vitten som
spridd föreställning samhällsfenomen kan knytas tillmångaatt

till den etniska räckersegregationen, inte minst segregationen. Det
läsa Stureplansmorden gängbildning förorter,iatt reportagen om

morden invandrade kvinnor kulturellt baserat förtryckunga av
kvinnor till följd bevarande patriarkala traditioner",av av
arbetslöshet utlandsfödda,bland svenskkunskaper blandsvaga
invandrade valdeltagandelågt begrepp kommerEttetc.personer,
därmed laddas med betydelse därför förknippasdet medatt att
olika samhällsföreteelser ibland alltid sambandinte istårsom men
med varandra.

dag hör ordet leds tankeni segregation platserNär mot som
och Rinkeby, VällingbyFittja eller Täby kyrkby.inte Imot

Göteborg leds tanken till Hammarkullen och Biskopsgården men
sällan till eller Malmö till Rosengård eller Mölle-Särö Lerum. I

till ellerBellevue Vellinge. själva verketvången inte Imen repre-
kanske Täby kyrkby, och Vellinge bättre den svenskaSärösenterar

Hammarkullensegregationen Fittja, och Rosengård. Deän senare
socialt och etniskt heterogena de förstnämnda. sedanAttär änmer

de nämnda platsernaingen särskilt väl de svenskarepresenterarav
storstädernas "normalitet" behöver knappast Segregations-sägas.

14
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begreppet längreinte bara beskrivande ochär analytisktett ett
redskap; det har laddats med politisk betydelse.

praktiken finns fallI absolut åtskillnad mellan de be-av
folkningskategorier 0behandlas i segregationslitteraturen. Avensom
med betydande grad åtskillnad mellan rika och fattigaen av t.ex.
eller och återfinnsvita vissa rika bland fattigare och vissasvarta

bland vita kanminst sådanaInte skillnader existerasvarta etc.
inom hushåll. Vad således har hantera normalt inteett äratt sett
klara fall apartheid fördelningsvariationer, kanske 80/ 20-,utanav

eller70/30-, situationer,60/40- segregationenom ser ettsom
två-gruppsproblem vilket det dock sällan är.

2. Den svenska segregationen: social
klass någraoch etnicitet, slutsatser

Storstadskommitténs slutsats den svenska segregationenattvar var
klassfenomen. Givetvis konstaterade segregationenett attman var

dubbel- klassmässig och etnisk deklarerade klass-men att-
positionen det centrala. har egentligenJag inte mycketsåvar att
invända analysen helhet,i sin harjag riktat kritikmot men mot att

alltför enkelt avfärdat etnicitets- och ras"-faktorn. Empiriskaman
analyser visar de s.k. bostadsområdena förvisso bebosatt utsatta av

arbetslösa ochmånga genomsnittsinkomsterna mycket låga,äratt
de har också visat klassposition förklararinte hela bilden.men att
kritikMin kommitténs analys har ingredienser Anderssonav tre

1997d.

varför0 Frågan invandrademånga fattiga ställsärom personer
aldrig, analyser visar fattigare vadär avsevärt änmen att man

borde bakgrund utbildningsnivån ochmotman vara t.ex.av
andra humankapitalmått.

0 deFrågan välbeställda bland olika in-om var mer personerna
vandrarkategorier bor analyseras inte. Sådana analyser visar att
inkomstnivån betyder mindre för vissa invandrade nationali-

boende för Sverigefödda.änteters t.ex.

15
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boendekarriärerhinder förinvandrarspecifika0 Frågan om
aspekterinstitutionellaalls,undersöks knappast t.ex.

diskrimineringbanklån, m.m..möjlighet att ta

svenskadenempirisk utläggninglängremedgerTiden inte omen
punktformdärför valthar ioch jagetniska segregationen att

draskansammanfatta de slutsatser vårasummariskt avsom
ochempiriska prövningardelvillanalyser. Den resone-ta avsom

arbetentill de jagpunkter hänvisasnedanståendekringmang
referenslistan.förtecknar i

och Detfinns både småboendesegregering iEtnisk orter.stora
ochstorlekmellansambandvisserligenfinns orterssvagtett

mellanskillnadenavgörandedengraden segregering, ortermenav
sådanförekomstmindre segregeringenshandlar än omsomom

Åtskillnaden påverkarmindre inteieffekterna. sammaorter
ochförskolorfördelningbarnsavgörande isätt stora ortersom

caféhandlar,fritidsliv, gårochbarnsskolor, etc.manvarvuxnas
socialgeografisk separationdet sker ingen mötes-Kort avsagt,

interaktionsrum.ochplatser
etniska segregeringendenundersöktaallaI större är avorter

mellan denskillnadernavilket innebärkaraktär,hierarkisk att
skildaoch in-bosättningsmönsterbefolkningenssverigefödda

svenskafrån denåtskiltvandrarkategoriers varierar. Mest
Afrika och Asienfödda ibor ibefolkningen västrapersoner

medanLibanonIrak,Somalia, Turkiet, Syrien,Etiopien, perso-
likt, dvs.borNordamerikaochfrån när-Europavästra merner

befolkningen.inföddadenmare,
undersöktadeidentisk ihierarkinetniskaDen är nästan

kanboendesegregeringenstadsregionerna. Nivånstäderna/
emellan densamma. Dettakategorierordningenvariera, ärmen

ellerrambetingelsersvenskagenerelltbetyder antingenatt
ochhierarkin, inteförklararbakgrundsfaktoreretniskagenerella

frågan:alltidSamhällsgeografen sökerspecifikt lokala. svar
hierarkinetniskadendet gällerhärvarför just När svaret

lokal.såledesproblem inteför dettaskalankan vara
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utspelas mellan äganderätts- ochSegregeringsprocessen primärt
hyresrättssegmenten bostadsmarknaden. Bostadsrätten har en
social mellanställning också etnisk. innebär vissaDet attmen en
städer kan ha ganska hög andel invandrade hushåll bostads-ien
rättsbeståndet och områden präglade bostadsrätter liktatt av

frånhyresrätter relativt snabbt kan omvandlas heltatt vara
utlandsfödda.svcnskdomineradâ till betydande inslagatt av

bostadsrätter högagäller dock prislägeninte iDenna process men
bostadsrättsföreningar efterväl tillkomna under ellerstörre

miljonprogrammet 1965-.

etniska hierarkin bostadsmarkanden avspeglar relativtDen
väl motsvarande hierarki arbetsmarknaden, imättt.ex. termer av
arbetsmarknadsdeltagande.

Rörligheten bostadsmarknaden betydande. nyligenIär en
genomförd geografiskstudie rörlighet Stockholmsregioneniav

fann sverigeföddade och de38% 37%1990-95 att ut-av av
landsfödda bytte bostadsområde perioden andelarnaunder gäller
åldersgruppen och endast dem vid bägge tidpunk-år16-64 som

bodde inflyttarestockholmsområdet. till ochi regionenOmterna
utflyttare från den också räknas med rörligheten givetvisär än

flyttar hälftenmiljonprogramområdenI mångastörre. än utmer
fem Uttryckt kan bedöma mellanår. 30ett annat sett attman
och den röstberättigade befolkningen lämnar40 procent ettav

hyreshusområde under mandatperiod. analyseraAttstörre en
varför röstdeltagandet ned från val tillellergår ärett ett annatupp

denna bakgrund lätt. bedriva långsiktigtinte integra-Attmot ett
och förnyelsearbete områdena kan också proble-tions- i vara

matiskt.

Rörligheten etniskt selektiv. födda lämnarPersoner i Sverigeär
hyreshus-/låginkomstområden utsträckning andrai större än
kategorier den skillnaden finns mellan olika kategorierstoramen

invandrare. Generellt kan också rörligheten avspeglarsägas attav
den etniska hierarkin, från Afrika och Asienvästraatt personer
har lägre rörlighet, särskilt miljonprogramområdena, och dei som
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ändå flyttar detta högrei utsträckning mellan olika miljon-gör
programområden. Sådan flyttning ovanlig för Sverigefödda.är

Rörligheten har sambandvisst med etniska klusterbildningar.ett
Om viss nationalitet välrepresenterad miljonprogram-iären ett
område talar detta för lägre utflyttningsgradnågot detänen om
omvända gäller. berorDetta inte viss nationalitet haratt en en
formellt starkare ekonomisk ställning sådana kluster,isett tvärt-

finns negativt samband mellan lönenivå ochett svagtom t.ex.
etnisk koncentration dvs. högre andel viss etnisk kategorien

befolkningen områdei desto lägre lönenivå har kate-utgör ettav
detta områdegorin i jämfört med annorstädes. Orsakerna till den

lägre rörligheten kan förstås detta materiella, dvs.trots vara att
etniska nätverk starkare förposition medlemmarnager en av
nätverket samarbete, lån, byten etc..

sverigeföddaFörutom generellt har högreatt settpersoner en
utflyttningsbenägenhet utlandsfödda finns också andraän egen-
skaper förtalar utflyttning frånjust miljonprogramområdena.som
Häribland ålder det allra viktigaste. åldernPersoner i harär 20-30
klart benägenhet andra lämna miljonprogramom-större än att
råden. Vidare familjeposition betydelse. Ensamboende,är storav
inklusive dem hushållssituation förändras från tillvars ensam-
sammanboende, har klar högre benägenhet sammanboendeän att
lämna områdena. sådanvarje utflyttningsbenägenInom mer grupp
finns dock fortfarande etniska skillnader, dvs. det ålders-inteär
eller hushållssammansättningen förklarar Sverigeföddas högresom
utflyttningsgrad. benägenhetMinst flytta har utlandsföddaatt
flerbarnsfamiljer och sambos barn.utan

Utveck/ingstendenser

har särskilt studeratJag perioden och hittills främst1990-95
stockholmsområdet. dessa studierAv kan ytterligare några
slutsatser dras utvecklingstendenser.om

etniskaDen segregationen stabil10. skerDet inga1990-95.är
dramatiska förändringar densig etniska hierarkin ellervare av av
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segregationsnivån regionen. sker ekonomisk ochi Däremot en
klyftorna fördjupassocial polarisering mellanså att personer som

bor skilda områden. riktigt fattiga blir fleri samtidigtDe många
det krävs betydligt högre inkomster tillhöra de överstaattsom

decilerna 10°/o-skikten inkomststrukturen. blandi För att stanna
den hundradelen behövde frånhöja lönenöversta t.ex.en person

till dvs. med kr från till gäller445 000 577 000, 132 000 1990 1995
inkomst anställning och näringsverksamhet, således kapital-av
inkomst.

Sverigefödda hushåll lämnar miljonprogramområdena det11. men
också utlandsfödda. Nyrekryteringen sker frånprimärtmångagör

frånandra delar och utlandet.Sverigeav

ekonomiska utvecklingen bekant katastro-Den12. är närmastsom
fal förstaunder 1990-talets del. Stockholms arbetsmarknadsregion

jobb sysselsättningsnivån och12%103 1990000tappar av unge-
fär dessa jobb innehades utlandsfödd.30% Trots1990av av en en

utlandsfödd befolkningsnabbt Växande minskar de utlandsföddas
andel alla sysselsatta under perioden.av

Sysselsättningsbortfallet rekordstort miljonprogramom-i13. är
rådena. med detTensta, omtalade Rinkeby, minskadeI granne mer

frånantalet sysselsatta till vilketår år7 200 1990 300 1995,4
förvärvsfrekvensensänkte åldrarna från tilli år16-64 63 39 pro-

nationaliteter invandrade antal tilli TenstaFör störrecent. som
under första förvärvsfrekvensen1990-talets sjönk katastrofalt;år
för fråniraker till för från f.d. frånJugoslavien51% 13%, personer

till och från frånSomalia till63% 19% 43% 5°/o. Sammantaget var
endast de utlandsfödda korn till stockholms-14% 40 000av ca som

sysselsattaregionen år1990-95 1995.
Sysselsättningskrisen miljonprogramområdena förståskani

kopplas till den allmänna nedgången sådani regionen men en
koppling djupare förståelse vad hänt. självaingen Iger av som
verket ökar sysselsättningen branscher och deni ökar i350 700av
hälften bostadsområden. bostadsområdenregionens I900 50av
halveras sysselsättningen, däribland och Rinkeby. Skäleti Fittja i är
delvis miljonprogramområdenas befolkning hög utsträckningiatt
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ochåterfanns periodens krisbranscher, hälso-inom två storaav
och byggsektorn hellersjukvården kvinnor intemän. Men

antalethela bilden. själva verket sker tillskottdetta I ettger av
bostads-sysselsatta dessa krisbranscher i regionensi 100 900ca av

krisen har etniskt ochområden. uppenbartDet är att ett geogra-
fiskt selektivt genomslag.mycket

Än för dedetaljerade analyser vid handen bilden14. attmer ger
födda entydigt underutomnordiskt helheti sin inte negativvar

första förlorar förlustbranscherna1990-talets del. positioner iMan
tillvåxtbranscherna. Allmänt gällervinner inågot sett attmen man

förförgenerella utvecklingen bransch påverkarden situationenen
Sverigefödda,högre grad för dede utomnordiska invandrarna i än

nedgång. andeloch detta gäller såväli Om större avupp- som en
tillväxtfas finns avseendesåledes hoppnäringslivet visstigår en

miljon-arbetsmarknadsintegrationen. Dock kvarstår problemet att
programbefolkningen erfarit utvecklingmarkant änsämreen

invandradehelhet och också klart denregionen i sin sämre än
befolkningen allmänhet.i

frågankonsekvensavsnittet till denåterkommer iJag strax om
och tillutvecklingen de miljonprogramområdenanegativa i stora

förklarings-vad den kan bero avsnittpå. I nästa presenteras en
dvs.modell sammanfattar segregeringsprocessen,minsom syn

hur kunde komma hithän

förklara segregationenAtt3.

förklaring den etniska boendesegregeringen i Sverige måsteEn av
från flera vetenskapliga diskurser/det hämta elementjagsom ser

förena dynamisk skjuter härtraditioner och dessa i Viansats.en
fågel fokusera hög grad rörligtsittandeinte imåste ettutan

fenomen. Därför talar vanligenjag segregering änsnarareom
eftersom uppfattar segregationsegregation, jag ettsom mer av

tillståndsbegrepp medan kännssegregering processorienterat.mer
direkt den grundläggande dynamiskadel vill jagFör egen

transformerarfaktorn, den faktor områdedvs. ett somsom
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tid-till vidsverigeföddatidigare bebotts att senareenpersonerav
befolkning.ursprungligt svensksakna Denpunkt i stort sett en

flyttningar. kort-befolkningensdynamiska faktorn Denär mest
förklaringar denkringförfattade redogörelsen mitt avresonemang

tidskriften Invandrareåterfinns artikelutvecklingen isvenska i en
AnderssonMinoriteter; 1997c.8C

harforskningsrapporterdebatter ochpolitiska dokument, iiI
med denbostadsområden" blivit"invandrartätauttycket synonymt

Pascalidou valdeAleksandraetniska boendesegregeringen. an--
med-beteckningenstämpelför bryta dentagligen negativaatt som

Mosaikförprogramledare TV-programmetfört egenskapiatt av-
och förförorter. låterinvandrarrika i sigstället tala Deti trev-om
enligtordvalet ändå minrik missarligare ån tätatt menvara

Både invandartät ochdessa områden.karaktäriseramening rättatt
ochde invandradefäster uppmärksamheten inteinvandrarrik
aktiv delmajoritetsbefolkningen, isamhället ochdet svenska som

svensk-har föreslagit beteckningensegregeringsprocesserna. Jag
undermiljonprogramområdendärförområdenglesa våraatt en

med svenskutflyttning hushålltid karaktäriseratslängre avav en
utflyttning bästdennadet analysbakgrund och äratt somaven

orsakat dagensfrågan vad situation.somger svar
detaljerna detförsökerhär itid medger jaginte återgeMin att

de svenskglesamedverkat till skapafaktorerkomplex attav som
bostadsområdena.

finns alla dedettautförligt kring återgivet iMer treresonemang
för problemet; den in-statliga utredningar sigintresseratsom

utredningen ochbostadspolitiskadenvandrarpolitiska kommittén,
storstadskommittén.senast

ocksålyfta fram fem aspektervill docksammandrag sejagI
bifogad figur.

dvs.betona processaspekten, situa-det första måsteFör att
trösklar ochtid medfram under längrehartionen växt menen

skeden deundersnabba vissa åren.språng 30senaste

effekter ocksåbetona,andra segregeringensdet måsteFör att
hur denfas. harkommande visatblir dess orsak i Jag t.ex.en

medförMalmö majoritetboendesegregeringenetniska i att en av
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de hemspråksberättigade barnen skolorigär där barn med svenskt
mycket och barn medär svenskt andraåursprung att urpsrung

sidan heltgår i svenskdominerade skolor. Skolsegregeringen
minskar med barnens ålder och således allra låg-i ochär störst
mellanstadiet. krävsDet ingen fantasi för inse denstörre att att
segregerade staden detta återskapar självsigsätt attgenom
hushållen hänsyn till bl.a. skolsituationen för barnen i sinatar
framtida flyttningsbeslut, dvs. de hushåll harsom resurser attnog
välja och hindrasinte det. krävs uthållighet,Detgörasom att
långsiktighet och vill vända dessa trender.resurser om man

det tredje baserasFör hushållensinte bosättningsbeslut endast
verkliga sociala och materiella skillnader mellan olika områden

bostadskostnader, tillgänglighet, situationen skolan,i hus-t.ex.
arkitektur också symboliska konstruktioner.typer, etc, utan

Bostadsområden, liksom människor, stämplas, stigma-grupper av
tiseras, folk allmänhet,i politiker och inte minstav av av mass-
media. Den mentala karta detta byggs återverkarsättsom upp

flyttningsbeteendet kartan råkar medstämmaoavsett om
verkligheten eller inte. kollegaMin MolinaIrene talar stadensom
rasifiering för lyfta fram denna aspekt skapandet denatt av av
etniskt delade staden. etniskaDen hierarkin Molinasi uttolk-är
ning direkt utslag svensk rasism, inklusive s.k. folkligett av en
rasism.

Såväl den reella sociala situationen miljonprogrammetsi för-
de rykten följer dem bakgrund för vad jag villorter utgörsom som

kalla segregationsgenererade flyttningar. Det således flyttningarär
beror uppkomsten etnisk segregering i tidigare fas.som av av en

det fjärdeFör spelar kommunerna och bostadsföretagenstaten,
roll dessai i egenskap de formar regelsystemstor processer attav

och finansiella rambetingelser för bostadsmarknaden och hus-
hållens ekonomiska bostadsföretagensi fall-resurser samt avgör-vilka får tillträde till bostäder.som

Särskilt roll har härvidlag krafti lagstiftandesinstor staten av
makt, inflytandesitt ekonomisk politik, bostadspolitik, social-
politik Miljonprogrammet i sig övertydligtär närmastm.m. ett
exempel hur påverkar Stadsutveckling och flyttnings-staten
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parallella satsningendenbl.a. iströmmar, settstortgenom
tillskattesubventionerhyreshusområden ochstorskaliga stora

egnahemsboende.

perspektivdynamisktscbematisk beskrivningEnFigur ettav
boendesegregerirzgetnisk

ARBETSMARKNADSPOLITIR
EKONOMISKOLQTIK

YALFARDS-GENERELL -
POLWK wvwnkiwcs..STADS-ggLn-lx INVANDRAROCH .

POLITIK
Hushållens
resu
strategier

och3lnstnunons-. . behovgenererade
flyttningar

lInvandrareSvenskar lflyttarnyttar , inlSegregatiøns- jut
genererade Ijbmi"g" 4Nätverks-vv genererade

flyttningarÖKAD
ANDEQ

UTLANDSFODDA

2Segregntiøns-
general
flyttningar

sociokulturella
konsekvenser

1996:55Sveñge.SOLMolina.Vägar iAnderssonmodifieradKälla:Län inavversion

inflytandeflyttningsbeslut underfattar hushålldet femteFör av
arbetsmark-med mycket lågtnätverk.sociala situationsina I en

nätverkdelas dessainvandradeförnadsdeltagande många personer
Närheten tillefter etniska dimensionen.denstarkare vanligtän

kan kommu-med vilkaochdelar livssituationdem manenssom

23



SEGREGATIONENS SVERIGE

kannicera bli den enda tryggheten. har dessa sammanhangiJag
talat nätverksgenererade inflyttningar till bostads-vissaom
områden, alltid betonat, dels segregeringen primärt inte ärattmen
självvald och skall deninte etniska segregeringenatt man se som

kulturell hushållen.sortering fall märkligDet iären av sorte-en
därring, de svenskglesamånga områdena signärmarav en

multietnicitet FN-skrapaninte efter.står Yorki New Isom vart
och Stockholmsområdets miljonprogramområdenåtta störreett av
lever nationaliteter. alltmer förenar dem100 Detän ärmer som
glesheten etniskt svenska hushåll.

4. Vad är problemet Om segregeringens
effekter

kan knappastDet starkt understrykas segregeringensattnog
effekter också blir orsak. människor allmänhetOm iprocessens
uppfattade deras saknade betydelse för de livs-att grannar egna
betingelserna skulle städerna inte de bör dockMangör.utse som
försöka skilja vad materiella effekter grannskapet ochärut som av
vad beteenden grundas föreställningari olikaärsom som om
grannskaps värden och egenskaper. skall avslutningsvisJag ettge
litet bidrag till sådan kunskapsprocess kortfattaten attgenom
referera avslutadjust studie Stockholmsområdet.en av

Nedanstående sammanfattning kapitel iärtext en ettav
Andersson 1998b.

Studien fokuserar s.k. grannskapseffekter för individers socio-
ekonomiska karriär. Enklast frågan/kan frågorna ställas följer:som
Spelar boendet roll det förnågon Går individ bara försämre atten

bor i s.k. bostadsområde eller beror deett utsattman utsatta
områdenas samlat baraposition sammansättningensvaga av
individer Givet individs personliga egenskaper utbild-t.ex.en
ning: tjänar individer frånbyta socio-ekonomisktatt ett svagt

Överförtbostadsområde till starkare till den statsvetenskap-ett
frågeställningliga jag Demokratiutredningen skallantar attsom

kan frågansig omformuleras till: det låga röstdelta-Berorägna
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gandet Jordbroi under flerfamiljhusdelen50% i områdett.ex. av
kompositionella eller socialgeografiska effekter, dvs. sam-

befolkningenmansättningen eller "smittoeffekter" iav
grannskapet

Skulle de avstod ha tillnågra vallokalengåttröstaattav som
de bott distrikt med högt valdeltagandei kärn-Detta ärettom

frågan deni internationella debatten kring s.k. ncighbourhood
effects. Till skillnad från svenska forskare saknar dock de ameri-
kanska, brittiska och kontinentaleuropeiska forskare sysslarsom
med denna fråga ofta de goda statistiska material nöd-ärsom
vändiga för genomgripande kast medsig isättatt ett mer ge
frågan. har vad kalla förstudiegjort kanJag inomman en ramen
för pågående forskningsprojekt de svenska storstadsområdena,om

bättre finansieringi ambitiöst upplagtväntan etten av mer pro-
jekt. sådant ambitiöst projekt bör studera effekternaEtt övermer

dvs. förminst generation, kunna bedöma effekter-år,20-25 atten
hela socialisationsprocessen uppväxtperiodens betydelse.na av

detta har StockholmsmaterialI jag utnyttjat förvårtväntan
perioden innehåller miljonDet ålderni1990-95. 1 16-ca personer

bodde vid bäggei regionen tidpunkternaår region-64 som
fördelar bostadsområdenstannare. Dessa sig och900ca ana-

lyser har alla individer fördeladegjorts de istannatav som
respektive flyttat femmellan olika bostadsområden.typer av

har specialstudie dessaDessutom gjorts lågin-typer,en av en av
komstområden dominerade hyreshus miljonpro-i principav
gramområdena. Slutsatsen grannskapseffekter kan påvisas.är att

de långtifrån starka amerikanskaAven undersök-ärom som
finnsningar empirisk grund för slutsatsen givetantytt en att

utbildningsnivå, nationalitet, kön och ålder finns tendens atten
har sysselsättnings-positiv och löneutvecklingpersoner en mer

bor s.k.inte bostadsområden.i utsattaom man

Hur skall grannskapseffekter förklaras

Resultaten deni nämnda studien talar således för det sociala fältatt
de boende grannskap påverkari individers socio-utgörs ettsom av
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ekonomiska karriär. Studien utflyttningenhar också påvisat att
från de förväntatmiljonprogramområdena ålders-större ärsom

etniskt och fallen skildamässigt, socialt selektiv. bägge kanI tre
kompletterande teoretiska särskilt värdeansatsermen anses vara av

dessa resultat skall förklaras.när
socialisationsteori, nätverksteori ochDe ärtre ansatserna

stigmatiseringsteori.
Socialisationsteorins grundfråga hur blir blir ochär som

hur detta blivande sker under frånpåverkan Grund-omgivningen.
läggande värderingar och andra,beteenden delar mednormer,
vissa med alla. Andra delar med kanske medmånga,nästan en

Återigenmajoritet stad. andra delar medinvånarna i t.eX.av en
färre. definitionsmässigt ochmindre grundläggandeDe ärsenare
därmed utsträckning föremål för socio-kulturellai histo-större
riska och geografiska socialisationsteoretiskavariationer. Det
tänkandet har fokus barn för-sitt och den rollprimära som
äldrarna har tradering värdesystemi mellan Medgenerationer.av
stigande ålder barnen ökar också det omgivande samhällets
inflytande socialisationen sekundär socialisation.

Bostadens läge kommer utsträckning bestämma barnsiatt stor
interaktions- och socialisationsrum. sekundära socialisations-Den

sker och samhällets utspelasinom institutionerutomprocess som
geografisktmed bostaden och bostadens kom-lägecentrumsom

oftast vid vilket daghem, vilken skola, och inomavgöraattmer
vilka föreningareventuella verkar. Med markerad socio-man en
kulturell skillnad mellan boende olika delar innebäri ortav en
detta också rambetingelserna för socialisationsprocessernaatt
kommer variera.att

boendesegregeringen leder förtill skilda uppväxtvillkorAtt
barnen och till del också orsakas hushållen medvetetviss attav
eller handlar utifrånomedvetet insikt detta emellertidären om en
sak och detta kan knappastjust med utgångspunkt iprövas
registerdata begränsad period.över en

sak med teoretiska perspektiv hävdaEn är att attannan samma
socialisationsprocessens mekanismer gällande förocksåsiggör

dvs. omgivningsfaktorer inverkar livschanserna ocksåattvuxna,
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socialisations-avslutas dockperspektiv intelivet.i mittIsenare
ärnär ung.processen man

och be-finns värderingarmekanismerDe när normer,som
förändras ochförskjuts,finns också degrundläggsteenden när

individen upphörinflytandetsocialabyts Det överut mot nya.
självfallet vid ålder.inte vissen

detsärskilt relevantkanSocialisationsperspektivet närvara
invandrade befolkningens integrations-för förstå denanläggs att

möjligheter denlandflytta tillAtt annatett menger nyaprocess.
socialiserats delvisiocksåinvandrade majoritetmöter somen

re-socialisationpartiell intesjälv.andra sammanhang Enän man
krävs denkulturellt vidockså meningspråkligt iminst nyaavmen

finnsdenna omgivning inteomgivningen, nyamen om
re-socialisationenvardagen kan interepresenterad den lokalai utan

vidare realiseras.
kompletterastänkande kansocialisationsorienteratEtt av

socialhar positionskäl tillnätverksteori. någonEtt att en svagsom
andra iomgivenkan mångamissgynnas att sammavara avav

nätverk,det socialatänkasskulle kunnasituation ut-att somvara
marknader bo-olikaför konkurreraviktiggör attresursen

marknaden, bestäm-politiskaarbetsmarknad, denstadsmarknad,
konkurrenskraft. socialaindividsdel Detvarjestormer en av

till individenperspektiv bundetkapitalet med detta inteär som en
medtillsammansmolekyl dentill hela denisolerad utanatom, som

individen, eller nätverknätverk kringandra konstituerar. Svaga
marginaliserade konkurrens-iochmakt- resursmässigt ärsom

möjlighetereffekter individenshakan negativasituationen,
marknaden.

antagligen kan stigmatiserings-inte minst,Sist, ettmen
grannskapseffekterna.förklaratilltänkande bidrateoretiskt att

huroftast analyser omgiv-används iStigmatiseringsbegreppet av
särskilt etniska/enskild individ, ibehandlar "ras-ningen menen

föreställningenbetona hurdet vanligtsammanhangmässiga är att
alla de"invandrare", sigsmittarkategorier etc.svarta", avom

individersådana kategorierindivider inomrymmassom anses
föreställningentid har stig-stämplas/ stigmatiseras. På omsenare

geografiskatill kategorier,utsträckasockså kommitmatisering att
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med innebörden frånkommer eller levert.ex. att personer som
bestämd plats skulle ha bestämda egenskaper. sådanavissa Omen

rumsliga kategoriseringar skriver bl.a. Molina avhand-i sinIrene
ling den svenska stadens rasifiering. Avhandlingen behandlarom

den folkliga och diskurs invävdrasism inämns ärsom ovan som
produktion och reproduktion osynliga mellan männi-gränserav
skor Molina 1997.

Sådana kategoriseringar kan hela typologier relativtavse av
olikartade platser frånkomma landet", bo it.ex. "att "att ett
miljonprogramområde, invandrartätt bostadsområdei ett men
självfallet också enskilt omtalat bostadsområde "Rosengård",i ett
Hammarkullen, "Navestad. också betänker hur"Fittja", När
platser förknippas med inflytandemänniskor med makt ochsom

Östermalm,.”Djurs-också etiketteras och laddas med betydelse
holm dels sådana kan förändrasinser Oster-att stereotyper
malms höga företeelse,tiden delsiärstatus att stereo-en sen
typifiering sådan troligen föremåluniversell ochär närmastsom
för social kamp. Allan Preds studie språk-Se 1990t.ex. av
kampen samband stadsplaneförändringenmed Stockholmi av
under delen förra seklet.senare av

bestämmer bostadsområdes rykte"Frågan vem ärett ett
mycket relevant forskningsobjekt. alldeles vilkaMen oavsett som
har makt respektivestigmatisera ladda områden/positivt vissaatt
områdesnamn förefaller det relevant också inkludera stig-att
matiseringstanken förklaringsram för grannskapseffekterna.i en

exempel detta kan anföras de rykten finns, folkSom attsom
bor område och söker arbete,i stigmatiserat inteett ettsom som

försöker finnaadress, eller neutralt eller posi-rätt ettuppger mer
Ävenladdat för dettivt område bor det förefallernamn man om

allt ekonomiskt rationellt arbetsgivareän sättett annat attvara
söker arbete efter bostadsadress, finns åt-sorterar personer som

blandminstone bor stigmatiserade områden före-imånga som
ställningen fallet.äratt

Sammanfattningsvis kan konstatera det finns teoretiskaattman
skäl talar för närmiljö också påverkar positionervår våraattsom
arbetsmarknaden och andra områden där konkurrerar om

resultat finns bekräftarpositioner. Empiriska också sådanaattsom
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Ändå försiktighet tolk-finns. skulle vilja påkallaeffekter viss ijag
hurden kommer situa-ningen ström rapporter, som omav av nu

efter punktmiljonprogramområdena punktdeitionen ärstörre
studier försökerannorstädes. dessasocialt Mångasämre än av

effekter befolkningssammansättningen.standardisera föraldrig av
automatiskt för de spridsSociala problem upphör inte att geo-

marginali-alltid de skapas socialtgrafiskt och det inteär attav
Iblandekonomiskt fattiga hushåll bor koncentrerat.serade och är

tröskeleffekter, troligen och detdetta fallet ibland inte, måste
skall knytasfråga problemalltid empirisk avgöra ettatt omvara en

sociala underord-eller till dentill koncentrationensegregeringen/
sådan.ningen som
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invandrarnas
deltagande i det
politiska livet

Henry Bäck, professor, Göteborg

Lågt och sjunkande valdeltagande
Utländska medborgare bosattavarit har sedani Sverige i årtresom
valet kommunalai val. tilläts folk-också1976 De irösträtt rösta

kärnkraftomröstningen folkomröstningeninte i1980,om men
medlemskap i Europeiska unionen. och med valFrån års1998om

har den kvalifikationstiden förtreåriga EU-medborgare, norska
och isländska medborgare bort.tagits

Vid det första valet deltagandet lågt kring1976 60var pro--
förståsDetta missräkning, kunde sigtröstacent. var en men man

med andra fått hade uppvisat del-rösträttatt grupper som ett svagt
tagande från början, det medtagit sig gälldeåren. Dettaattmen

den manliga arbetarklassen den första rösträttsreformenit.ex.
och detta gällde kvinnorna vid den andra rösträttsreformen1908,

1921. kunde också konstatera, förstagångsväljareMan regel-att
uppvisade lägre valdeltagandemässigt äldre och väljare.än vanare

Kanske kunde sålunda betrakta utlänningarnas del-man svaga
tagande invänjningsfenomen.1976 ettsom

skulleHistorien dock Visa utveckling. eftervalvarjeIen annan
till de utländska medborgarnas deltagande lägre1976 1994 iänvar

föregående val. val deltog bara harI års inte1994 Jag40 procent.
deltagandesiffror frånnågra valårs1998 ännu.sett
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orienteringkulturellIntegration och

utgångspunktValdeltagandet viktigminskandelåga ochDet envar
förvidstartadeför forskningsprojektdet Centrum1991som

invandringsforskning vid Stockholms Universitet. För närmaatt
efter val knapptintervjuade in-frågan års 4001991straxoss

startpunkt analysvandrarväljare Malmö. ii vårEn attvar se, om
invandrar-mellan olikaförstå skillnaderna deltagandegick idet att

förklaringsfaktorcentralvisade sigDet attsnart, varengrupper.
majoritetssamhället.invandrarnas iintegration

handladebegreppetinnebörd integrationDen omgavsom
efter-viktigt påpeka,sociala samspel.deltagande olikai Det är att

olikadebatten iblandden allmänna inne-integrati0n" i gessom
anammandetIbland tycks detbörder. avsom om man menar

övergivandet denmajoritetsbefolkningens kultur och egnaav
Andrakallas assimilation.ibland ocksåkulturen, eller det som

förändringar identitetenhandlainnebörder kantermen avomav
villjämlikhet.ligger begreppet inteeller innebörder Jagnärasom

vad lämpligt ellerdiskussion intenågon ärta somomuppnu
integrationsbegreppet, nöjer miglägga jaglämpligt i utanatt

medValdeltagandetanalysmed konstatera vad i vår menaratt av
begreppet.

integrationsindikatorerValdeltagande ochTabell procent

Integrerade iintegrerade

BådaMajoritetssamhället Egna gruppen

8263Arbete
63 82Föreningar

697577Umgänge
Äktenskap 7490ss

658192Radio/TV 55
68717773Tidningar
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de olikasamband mellanfinns tydligadettabellen framgårAv att
arbets-Valdeltagandet. Integration iochintegrationsindikatorerna

Valdeltagandet medtill ökningkopplatföreningsliveteller är aven
ökningmedsvenskamedäktenskapprocentenheter,19 enen

etermediasvenskaförfrekvent exponeringprocentenheter,med 25
invandrargruppendenIntegration iökning.med 37 egnaprocents

förenings-detDeltagandebetydelse. ialls likahar inte egnastor
äktenskapfem procentenheter,medValdeltagandethöjerlivet t.eX.

språketermediaochmedlandsmaninna niomed egetprocent
med tio procent.

fun-anledningfinnsdetdessa data,framgår inteDet attmenav
betydel-denarbetslivetintegrationen idera inte äröver, mestom

själv-försörjningbarafaktorn. Arbetesefulla inte ävenutanger
Arbeteidentiteten.den personligadelviktigkänsla och är aven

däroch ingår itillmedför också tillgång att gruppermanresurser
arbetskraftsinvand-den tidigareUnderpolitik.kan diskuterasdet

för sociali-rollviktigfackföreningsrörelsenspeladetidringens en
alltidhar varitArbetepolitiskasvenskadetsationen i systemet.

har sällanSocialbidragstagarehandling.för politiskviktig basen
sådan bas.eller aldrig varit en

förklaringsfaktorharfaktornandra ärDen övervägt somsom
be-harKulturell orientering"kulturell orientering.vad kallar

Wildavskysamerikanskeutifrån Aarondenstämts statsvetaren
socialantropologeninspireradWildavsky sinikulturteori. är tur av

ellergrid.och Group-Douglas teori "groupMary grupp-om
förviktigdet in-utsträckningvilkenhandlar idimensionen ärom

grupplojaliteternabetydelsefullahurdividen iingå äratt grupper,
galler" ochellerdirekt nätGrid kan äröversättasnärmast som
ochreglerbetydelsenhandlardimension, normer.avomsomen

fyra olikafårvarandramedkorsasdimensionernade tvåNär
Wildavskyof life"ellerkulturella orienteringar ways somtyper av

sager:
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KulturellaTabell orienteringar2.

Låg Grupp:Grupp: Hög

FATALISTER HIERARKERGrid: Hög

EGALITÄREHLågGrid: INDIVIDUALISTER

befolk-hur den svenskaundersökningarhar inte någraJag sett av
fördela de här fyra kulturellaskulle orienteringar-signingen över

medborgarundersökninghadeMaktutredningen i sin enna.
och andra data tydertypologi.liknande, inte Dessamen samma,

överheten,fatalister", de lydigadvs.kategorinpå, är motatt som
företräddförankring olikasaknar i är svagtgrupper,men som

befinna axeln "individuda-flesta tordebland svenskarna. sigDe
sammanfalla medhierarker", också tenderarlister att ensom-

social-traditionellapolitisk högervänsterdimension. Många
gruppför-starktskulle säkert falla hierarkirutan:demokrater i

följasamtidigt medarbetarklassen,ankrade it.ex. attmen noga
polenindividualistiskaoch förordningar.lagar Den mest extrema

låg: detnyliberaler. Gruppförankringenföreträds radikala är ärav
viktigt lydagäller, och samtidigt detindividen inte såär attsom

också föreställapåbud. skulle kunna sig, mångaMan attstatens
klassifi-och skulle kommamiljöpartister vänsterpartister attt.ex.

liksom individualistenden egalitära Egalitäreni ärrutan.ceras
hierar-lyda överhetens påbud, liktmindre intresserad att menav

och grupplojalitet.stark grupptillhörighetken känner hon en
vadattitydfrågorMed hjälp uppsättning ärsomomav en

lyckades rekonstrueraför god medborgare,viktiga dygder en
och fördelaoch grid-dimensionerna, intervjupersonervåragroup-

fyra kulturellabland invandrarväljare de orienteringar-Malmös
Överensstämmelsen kulturellmellan tillhöra orien-vissatt enna.

och tillhöra invandrargrupp ingetvisstering sättatt varen
invandrar-fullständig, det fanns tecken olikavissa attmen

intervjuadeschemat.hade olika tyngdpunkter i De vargrupper
Finländarnas tyngd-finländare, och jugoslaver.chilenare, iranier

liknade därmedaxeln individualister-hierarker.punkt låg längs De
befolkningen.förmodat typiskt för hela den svenskavad harjag är

36



BÄCKHENRY

tyngdpunkt längshade sindäremotjugoslavernaochIranierna
starkhadeslutligenChilenarnafatalister-hierarker.axeln en

egalitäratyngdpunkt deni rutan.
kulturellsamband mellandetförväntathadeSom ettvaross,

ocksådet,Framför alltvaldeltagande.ochorientering somvar
Valdel-föllfatalisternaförväntats,kunde ha mönstret.ursom

delägre iprocentenheterfatalistgruppen äntagandet 20-26i trevar
övriga grupperna.

kulturell orienteringochValdeltagande procentTabell

ValdeltagandeorienteringKulturell

80Hierarker
78Egalitärer
74Individualister
54Fatalister

invandrar-olikamellanvaldeltagandeskillnaderna igällerdetNär
gradenmedsammanhängerdealltså visat,har avattgrupper,

arbetslivetsärskilt isammanhang,socialadeltagande iintegration - ganskaViorienteringen.kulturelladen över-medockså ärmen- inföddadenmellanskillnadernadeltygade storatt avom en
för-ocksåväljare gårinvandrarnaochväljarkårensvenska attsom

Även olikafinns detinföddabland demodellen.härmed denklara
ochföreningslösaarbetslösa,finnsgrad integration. Det ensam-av

bland degiftaochföreningsaktivaarbetande, ävenstående liksom
kulturella oriente-olikafinns detinföddadeblandinfödda. Aven

genomsnittisäker på,kanringar. rättMen attatttror, varaman
invandrarna. Viintegreradesvenskarnainföddade än trorär mer

kallatWildavsky,medvi,kulturella orienteringdenockså somatt
skillnaderdessainfödda.bland de Avsällsyntfatalism är rätt
svenskarnainföddabland devaldeltagande änhögreocksåföljer ett

invandrarväljarna.bland
hjälpakandettakultur-integrationsmodellen sättAven om

invandrare,och såväljaresvenskamellanskillnadernaförståattoss
invandrarnasvarförförståomedelbartdenhjälper inte attoss
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valdeltagande minskar. fallet,Om skulle det krävas negativavore
förändringar tid i integration och kulturelltöver orienterings-

i invandrarväljare.mönster det välNu inte orimligtärgruppen att
föreställa det faktisktsig har skett sådana förändringar. årsatt 1976
invandrarväljare utgjordes huvudsaki den gamla arbets-av
kraftsinvandringen, och arbetslöshet relativt sällsynt. I mångavar

dagens flyktinggrupper det lika sällsynt harär nästan någonav att
jobb. invandrargruppFrån dominerad nordiska och andraen av
europeiska invandrare, har det idag allti ökande omfattning
kommit handla flyktingar från mellanöstern ochatt om t.ex.
Afrika. Det inte orimligt föreställa sig, denär lågröstandeatt att
"fatalistiska kulturella orienteringen därigenom blivit vanligare än
vad den 1976.var

Den ochstora den lilla demokratin

håller förVi närvarande och undersöker, modell:om samma
kultur-integrationsmodellen också kan användas för förklaraatt
skillnader med avseende andra former deltagande val-änav
deltagandet. teckenMånga tyder det. Maktutredningen talade

sin tid "den demokratin och "den lilla demokratin".storaom
Deltagande vali påverka den demokratin".är sättett att stora

lillaDen demokratin handlar istället hur kan påverka sinaom man
livsförhållanden. intervjuerI våra har frågat efter vilkeniegna

utsträckning barnomsorg,utnyttjar skola, hemspråksunder-man
visning, äldreomsorg, tolkservice och flyktingmottagning; hur
nöjd med dessa tjänster, vilkeniär utsträckning harman samt man
försökt påverka sådant konkret gäller relation tillatt som ens egen
dem.

När försöktittar påverka, har graden in-t.ex. att av
tegration dramatisk effekt. de välintegrerade,41en procent av som
nyttjar minst samhällstjänst, hade försökt påverka den,en men
bara de lågt17 integrerade. deAv svarandeprocent av som
klassificerades fatalister hade försökt påverka,11som procent
vilket procentenheter lägre12-16 de tillhörde deänvar som tre
andra kulturell orientering. uppfattningFörtyperna av att en
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maktut-likthadekompetens"administrativasvarandesdeom
författaskulle kunnasjälvade över-fråganställtredningen ettom

nödvändigt.detklagande voreom
deavseende: Sjudettaåterkom iSamma procent avmönster

skrivakunnasigintegrerade ansågdeintegerade ettän svagtavmer
hadeorienteringenkulturella ännuöverklagande. Den mer

och de"fatalisterna"mellanSkillnadeneffekter:dramatiska tre
alltFramförprocentenheter.tilluppgick 11-39övriga grupperna

kände sigegalitärerna,ochindividualisternadet somvar
kompetenta".administrativt

ungefärdettydertecken0rdandra ärmedfinnsDet attsom
lilladendensåvälstängs stora somute urgrupper, somsamma

detochutanförstående,deicke-integrerade,dedemokratin. Det är
ochindividuell atomismpräglassamhällettillhållningdeär avvars

dessaocksåfatalism.kallat Detdetöverheten ärinförvördnad -
fatalisterna,ochintegrerade överrepre-ärde somsvagtgrupper,

invandrareochFlyktingarinvandrarna. stängsblandsenterade
ochdemokratinlilladenoch utestäng-både denalltså storaute ur

majori-bådehandlardetstrukturellaningsmekanismerna är om- ochinvandraresläpperintestrukturertetssamhällets som
strukturerdeochsamspel,socialaocharbetslivet iflyktingar i om

självasiginvandrarnasochflyktingarnas sätt atteget sestyrsom
hartroligenförhållningssättsamhället,individer i somsom

därinvandrat Sverige,ideoch innantidigtgrundlagts manmen
förstärksförhållningssättenuteslutet,förhålla detkaninte att

svenskadetimarginaliseringenochutestängningengenom
samhället.

demokratirådSNS

med-maktutredningensdemokratiråd harför SNSInom ramen
gällerVadtiofrånborgarundersökning 1987 upprepats senare.

bildbekräftas deninvandrareochinföddamellanskillnaderna som
genomgåendeharInvandrarnaintervjuervidframkom 1991.våra

olika dimensio-medborgarskapetsinföddadevärdenlägre än
hardedekompetens,administrativhar lägrede attanserner:
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mindre möjligheter påverka, de färre initiativ påverka,att tar att
självtilltron lägre, Valdeltagandet lägre,är partiaktivitetenär är
lägre, kontakter, manifestationer och föreningsaktivitet lägre.är
Särskilt skillnader för partiaktivitet, kontakter ochstora noteras
föreningsaktivitet. inföddaDe har dessai avseenden medelvärden

ligger 104-105 medelvärdena helai undersök-som procent av
ningsgruppen, medan invandrarna har medelvärden kring 55-65

totalmedelvärdet.procent av
Demokratirådet konstaterar också att:
Utvecklingen tid nedslående. Klyftornaöver är mellan invandrare
och befolkningen vidmakthålls eller vidgas.resten av

Utestängningen från föreningslivet
deAtt politiska partierna särskilt bekymmersamtär kapitelett

väl med destämmer resultat kommitöverens fram till genom en
analys levnadsnivåundersökningarnasuppgifter förenings-av om

från 1992.engamang
Vi jämförde sannolikheten utländsk medborgare elleratt en en

andragenerationsinvandrare skulle medlem föreningi medvara en
sannolikheten infödd svensk skulle föreningsmedlem.att en vara

fannVi då föreningslivet skulle kunna indelas iatt tre grupper:
O Föreningar där det ganska hög sannolikhet invandrarevar att

skulle medlemmar. Med ganska hög sannolikhet menadevara
då sannolikheten invandrare skulle medlematt att en vara var

eller50 sannolikhetenstörre inföddän skulleprocent att en
medlem. Till denna första hörde rad breda folk-vara grupp en

rörelser konsumentkooperationen, föräldraföre-t.ex.som
fackliganingar, organisationer, boendeföreningar och idrotts-

föreningar. Invandrare visst underrepresenterade dessa,ivar
de relativt lite underrepresenterade.men var

denO andraI kategorin, utgjorde motpolen till den förstasom
invandrare kraftigt underrepresenterade. Sanno-gruppen, var

likheten invandrare skulle medlem mindreatt en 50änvara var
sannolikheten svensk skulle medlem.procent Attav att en vara
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född föräldrarinvandrade ocksåi Sverige, unge-vara men av var
fär lika illa, utländsk medborgare. Till denna kate-attsom vara

hobbyföreningar,föreningar hörde ordenssällskap,gori t.ex.av
aktieägarföreningar, samfälligheter. politiskadeMen även

kunde räknas till denna föreningslivets skamgrupp.partierna

tredje, mindre föreningar de, släpper0 En grupp av var som s.a.s.
andra invandrare, utländska med-integenerationens men

borgare. hörde bl.a. frireligiösa samfund, för-Till denna grupp
Svenska kyrkan och frivilliga försvarsorganisa-eningar inom

tioner.

folkrörelserna dekan alltså konstatera, deiMan äratt stora yttre
hindren för invandrarna, för andra delarrelativt låga attmen av
föreningslivet, inklusive de politiska hindren höga,partierna, är

föddoch det hjälper här landet, harinte iattens vara om man
invandrarbakgrund.

här förstås allvarligt demokratisk synvinkel, och dettaDet är ur
eftersomgäller särskilt för de politiska de har direktpartierna, en

och central roll den svenska demokratimodellen. mindrei Något
allvarligt det med avseende de intresseorganisationerna,är stora

funktionockså har viktig demokratimodell,i vårsom en men
starkt underrepre-ska glömma bort, invandrare ocksåinte äratt

senterade dessa. folkrörelserna och intresse-i Deäven stora
jämförelse de delarlyckas bättre bara medorganisationerna i av

föreningslivet, innefattande de politiska där invandrare ipartierna,
praktiken uteslutna.är nästan

Sedan bok de regionala skillnadernaRobert iPutnams om
Italien kom har det populärt tala det sociala kapita-varit attut, om

mylla för denlet. sociala kapitalet samhälletiDet är en gynnsam
politiska demokratin, tenderar förtvina brist socialtiattsom
kapital. sociala kapitalet handlar mycketi sin i männi-Det tur om
skornas förtroende och tilltro till varandra. tilltroDenna växer om

föreningslivet har vid samtala, samarbetai sigt.ex. vant attman
föreningaroch samverka. bok används förekomstenI Putnams av -

för föreningarvad det handlar slags teckenoavsett om som-
förekomsten det för demokratin nödvändiga sociala kapitalet.av
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Fågelskådarklubbar och sångkörer brukar ofta nämnas som
exempel. det sociala kapitaletteorinOm såtrorman om som
Robert har formulerat och tolkat den, blirPutnam varje ute-

från föreningslivet sikt demokratiskt problem, ochstängning ett
invandrare frånutsträckning utestängda svensktiär stor
föreningsliv, från de relativt välfungerande folkrörel-även stora

och Särskilt uppseendeväckandeintresseorganisationerna. ärserna
det väl, det räcker med föddinte i Sverige,att att vara men av

föräldrar.utländska tyder föreningslivets barriärerDet äratt
högre och annorlunda de barriärerän stänger utesom en ny-
komling, kan hitta samhälle.inte i sittännu rättsom nya

Invandrarnas föreningsliveget

Kanske föreningslivkan invandrarnas kompensationeget vara en
för från det föreningslivet.svenska Invandrar-utestängningen

kundeverket redovisa trettiotal riksorganisationer för1995/96 ett
olika invandrargrupper. representerade uppskattningsvisDessa
omkring lokala föreningar. Organisationsgraden, dvs. den1 500
andel de föreningarnatillhör de attav som grupper som avser

medlemmar, kunde ungefäruppskattas tillorganisera 20som
Huvuddelen invandrarna alltså medlemmarinte iärprocent. av

invandrarförening. försökte uppskatta dennågon När rent
kvantitativa utvecklingen sedan tidigt 1980-tal, själva under-när

Ävensökt saken, framstod den ganska stagnerande. in-som om
vandrarnas föreningsliv direkt framstod utdöende,inte såsom var
det heller expanderande bransch.inte en

Invandrarföreningarna fyller olika funktioner, det domine-men
rande de har viktig uppgift etniska institu-mönstret är att en som

och "sociala klubbar. dettioner" sällsyntDäremot är attsom mer
föreningarna fungerar politiska påtryckningsgrupper. Isom en

undersökning, har de kan spela sådan rollvisat, iattannan en
den lokala politiken. Ideologiskt medvetna invandrarföreningar
kan ha för frågoravgörande betydelse viktiga föräratten som
invandrarna huvud kommer med beslutsarenorna,över taget
och förde kan ha betydelse vad händer med frågor och krav,som
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sällsyntdet kommit agendan. det in-Men ärsättet attsom
för sådan politisk medvetenhet.vandrarföreningar uttryck enger

socialOfta rollen kulturell ochmed institutionnöjer sig somman
den etniskai egna gruppen.

för överlevnad starkt beroendeOrganisationerna sinär av
tilloffentligt uppskatta riksorganisationernastöd. kanMan 75att

lokalföreningarnafinansieras det allmänna, och attprocent av
bidrag.ungefär hälften verksamhet kommunalatill bygger sin

Över offentliga stödettid finns det tydlig tendens detatten
föreningarnas verksamhet de olikaminskar, och därmed också i

huru-förstås också spekulerainvandrargrupperna. kanMan över
oviljan eller oförmågan invandrarnasvida intresse-att agera som

myndigheterna och kommu-företrädare statsmakterna,gentemot
med det starka ekonomiska beroendethänger avnerna samman

myndigheter och kommuner.statsmakter,samma
intresseföre-Invandrarnas föreningsliv spelar alltså,eget som

etniskamarginell roll. Funktionenträdare, utomordentligt somen
handlar medden hotad.viktig,institutioner Detär även är ommen

rekryteringsbas. Flera dessanödvändighet små är avgrupper som
etniska identiteten,också marginella och Denär somresurssvaga.

förstärks för-drivkraft ochviktig sig,organiseraär att avsomen
för assimilations-verksamhet, det massivaeningarnas är utsatt

därför,från majoritetssamhället. slutsatstrycket inteMin är att om
försäkras offentligt ochinvandrarnas föreningsliv kan generöst

dö blir då hotstöd, kommer det sikt Dettaså ett motatt ut.
flera kulturermångkulturella samhälle, därdetvisionen om

överlever, utvecklas och samexisterar.

Politisk representation
ochunderrepresenterade de politiskainvandrare partierna iiNär är

använderföreningslivet, invandrarna liten utsträckningi signär av
aldrigoch invandrarnas organisationersin nästanrösträtt när egna

förvånande,intresseföreträdare, det Väl in-inteär attagerar som
underrepresenterade politiken.vandrarna också i Närär serman

fullmäktigebeslutsfattande församlingarna,till de kommunala i
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kommuner och landsting, det utlandsföddavisar ändåsig äratt
tämligen ofta förekommande. Födda utomlands tenderar i genom-

ha ungefär hälften den fullmäktigeför-snitt representation iatt av
samlingarna, haftde skulle ha hade exaktvaritsom om gruppen
proportionellt representerad.

emellertid viktigt samtidigt konstatera, dennaDet är att att
ganska olika för olika nationellarepresentation Avutser grupper.

alla valda kommunfullmäktige med utländsk bakgrund 1994 41var
finländare. Nordborna utgjorde tillsammans 61procent procent av

alla valda fullmäktige, samtidigt nordbor bara 34 procentsom var
den utlandsfödda befolkningen. siffror implicerarDessa attav

för icke-nordbor bara omkringrepresentationen 30 procentvar av
strikt proportionell kan medrepresentation. Manen stornog

säkerhet slå fast flyktinggrupper heltmånga i äratt stort sett
orepresenterade.

jämför med andra underrepresenteradeNär någraman grupper,
framstår invandrarna de allra underrepresen-så mestsom en av

terade. Vid undersökning alla kommunalt förtroende-1992en av
valda, alltså bara fullmäktige,inte nämnder och styrelser,ävenutan

utlandsföddas bara denrepresentation 35 procentvar av s.a.s.
jämförasrättvisa kan med kvinnorrepresentationen. medDetta 77

äldre med arbetare med60 57 50änprocent, procent,personer
enda underrepresenteradDen änprocent. grupp som var mer

invandrare under med baraår30 20var procentunga personer- -
sin proportionella representation.av
Invandrarrepresentationen har förbättratstiden något,över

förändringen olika olika kommuner.i visarDetut typermen ser av
förändringarnasig, sammanhänger medi representativitetenatt

organisationsförändringarna kommunerna.i de kommunerI som
genomfört radikala organisationsförändringar införtoch mark-
nadsliknande styrmedel, beställar-utförarmodellen,t.ex.som
konkurrensupphandling och kundval, har invandrarrepresenta-

försämrats,tionen medan den de traditionellti övriga, mer
organiserade faktisktkommunerna har ökat.
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representationsindexTabell Förändringar i 1979-1992

MarknadsorganisationTraditionell organisation

+0,15+0,19Kvinnor
+0,25+0,41Arbetare
-0,34-0,26Unga
+0,15Gamla +0,06
-0,11+0,08Invandrare
+0,04-0,25Centralortsbor

bef0Ikningen/AndeIAndel politikerna-AndelRepresentationsindex av avav
befolkningen

också för flera andra underrepre-Motsvarande skillnader visar sig
manuellaför medsenterade Representativiteten personergrupper.

faktiskt förbättrats under periodenarbetaryrken har 1979-92, men
traditionellt organiserade kommunernade iökningen i änstörre

förförhållande gäller kvinnors"marknadskommunerna. Samma
för försämrats bådade har irepresentation. Representationen unga

här har kallats marknads-vadkommuntyperna, i sommen mer
organisationsföränd-kommunerna". tycks alltsåDet som om

underrepresenteradesärskilt deharringarna gått överut grupper,
Varförunderordnade samhället. det blir detsamtidigt iärsom

ihop meddet kan eventuellt hängahelt klarlagt,intesättet är men
organisationsförändringarna kopplade tillharde radikala varitatt

förtroendevalda, och antaletkraftiga minskningar antalet närav
det detillsättas minskar, tenderarplatser ska så överatt utsom

de politiskaoch har minstaär svagast, resurserna.grupper som
ibland hörinvändning,En mot resonemanget attomsom man

detolika behöver ha intesina såärär, attrepresentantergrupper
vilkapolitikerna tillhör. viktigareviktigt vilken Det ärsomgrupp

med vilken personligföreträder, eller kanske till ochåsikter de
erfarna.de kunniga, kompetenta ochkapacitet de har Motäratt-

före-olikahar det viktigtdetta det invänts, ärär attatt grupper
föra olika erfarenheter beslutsproces-trädda därför de kan iatt

ungdomar ochblir olika kvinnor,Därigenom t.ex.grupper,sen.
skäl kaninvandrare för den politiska Ett annatprocessen.en resurs
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faktiskt finnasdet kan mellan olikaintressemotsättningarattvara,
samhället, mellan och kvinnor eller mellangrupperi in-mänt.ex.

födda och invandrare. harOm inte sina irepresentanteren grupp
politiken, minskar deras möjligheter överhuvud medatt taget

krav agendan, och derassina krav kommer med diskus-iatt om
dem tillgodosedda. tredje handlarsionen, Ettatt argument om

och legitimitet: väljare och medborgarerättvisa Om man som ser,
beslutsfattarna har helt andra egenskaper vad själv haränatt man -

beslutsfattarealla femtioårsåldern mediär mänt.ex.om man-
schettyrken blir det och be-så svårt att acceptera systemets-
slutens legitimitet invandrarkvinna medärt.ex.om man en ung
städjobb.

ganska med empiriska undersökningar,Det är magert som
styrker dessa eller för den delen försvagar dem.argument, som
Vid intervjuundersökningar med kommunalpolitiker, har det dock

möjligt politiker med oftarevarit invandrarbakgrund änatt attse,
infödda företrädade invandrares, flyktingars ochsig etniskaanser

också vanligare, de kontaktasminoriteters intressen. Det är att av
invandrare och deras och kommer därigenomorganisationer, att
fungera förkanal dessa, skulle saknas. harDetsom en som annars
också olika undersökningar kvinnliga politiker,i visat sig, att t.ex.
och politiker tillhörande andra samhället andraiäven görgrupper

och andra ståndpunkter de tillhörprioriteringar, intar inteän som
Sammanfattningsvis det faktiskt har betydelsejagtror attgruppen.

för politiken invandrare representerade eller be-Detär mestom
tecknande sammanhanget kanske, deti är äratt argumenten attom
personlig förmåga och grupptillhörighet räknas, vanligeninte som
brukar komma från tillhör redan överrepresenterade,personer som
överordnade och överprivilegierade grupper.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller alltså att:

finnsInvandrarnas valdeltagande lågt och sjunkande. DetO är an-
förmoda, detta medledning hängernäraatt att ute-samman

från arbetsmarknaden. Socialbidragstängningen inteutgör
bas för politisk handling arbete.samma som

finns tecken tyder mekanismer,Det på, att somsom samma
från "den demokratin ocksåinvandrarestänger ute stora

dem från vad kallats den lilla demokratin",stänger ute som
förmågan omedelbaramöjligheterna och påverka sinatt mer

livssituation.

föreningslivet. all-Invandrare underrepresenterade i Detta ärär
intresseför-eftersom föreningar har betydelse förvarligt stor

uppfattningarmedlingen samhället, och enligt ocksåvissa ii
förtroendekapitalet samhället.skapandet det sociala i Somav

framstår från de politiskasärskilt allvarlig utestängningen
partierna.

föreningslivInvandrarnas kan spela viktig rolleget en som
stärker och utvecklar den kul-etniska institutioner, som egna

Invandrar-för mångkulturellt samhälle.inom ettturen ramen
rollenföreningarna kan ibland också sig intresse-ta som
framtidförmedlare. Invandrarorganisationernas emellertidär

kraftiga be-problematisk, det ekonomiskaminstinte p.g.a.
roendet statsmakten, och nedskärningarna detta stöd.iav

särskilt kraftigt underrepresenterad politi-Invandrare iär en grupp
medföra det saknas kontaktkanaler, detken. kanDetta att att

intressefrågor, detpolitiker driver invandrarnas ochsaknas attsom
agendan.för invandrarna med kravblir sinasvårt att ens
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Invandrarkvinnans
medborgarskap

Lunduniversitetslektor,Mulinari,Diana

på demokratiNågra aspekter

"ras"ochklass, könbegreppenOmprövning av

och kritiskreflekterandemed dennaSyftet äruppsats att enge
omöjligtoch rasrelationer.etniska Detområdetöverblick äröver

uppmärksammaförstdiskussionföra ras" attutanatt omen
till dem.knutnaandra begreppochdessadebatten kring ärsom

kommerInledningsvisstrukturerad följande sätt.Uppsatsen är
konflikterna inomoch politiskaetniskadekort berörajag om-att

grundläggandedeöversiktDärefter någrarådet. jag över avenger
internationellaktuelluttrycktill ide kommerfrågorna som

bidragforskaresfeministiskabelysertredje avsnittetdebatt. Det
kopplingarnabehandlar jagforskningsfältet. Avslutningsvistill

området.politiskaoch detmellanperspektiv "ras"dessa görsom

för vemKunskap

underochFoucault,ochKuhnfrånbidragen Marx,Genom senare
kun-vetenskapligadenharsociala rörelser,kritiskainflytande av

underifrågasattsstarkt år-neutralitetochobjektivitetskapens
sociologiskadenkritikSmithsDorothytionden. 1987 av

speglafriståendedetta tillantyderdiskursen sätt attatt synes
akademiska,finnsperspektiv ifrån desocialt liv utgår som

finns idessochförvaltningskretsarochföretagar- att ursprung
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behandlingen socialainterna arbetare, kvinnor,av grupper som
fattiga fångar.ochsvarta,
utveckling socialNy inom har fokuseratteori dettron att

finns jungfrulig,något kunskap. forskning"ren" socialInomsorts
har uppfattningen partiella perspektiv och situerad kunskapom
kommit framhållas och Donna Haraway 1988att mer mer. an-
vänder begreppet situerad kunskap för belysa hur kön, klassatt ras,
och sexualitet skapar de världar utifrån vilka forskarna talar. Svaret

frågan talar och hur, central för förståelseärom vem som av
maktrelationer förmedlar krav vetande. utvecklaAttsom en
situerad sociologi erkänner kunskap produceras kon-attsom av
kreta subjekt, existerar specifikai historiska kontexter, inteärsom
detsamma till relativistiskåtergå vetenskapen.attsom en syn
Tvärt förstärkerdet forskningens objektivitetom, attgenom
forskarens medverkan synliggörs forskningsresultatet.i Feminis-
tisk objektivitet innebär situerad kunskap och ifrågasätter som
sådan de postmodernistiska modeller hävdar det finnsinteattsom

eller allanågon sanning harsanningar validitet.att samma
Historier etniskai studier ochursprung" studierom av raser

fokuserar det intima sambandet med ochsextio- sjuttiotalens
radikala politiska rörelser:

Trots den betoning läggs vid skilja mellan fakta ochattsom
värderingar, kan uppkomsten statsvetenskap ändå inte skiljasav
från sitt ursprungsland och frågan vetenskap för VadP...om
Uppmärksamheten synnerhet,i uppstod underras, senare
hälften 1960-talet, följd medborgarrättsrörelser,av som atten av
gettokravaller och Black Power-rörelsen tvingade det amerikanska
politiska och politiska rörelseröppnas närsystemet att svarta
förändrades från ha socialavarit rörelser till bli rörelseratt att som
aktiverade politiska väljare. 1996:885/886

Taylor dettaRupert i stycke flera påståenden. förstaDetgör är att
vetenska politik fri fråninte värderin Texter inomärom
statsvetenskap behandlar forsknin födelse isom

innehållerUSA helst diskussioneringa andraras. Detsom om
påståendet förklaringen till förintresset och kopp-är "rasatt
lingarna till olika former ojämlikhet inom statsvetenskapenav
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be-den kampvärlden;akademiska iutanför densökasmåste som
vetenskapen.församhället ochförbådedagordningenligtdrevs ny

fysiskametafor i"tvingadeOrdet erinrar nästan termer omsom
defini-ifrågasätteraktualiserasmaktförhållandende när mansom

relevantaskavadochverklighetenvadtioner är ansessomav
forskningsfrågor.

forskningintegrerade delardilemmanpolitiskaochEtiska är av
tillsyftaskallforskningenvadgällerdetsynnerhetiras", närom

studeras.depåverkakommerforskningenoch hur somatt grupper
förvarför,frågornaenkeltellerfinns ingetDet rätt omsvar

bedrivs.intellektuella arbete Påsyfte forskarensoch vilketivem,
finns dethistoriskaforskningsområdetsgrund ursprung,av

rasområdetoch perspektiv inomforskareledandemycket som
socialaobefläckadedenuppfattningentillansluter sig veten-om

modeller harHistoriskaforskning.objektivochskapen myten om
vetenskapligaspecifikavarförförståelsenförcentralavarit av

underutvecklas vissainvandrareellerkvinnor,fakta svartaom
fakta kommerdessaoch hurfram demförperioder, somav vem

Metodologiska debatterkunskap.vetenskapligpremierasatt som
harantropologietnografi ochkritiskrasforskning,inom utmanat

beskrivning.ochneutral observationanspråkenvetenskapligade
forskningsintressenepistemologiskamedföddesForskningsfältet

insiktervetenskapligasamförstånddet råderochi attomcentrum
sociala till sittär ursprung.

kön"ras" Vad ärVad är

begreppenråder mellanlitteraturenförvirringarna ideEn störreav
antalväxandefinnsdetsynnerhetoch ietnicitet","ras ettsom

harDessutombegreppenanvänderforskare synonyma.somsom
fors-discipliner. Vissaallainnebörd inombegreppen inte samma

det be-därförframföretnicitetbegreppetföredrarkare attras
Andrabibetydelser.essentialistiskafärremedförenattraktas som

ochessentialistiskaanvändsharhävdar etnicitet sättforskare att
multikulturalism,liberala idéermedofta förknippasdet omatt
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vilket tenderar skyla rasismens kraft. Anthias Yuvalöver 8Catt
Davis: 1992.

Robert MilesFör syftar begreppet1982 mänskligras en
tankeskapelse, ideologi med regleringsmakt samhället.i Be-en

döljer i marxistisk mening ekonomiska relationer. För-greppet ras
fattaren drar slutsatsen harinte vetenskaplig validitetatt ras som
analysinstrument och föreslår forskningen ställeti skall inriktaatt
sig idén dynamikrasismens och specifika funktion deniom ras,
historiska rasialiseringsprocessen: den sociala konstruktionen av
rasialiserade Ordet "rasfrågor speglar varför be-mångagrupper.
tydande forskare området vill behålla begreppet och hävdarras

har reell påverkan människors liv, begreppetatt ras ärsamt att
centralt för förståelsen hur kategorin fungerar använderJagav
begreppet utifrån"ras" ochOmi Winants tolkning1986:68 av
det instabilt och decentrerat"ett komplex social innebördsom av

ständigt omvandlas politisk kamp. frågaEnsom genom annan
diskuteras användningen begreppet linjeär med"svart. Isom av

Stuart Hall använder1992 jag politisk kategori försvart som att
den erfarenhet ochrasism marginaliseringange ärav som gemen-

för rasialiseradesam grupper.
Feministiska intellektuella har beaktat kön i social underteori

trettio Marilynår. Sthraterns påpekande "det finnsän intemer
sådantnågot kvinna 1981:682 illustrationärsom en en attav

den feministiska forskningen studerarinte kvinnan priorisom en a
definierad kategori med specifika kvaliteter, utforskarutan

för social konstruktion kvinnlighet. Joan Scott 1988processer av
definierar kön grundläggande beteckna maktrela-sättettsom att
tioner legitimerats biologins sociala innebörd. Honsom genom
beskriver könsrelationer dominansförhållanden, desom ettsom av
aktuella med hjälp politisk makt har skapats ochteman vars
artikulerats.

l Donald,Se and Rattansi, edsA Culture1992 ma"Race",
Difference. London; Sage, others.among
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perspektivTeoretiska

medChicago-skolanofta ha sina iStudier i USA rötterras ansesav
sociologiskastadssamhällen.och Dennaanalyser migrationdess av

Afro-Amerikanskabidragofta dedöljerhistorieskrivning som
detforskningsfältet. kantillintellektuella Härgjort nämnast.ex.

sociologi, ekonomiarbete inomfrån bl.a. Boisteoretiska Duarvet
haftforskning,och Nealestatsvetenskapoch Zora Hurstons som

antropologi,kritiskdebattenden aktuella inomstark närvaro av
etnografiempiriskochlitteratur

etniska minori-och likheterskillnader iChicago-skolan belyste
därifrånteoretiskaerfarenheter migration. Det arvetteters av

användsassimilering och segregeringbegreppen somgenomsyrar
funktionalistisktstarktperspektivfinns dettaidag. inomDetän ett
tolkas"rasproblem"innebärsamhälletsynsätt att somsom

assimilationsproblem.ellerintegrations-
mellanför jämställdhet1960-talet ledde kampenUnder raserna

förändringar organisationentill iBlackoch framväxten Powerav
teoretiskaochstudierforskning utvecklingen Svarta avavav

centraltochblev vanligareperspektiv; och etnicitet merras
1980-taletoch under1970-taletUnder slutetläroplanerna. upp-av

människor"Chicanos" i USAstudierskapandetlevde omav
ochursprungsbefolkningAmerikanskmed mexikanskt ursprung,

rasialise-speglade dessavetenskapenAsien-Amerikaner inomsom
ökande politiska Dessaidentitetersrade politiska närvaro. per-

och ifunktionalismen empirismenbådespektiv har utmanat
fokusforskningenshävdarochrasrelationerforskning kring att

rasrelationer.dynamik och intebör ligga rasismens
ochsambandet mellantill förståelsenviktigt bidragEtt rasav

studeratoch Winnantpolitik har lämnats Omi 1986, ras-somav
ochutforskararbetebildningsprocessen i DerasUSA. statens

och förraskategorierför skapandetcentrala rollsocialpolitikens av

2 different African EconomicAmericaned Vision.T 1997ASe: Bosto,
MultipleHernandezGracielaLondon.Thought. Routledge. 1996

ExperimentalNealePositionality. Zara arstonkand HSabjectivities Strategic
Universityand GordonCulture Behar, D,Etlønograpløies RWritingin Woman

Californiaof Press.
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definitionen den sociala innebörden begreppi socialav som
ojämlikhet, ochrasism etnicitet.

Ras klasssom

finns kopplingDet mellan den brittiska arbetarrörelsen ochen
marxismens centrala roll området och Johnetnicitet. Rexras

använder1970 marxistisk för belysa migrantarbetares iatten ram
Storbritannien liv studie sambanden mellan migrant-genom en av
arbete och kapitalistisk ekonomi. John begrepp "underklass"Rexs
har central betydelse för förståelse kopplingenvår mellanav ras
och politik. Författaren beskriver minoriteter Storbritannieni som
varande i systematiskt underläge jämfört med strukturelltvita, ett
underläge de hellre bildar organisationergör attsom egna som

underprivilegierad klass, stället föri ansluta tillsigseparat, att
arbetarklassens organisationer.

Robert Miless bidrag kan läsas både1982 vidare-som en
utveckling perspektiv ochRexs kritiskt ifrågasättandeav ettsom

mycket för detgivet gäller rasrelationer. Författarennärtasav som
hävdar de flesta fenomen beskriver under rubriken ras-att som
relationer förståskan sociologiskt klassiskt klassbaseradesom
former för exploatering; teoretisk utgångspunkt han delaren som
med Robert Miles hävdarRex. vidare samhällsvetenskapensatt
användning begreppet definierad i sociala kon-av termerras av
struktioner hierarkiska skillnader baserade förmodade bio-av
logiska eller kulturella skillnader har legitimerat ideologiska kon-
struktioner och förstärkt de fördomarmånga förekomstengånger

forskningen syftaderaser till ifrågasätta.av som att

Hasens anatomi

Storbritannien påverkadeI den växande självmedvetenheten hos
medlemmar etniska minoritetsgruppef och oroligheterna iav
städerna under första hälften 1980-talet utformningenav storav en
del den akademiska forskningen området. förstaDeav som
starkt kritiserade fokuseringen rasrelationer ny-marxisterna,av var
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Thekulturforskning.rasfrågor inomtystnaden kringbrötsom
för,symbolochproduktbådeBackStrikesEmpire är av,en

forskningsteoriernaifrågasattedebattenpolitiseringen somav
Paulskrevstill antologinInledningenrasrelationer.kring av

områdetrasfrågor inommarginaliseringenkopplatGilroy, avsom
etniskakulturforskningensbrittiska"denhan kallartill vad

kulturstudieranknytningenhävdatochexklusivitet" avatt avsom
ifrågasättas.ocksånationalitet måstebrittiskfördiskursertill

konservativoftaforskningenhävdadeintellektuellaDessa varatt
formulera teorieroförmågavisadeeurocentrerad,och omatt

denoch inteunderordnad klass,eftersom sågsrasism attsomras
igen-Storbritannienerfarenheter isamlakunde ettsvartas

teckenocksåpopularitetväxandeBokenskännande är ettsätt.
litteraturkritikkulturstudier ochförväxande intressetdet

studier.etniskaochområdet ras
tolkar kon-deliggerbidrag, icentralaforskaresDessa attsom
och betonarpolitisk relation,ochsocialstruktionen enras somav

dendärkonstruktion,politiskinnebörden i öppenäratt ras en
svenskadenibegreppetbetydelsen svart över-politiska av

invandrare°med någotviljaskulle svart ärjagsättningen ersätta
klassrelationerfrånsjälvständighetstrid Rasismensråderdet om.

skapa,förrollpolitiska institutionernasoch deoch attstatens
modell.dennacentrala frågor inomregleraförmedla och ras" är

ochproteströrelsersocialafokuserarområdetforskareflestaDe
minoritetskamp.föruttryckpolitiskafolkrörelser som

dynamikRasismens

extremhögernsdärkontext1990-talet sker iunderForskningen en
in-påskyndatsochåtföljtsharhelatillväxt Europa attöver av

Ålund Schierup: Det1991.rättigheter begränsatsvandrares 8C
utarbetatsteorieremellertid rasismingenfinns avutan som

Claude Levi-Strauss,antropologenfranskeintellektuella. Den som
huroch skrivaundervisainspirerade generationer omattgenom

mänsk-detförnödvändigaochkomplexalikacivilisationeralla var
kulturerblandningenhävdarutveckling,tänkandetsliga att avnu
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och förnekandet avstånd kulturellt till och med riskerar denav
biologiska överlevnaden. har skettDet skifte från biologiskaett
former rasism till kulturalisering rasism.av en av

Akademisk utveckladesrasism vid slutet 1800-taletav genom
antropologiska studier biologiska idag införVi stårav raser. en

slags rasism. variantEn harrasism fram,vuxit vidannan ny av som
första påseende inte tycks hävda vissa människoratt grupper av
eller folk överlägsna jämfört med andra, bara framhållerär utan
behovet förstärka slutna kulturella och det skadligaigränserattav

avskaffa sådana mängd harEn teorier utvecklats förgränser.att att
förklara det människans kvasibiologiska/ psyko-antassom vara
logiska behov klara rädsla för det okändagränser, Dessaav osv.
diskurser använder till och med begreppet de andra". Inom
akademisk rasistisk diskurs har begreppet naturaliserats och an-
vänds för beskriva vad naturlig, inneboendeatt som anas vara en
del den mänskliga tänkande i vi"av naturen, attsom om termer av
och dom" ontologiskt universellt betraktasättettvore att
världen. dettaPå biologiskstiger naturalism densätt i sociala
kroppen och rasistiska beteenden barainte legitimeras försutan

det biologiskai området. Paul Gilroy skriver:nytt

Rasism inte enkel händelse byggd psykologiskaär avvikelseren
och hellerinte ahistorisk antipati kultu-vårtären mot svarta, som
rella från imperiet och fortsätter alla vitaarv som att genomsyra
britters medvetande ålder, kön, inkomst och omständig-oavsett
heter. förståsDet måste kunna lyftaFörsom en attprocess. ut

historia kategorier problem eller offer och etablerasvart ur som
rasismens historiska karaktär i opposition tanken rasismenmot om

ellerevigt naturligt fenomen, krävs förmåga förståettsom att
politiska, ideologiska och ekonomiska förändringar. 1987:27

bredareFyra perspektiv vad kanrasism urskiljas. Medanärsom
författarevissa betraktar rasism ideologi, uppsätt-som en som en

ning systematiska övertygelser vissa angivna över-om gruppers
eller underlägsenhet, andra rasism uppsättning socialaser som en

förmedlade institutionella och organisatoriskaprocesser av
leder till rasialiserade skapas.Vissaarrangemang som att grupper

författare begränsar begreppet rasism till systematiska idéer om
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tillvidgar begreppetskillnader mellan andrabiologiska attraser;
syfteoch kollektiv, ialla kategoriseringgälla typer av grupperav

Förfinade analyser haroch dem. givitnedvärdera utestänga ana-att
utforskning skillnader mellanför rasism, anti-lytiska kategorier av

Davidharxenofobi och etnocentrism. Påsemitism, sättsamma
skifte området,skettGoldberg inom1990 antytt att ett som

medmonolitiskaantagandet den rasismensersatt arrogansom
formuleringarhistoriska rasism.studier mångahanda Ettavav
forskning behandlar den rollområdeviktigt inom somannat nyare

sexualitet spelatochuppfattningar minoritetskvinnors imänsom
kvinnorharrasideologier. Enligt vitaVare 1992Vron genom

från farligaskyddframställts varelser behovihistorien avsom
form tolkarLynchningsexuella hot. spän-rasterroravsom en

denkonstruktionenoch könmellanningarna svartegenom avras
våldtäktsman.mannen som

har politiskinvandring vunnitPolitiska partier är emotsom
länder bland demflera europeiska Sverige.representation i

viktigvisserligenMiles erkänner rasismRobert 1994 äratt en
sprickor national-konflikter skapar ifaktor politiskai många som

uppfatt-den allmännahåller medinteinom EU,staterna ommen
systematisk analysökar.rasismenningen Han attatt avmenar en

analys och friståendehistoriskfenomenet kräver seriös enen
medvad och vad rasism.diskussion mäter menarav

utvecklingNy

detantropologin handlatUnder tid har debatten inom omsenare
förredskap kon-oumbärligtbegreppet kulturcentrala i ettsom
harandra Richard Jenkinsstruktionen "de 1986:172 ansettav

metodologiska ochdetfinns direkt kontinuitet mellandetatt en
stamsamhällen ochanvändesteoretiska angreppssätt som

"etniskaantropologin, dvs.motsvarighetmoderna" inomderas
framställ-ifrågasätterforskningLawrences 1982grupper". som

3 Culture: TheClifford, and eds Poeticsbl.a.: WritingG 1978MarcusSe
of CaliforniaofEt/Jnography.and Politics University Press.
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andragenerationef fångar mellan kulturer,ning visartvåav som
hur kulturmodeller tenderar konceptualisera kultureratt som
varandra föruteslutande och alltid storheter. Kritiskagivna röster

antropologininom har hävdat disciplinens fokuseringatt
och oftakultur studiet och föreslagitetnicitet rasismtystat attav

antropologer borde skriva kultur."mot
Feministiska och radikala intellektuella har vikteninsisterat

ifrågasätta framställningar "kulturer och etniciteter. Deattav av
har hävdat koherens och homogenitet konstruerasatt genom

oftamakt, vetenskapliga makt. Klassificerings-textersgenom
syftar, de, till skilja och kategorisera människorsystem att utanser

för legitimera deras uteslutning från tillgång tillsättatt
ekonomiska och symboliska har också betonatDe attresurser.
skillnaderna uppfunna för producera komplexaär att system av
dominansrelationer. forskare hävdar det avgörandeDessa åratt av

frågavikt under vilka förhållanden skillnadernasigatt som anses
relevanta och viljan till söka kunskap specifiktnär attvara ettom

subjekt knyta uppfattningaruppstår. Genom att samman om
kunskap med uppfattningar makt har de analyserat hurom sam-
hållsvetenskapen skapat och legitimerat uppfattningar fastaom

mellan monolitiska kulturella identiteter och avskilda,gränser
isolerade kulturer. Kultur har allt kommit betraktasattmer som

konstgjort, framställtskapat och samhällsvetenskapen.något av
utvecklingen postkolonial handlarDen teori,senaste av som

dekonstruktionen både idén de andra och moderni-om av om
har påverkat och omformat debatten kultur. Spivak:teten, om

Minhha Arbeten diasporiska identiteter och1989.1987; om
fokuseringen identitetens transnationella och hybridiserade

för globaliseringen försökinom speglar relevanta tillnatur ramen
omformulering begreppet kultur Hannerz:1996. Nyaav
modeller området har betonat differens och mångfald Brah:

och till förmån för skifte forsk-1996 i1991; argumenterar ett
från inriktningenningen, diskriminering rasialiserade mino-av

till studierriteter deras politiska och kulturella motståndsav
historia.

förskjutningviktig forskningen harEn i gjortsannan genom
studier den sociala konstruktionen "vit majoritet". Dessaav av
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ofta kopplat tillwhitenesshävdar "vithet"forskare är norma-att
normaldefinition.sådan kräver Attoch någonlitet inte varasom

fors-underförstått detsamma vit. Dessaeuropé är attsom vara
ochrasrelationerforskningen kringkritiseratkare har attmenar

inneboendefinns iantaganden mångaofta förstärker deden som
minoritetserfarenhetslagsnågonras" ärsäger avatttexter som

fältet. Ruthoch studerar"forskare upptäckerdet slag som
rasialiserademänniskorvitaFrankenberg ärävenatt ommenar

ofta självadekönsbestämda, betraktar sigmän ärsätt somsamma
skriver:rassynpunkt.neutrala Honursom

kumulativavithet detliv,formar kvinnorsvitaOm är namnras
hävdaföljande kommerformen. det jagdengivitjag I attattsom

länkade aspekter.med radförknippat Förvithetbegreppet är en
fördelar,strukturellaegenskapvithetförsta,det är gersomen

frånplats"ståndpunkt;detdet andra,rasprivilegier. För är enen
samhället.andra ochsjälva,betraktarmänniskorvilken vita oss

seder ochkulturellasyftar vithet uppsättningtredje,detFör en
eller benämnda.markerade l993zlsällanbruk ärsom

till majo-från inriktning minoriteterförskjutningForskningens
kritik riktatsdenverketsjälvairiteter är motett somsvar

forsk-rasialiserade subjektofta haftforskningsfältet och somsom
oftaForskare harhandlat rasrelatoner.och sällanningsobjekt om

ochinvandrarestudierdelområdeinstängdablivit i ett avav
politiskadenpolicybeslut ochberoendehelt"sociala problem, av

klass.problem ochdefinieratsdär invandrarebyråkrati ett ensom
forskningharsociologiskHittills, och sense,inom common om

granskning minori-empiriskjämställts medoch etnicitetras" av
tetsgrupper".

Mångkulturalism

diskursen etnicitetakademiskadel denSom möteromaven
medpraktiker,förutvecklingen experter/också ettav en arena

"multikulturalister",antalsnabbt växandeochimponerande
forskningen skaparkurserprojekt, Omseminarier, ettetc.
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diskursfält för studier "de andra och definierar denav gruppen
speciell klass människor specifikamed kulturer,som en av

behov utbilda multikulturella professionellauppstår ett attav
skall ha kunskap invandrare och förmedlare mellansom om vara

inkommensurabla kulturella öar.
Allmänhetens och den akademiska Världens uppfattning om

multikultur ofta knutna till områden där icke svenskavita"är
medborgare i dessa kosmologiermajoritet. Rinkeby ochIär är
Rosengård multikulturella områden. de centrala kon-Mat är en av
struktionerna och fleraetnicitet svenska städeriav arrangeras
festivaler där etnisk marknadsförs politiskt multi-mat som en
kulturell framgång. Bakom den etniska finns vanligenmaten en
verklighet med arbetsvillkor långt ifrån attraktiv ochär trotssom

finnsdet skillnader, strukturella realitet industri-iäratt matens
samhället i penningekonomi. mångfaldenNär ären vara en
deskriptiv, blir ojämlika maktförhållanden till jämlika skillnader/l

Multikulturalismen utvecklades teoretisk kritik motsom en
uppfattningareurocentriska utbildninginom och akademiska

studieplaner. Multikulturalism förefaller bli och vanlig imer mer
den pågående sociala och kulturella debatten. Skall multikultura-
lism betraktas och tolkaspositiv erkännande ochettsom som en
bekräftelse mångfald Diskurser multikulturalism bekräftarav om
kulturella skillnader, mångfald; deinte betoningersätter en av

med betoning kulturerrasism och sambandentystaren av ner
mellan kultur och makt. antyder för-Marnia Lazreg 1988 att
härligandet kulturella skillnader kan leda till motståndetattav mot

förtryckta till likhet osynliggörs. Be-rättatt acceptera gruppers
kulturella skillnader används ofta för och be-greppet att namnge

skriva de vilka de ochinte skiljervita sigsätt européerärsom
från de det.ärsom

4 kritiska inlägg debatten multikulturalism,För i Gordon, andAom se
Newfield eds,Mapping Mnlticnlturalism.C of1993 University Minnesota

Minneapolis.Press.
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Feminism, rasism och etnicitet

Maxine ochBaca Zinn ThorntonBonnie Dill hävdar1996 att
eftersom färgade kvinnor sluteti 1970-talet samtidigt taladeav
"inifrån och både kvinnornas frigörelseemot och antirasistiska
rörelser och ifrågasatte hegemonin åtnjutits den feminis-som av
tiska konstrueratsteori förstai hand utifrån vita medel-som
klasskvinnors liv. Bell Hooks skriver:

Kraften tillåter feministiskavita författare i sina böckersom att om
kvinnor, realiteteni kvinnor,vita utelämna referenser tillom
rasidentitet, kraft skulle alla författaretvingaär samma som som
skriver enbart kvinnor uttryckligen referera till derassvartaom att
rasidentitet. kraftenDen rasismen. Hooks,är 1981:138

Forskare förde fram den här kritiken menade det,som att trots
genombrotten, fortfarande går kontinuitet medspåra gamlaatt en
paradigmer både det gäller och förklaringarnär ämnen som ges av
feministiska forskare diskuterar färgade kvinnor och kvinnor isom
tredje världen Fokuseringen patriarkatet och okänslighetenav
inför formerandra förtryck deärav ett temanav som genomsyrar
mycket det tidiga feminstiska författarskaav

Feministiska forskare lyckades, enligt min ifrågasättamening,
samhällsvetenskapens placering kvinnor de andra. Deav som
lyckades flytta fram kvinnors position de längreså inte äratt
forskningsobjekt kunskapssubjekt. sinaI ansträngningarutan att

fram förtrycketsvisa villkor, legitimerade feministerna stereot
kvinnor offer, förtryckta religiösa traditioner och/ellerav som av

förvisade till hemmasfären. Medan feminister i västerlandet har
lyckats bryta kvinnors naturliga plats, fortsätter demyterner om

5 exempelSom de allt fler inläggen debatteni ochFeminist Reviewse:
frånSigns framåt.och Följande arbeten1984 för denrepresentativa härär

utvecklingen. bl.a. GloriaFör USA, Anzaldua ed Making1990 Face,se
Making Soul: Creative and Critical Perspectives Color.,Women San
Francisco. Collins,Aunt Lute. Blac/eP 1990 Thought. KnowledgeFeminist

andConscioasness the Politics ofEmpowerment. Boston. Unwin Hyman,
Chandra Mohanty al. Third World1991 and the PoliticsWomenet

BloomingtonFeminism. Indiana University Press.
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invandrarkvinnor. Engällerdetförstärka närmyteratt samma
exotiskt kanuppfattasfokusering detetnocentrisk somsom
skillnader harkulturellaUppfattningarforskningen.ispåras om

andramedvillkorenekonomiskade sociala ochofta osynliggjort
förutsätterochtillupphovklassförhållandena0rd, som ger

kulturer.etniska
erkännatvingatsfeminismenårtiondet hardetUnder senaste

för-patriarkaladetlikavälerfarenheterkvinnorsmångfalden i som
frågaimellan kvinnorskillnadernaDebattendelar.tryck de om

ifrågasattharoch etnicitetnationalitetsexuell identitet,klass,om
behöveremellan. Detkvinnorsysterskapillusionen ettom

för sinafeminism kritiseratsvästerländskpåpekasknappast att
dekvinnor.antaganden Ettoch vitauniversella, homogena avom

utvecklats,mångfald harförvilket intresset ärcentrala sätt
Elisabeth Spelmanskillnader.begreppetbetoningen avgenom

uppfattningenfeministiskadenhar1987 omemotargumenterat
skillnadernaanvändereftersom teorinmellan kvinnor,olikheter
hur deframhållasyfteidet inte är"för betona somattatt som

det.från deskiljeroch sigvitamedelklassen årtillhörinte är som
konceptualiseringentrångsynthet iteoretiskfinnsDet avenen

1988:101Marniafrån Lazregskillnadskillnad normen.som
kulturerfrån andrakvinnorkanhelstvad sägas omatt sommenar ,

jämfört medskillnadernadokumenteradetlängeså ut attser
privilegiumdominerande ärkulturer.västerländska Den gruppens

föreslårFörfattarenskillnader.avsaknadföljerprivilegiet avavsom
placerarheterogenitet,använda begreppetskallfeminister somatt

varandra.förhållande tillinivåalla kvinnor samma
framdetifrågasättanden kommerdessadelTill svarstor som

dominans.andra formertillkönkopplaralltfler arbeten avsom
defokuseringen inomliggerbetoningen,skillnader iTrots nya

institutionaliserad rasismroll,centralaperspektiven rasens"
och minori-rasförtryck inramaroch kampen svartamot som

liv.tetskvinnors
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Genderisering statenav

har hävdatsDet förändras. Flera forskare hävdaratt staterna att
globaliserings- fragmenteringsprocessenoch undergräver staten
både ovanifrån och underifrån. definiera globaliseringenAtt

hävda förändras,Europa mycket smal ochärattgenom att en
problematisk utgångspunkt. Vad med förändring Armenar
globaliseringen elegant begrepp för beskriva den kapita-ett att
listiska produktionsformens expansion

Följderna den här har emellertid kommitav processen att uppta
del den pågående akademiska debatten. Produktionenstoren av nu

blir alltmer fragmenterad och internationaliserad takt medi att
olika faser sker olikai frimed rörlighet för teknik och kapi-stater
tal. Gränserna mellan den första världen och den tredje världen,
mellan och periferi, har blivit alltmer flytande och kom-centrum
plex. forskareandra globaliseringFör användbart begrepp förär ett

tala marknadens universialisering, ökande genomsläpp-att om
lighet nationalstatersi och den växande makten hos icke-gränser
statliga aktörer transnationella företag, det gäller beslut inärsom

del det sker innanför dessa gränserfstoren av som
Globalisering beskrivs ofta betoning förskjut-genom en av

frånningar: organiserad till oorganiserad kapitalism, från fordism
till post-fordism, från massproduktion flexibeltill specialisering.
Medan kön och oftaetnicitet saknas analyseri globaliseringen,av

uppfattningen arbetskraftens feminisering och denär minskan-om
de homogeniteten arbetarklasseni ofta använda metaforer försom
förändringarna. Kapitalet, söker flexibel arbetskraft,som mot-
verkar enligt Swasti Mitter 1986 organiserade arbetare och
fragmenterar sysselsättningen. Min utgångspunkt flexi-är att
biliseringen de formerna för kapitalackumula-senastesom en av
tion kan förståsinte granskning könsideologierutan en av som
kan strukturera olika kvinnogruppers inträde världsekonomin.i
Migrantarbetare, sedan 1960-talet blivit globalt arbets-som ett
kraftssystem, nyckelfaktor deni pågående förändringenär en av

6 vidare diskussionFör Balibar, TheE 1991 Nation andForm: Historyse:
Ideology iRace, National, Class. Ambiguous Identities. Balibar, andE
Wallerstein, eds.I Verso
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arbetsfördelningen. Europe"internationella "Fortressden Inom
med-kvinnligaförskyddetfrågorkvinnligaväcker migranter om

förmåner.socialatilloch kvinnorsborgare rätt

och könMigration

uppskattningsviskvinnor;andelväxande migranternaEn ärav
ochinternationell migrationhälften allförde utgöravcasvarar

före-använderHelmaflyktingarna.hälften 1997Lutznästa av
beskriva dettaförfeminisering migrationenställningen attavom

därförsynligablir alltmerkvinnorfenomen. Hon attattmenar
kvinnorsantagandetochkonventionella data omprövas attom

återföreningtillhärledasautomatiskt kanför migrationmotiv av
ochanvänder den ingångenfamiljer avvisas även genomom man

omfattaocksåvidgas tillmigrationsdataundersökningen attatt av
invandringväxandefinnsid-handlingar. Detmigranter avutan en

tillochutvecklade ländernatill dekvinnliga immigranter mest
Morokvasic:och hemtjänsterserviceindustri 1991,arbete inom

handel med kvinnorkommitrapporterhar också1993. Det om
för prostitution.ochvärldenfrån både tredje Osteuropa

haft tendensstudierhar migrationTidigare göraatt an-enav
vidbetydelselitenuteslutit eller lagttaganden antingensom

Forskningsfältet har interollkvinnors migrationsprocesserna.i
exilocherfarenheter migrationutvecklalyckats teorier uravom

för kvinnligaforskarnasNyligen har intressekönsperspektiv.ett
platsinvandrarkvinnorsForskningökat. visarinvandrare att

klasstillhörighet ochderasarbetsmarknaden bestäms status somav
denochetniska minoritetermedlemmarochinvandrare ras/ attav

Flera viktigaspecifik erfarenhet.ochspeciellskaparkopplingen en
ochinvandringlagstiftningeffektervilkastudier har granskat om

anställ-derasetniska minoriteter,har kvinnor inomnationalitet
föroch deras kampderas livpåverkanrasismensningsmönster,

Ålundekonomiskasociala ochförbättra 1991,sin statusatt
andPhoenizKnocke,MaynardAfshar Lutz,W 1995,1994,8C

Yuval Davis 1995.
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de centrala frågor studerats detta kritiskaEn inomav som
perspektiv det vilket migration köns-omorganiserarår sätt
relationer. Patriarkatet begrepp syftar förståelsetillär ett som av

socialauppsättning relationer, där förtrycket kvinnor ochmänen
där olika varierande grader makt och kontrollmän utövar av
Hondagneu-Sotelo Könsrelationer migrantfamiljer hari1992.
förklarats kulturellt bestämda och föruttryck "traditio-som som
nella eller moderna värderingar. den litteratureninomDet är

antagandet blir mindre patriarkaliskamigrantergörs attsom
inflytandetgrund från modern kultur. Feministiskav svart,
ochLatino antirasistisk litteratur har ifrågasatt detta ackultura-

tionsperspektiv fokusera effekterna strukturellaattgenom av
ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Tydliga migrations-
biografier kulminerar skapandet olikai könsrelationer.typerav av
Forskning har visat Ökningen invandrarkvinnors ekonomiskaatt av
bidrag till familjernas ekonomi, tillsammans med invandrarmäns
minskade privilegier förklarar minskningen den manligaav
dominansen familjen. har mindre makti Kvinnor än män, men

ofta ha makt de hade föresig migrationen. Dessasäger änmer
avspeglasvinster kvinnori undantagslöst föredrarnästanatt att
det landet.7istanna nya

Medborgarskap och kön

Feministiska forskare har föreställningenvisat medborgar-att om
skap, anspråk universell, har grund hegemo-sin itrots att vara
niska manliga Carol detPateman 1988 attnormer. menar ur-
sprungliga sociala kontraktet sexuellt kontrakt vilketettvar genom

bryta faderns herravälde, utvecklademän, tvungna attsom var en
överenskommelse mellan bröder" tillträde till kvinnorssom gav
kroppar. Författaren hävdar det slump begreppetinte äratt atten
broderskap framträder nyckelorden liberaladeiettsom av
principerna och det ska tolkas bokstavligt.att

7 Liknande kan forskningi invandrarkvinnorspåras min imönster egen om
Sverige.
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del litteraturenantyder medanRuth Lister 1997 storatt aven
kraft,fokuserat dess inneslutandemedborgarskap traditionelltom

beskriva medborgarskapnutida litteraturtenderar radikal, attmer
forskare har belyst utveck-kraft uteslutande. Fleraärsom en som

medborgarstatus, där tillgångkomplicerad hierarkilingen avav en
medborgarskapvälfärdstjänster och kopplas till styrkttill mer mer

utvecklingenSchengenavtaletHammar:1990. garanterar av en
med-rörelsefrihet för medborgarna allamarknad med ienda EU:s

förstärks och detsamtidigt delemsstater, görsgränsernayttresom
fritt och demellan de kan inteskarp åtskillnad sigröra somsomen

kan det.göra
våld självaoch i sigRasdiskriminering rasmotiverat är ute-

med-underminerarslutande minoritetsgrupperssomprocesser
asylsökande diskrimi-flyktingar ochborgarskap. Kvinnliga möter

förtryck. centralakönsspecifikt våld ochochnering Den mest
eller till ochkvar,frågan medborgarskapeti är rätten att stanna

hierarkiland. denmed ii givet Längstettatt somnerresa
till alltinvandrarna,grindar finns de illegalaskapats dessa somav

socialt skyddsnätoch barndel kvinnor någotstörre utgörs utanav
joneszl997.

invandrare ochrelationen mellanBehovet ompröva ute-attav
kritiskatill utvecklingunderslutning har inspireratår avsenare

syftar tillbegreppet medborgarskap,och tolkningar attsomnya av
och tillsocialt medborgarskapföreställningarvidga klassiska om

viktigatillhörighet. denutforska innebörden i Dettaatt reser
medborgarskap och kulturell identi-frågan sambandet mellanom

för, debattö-ofta får sinnebild och vissakvinnortet, avvarasom
mångkulturellt medborgarskap".införthar begreppetrerna

problem. förstaförenat med allvarligaemellertid DetBegreppet är
essentialiseras, maktrelationerkulturella skillnaderriskenär attatt

sexualitet, klasstillhörighetned och kön,inom atttystasgrupper
samhället detsidan. Vilkaoch åldersskillnader lämnas i är som
Will Kymlickadefiniera kulturell identitethar makten 1995att

skiljadessa problemantyder lösning vissa attgenomen av
främjarmellan minoritetsrättigheter minoritetsgrupperssom

förmöjligtsådana detochmajoritetenintressen görgentemot som
begränsningarmedlemmar iålägga sinaminoritetsgrupper att egna
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traditionella auktoriteters YuvalNira harDavis visat1997namn.
kultur heterogen används selektivt. Iäratt yttersten resurs som

olika etniska projekt används det ofta missgynnarsättett som
kvinnor lider definitio-många gånger att statensom accepterarav

vad "samhällets kulturella behov områdenutgörnen av som
utbildning, familj, skilsmässa och andra för kvinnors livrörsom
frågor.centrala

Forskare politisk filosofi,inom utvecklar den kommuni-som
har hävdat samhällensteorin, erfarenheter avgörande förtära äratt

etableringen situerade själv" atomiserade och frag-gentemotav
menterade dislocated "själv massamhällen.i har ocksåDe menat

föreställningen "självet isolerad individ, äratt om som en som
central för modernt politiskt tänkande, problematisk. kanViär

Ävenuppfatta självainte isolerade. uppskattarjag detoss som om
kommunitära sökandet efter definitioner självet, jagnya av anser

alla politiska teorier föreställningenåterupprättaatt ut attsom ser
samhällen organiska helheter problematiska för femi-ärom som

sak kannister. kommunitäraSamma tendenser ställasägas attom
familjen och samhället i motsatsställning till bredare former av
politisk solidaritet.

Politik och ras

förklara och förstå förAtt ojämlikhet har centralvaritprocesser en
fråga sociologin. fördelninginom Ojämlik förmögenhet, privi-av
legier och makt har centrala föremål för analys forskning.varit och
Medan under 1970-talet fick analyser fokuserade klasstill-som
hörighet, granskade 1980-talets forskning andra källor till social
ojämlikhet, sexualitet, kön och intellektuellaDessasom ras.
strävade efter förstå former underordnande hördeinteatt av som
till arbetsplatsen och uppenbarligeninte och direktsom var
relaterad till klass. Laclau: 1994

Vidgningen de sociala rörelsernas perspektiv under slutetav av
1980-talet skapade brytning och därpå följande ifrågasättan-etten
de tillämpningen klassanalys. Samtidigt klassanalysav av som
betecknades klassreduktionism, fokuserade de perspek-som nya
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tiven relationen mellan och det civila samhället och, istaten
synnerhet, de sociala rörelserna. Identitetspolitiknya utveck-
lades centralt begrepp dettainom dagIangreppssätt.ettsom nya
förefaller det användningen klassanalys hållersom om attav
återfå tidigare betydelse,något sin särskilt ljuset detiav attav
nyliberala projektet utvecklat politisk dagordning utifrånen en
minimalistisk tolkning både och demokrati, detgörstatav som

behandla försvårt demokratisk medverkanatt processer utan ett
klassperspektiv.

del debatten har handlatEn ifall klass eller"ras,stor av om
kön skall huvudsakliga former för social ojämlikhet. Dis-se som
kussionerna har ofta fruktlösa eftersomvarit relationerna, även om
de kan, och borde, särskiljas analyserna,i kaninte särskiljas i var-
dagslivet. underliggandeDen meningen dessa diskus-i många av
sioner artikuleringen mellan strukturella platser och politiskaär
identiteter. politiska agerandets klassförankringDet centraltär ett

politiski ochteori marxistiskt tänkande. Marxistiska tänkareämne
knyter migrantarbetarnas erfarenheter till klassförtryck och oftaär
mycket kritiska politiska byggerstrategier ochpå,mot ut-som
formas kring eller frågor.etniska"ras Forskningen områdetinom
kultur har haft inflytande politikvårt ochsättstort att se
identitet. forskare har undersöktDessa det komplicerade för-
hållandet mellan kultur och politik och förargumenterat att ras
skall skiljas från klass och förmotiv politiskt agerandeses som

klassmotiverat.inte konkret, har de tillMerärsom argumenterat
förmån för potentialen detta innehåller för förverkligande av nya
visioner och former för utövande medborgarskap och demo-av
krati.

Under det årtiondet forskaresista har fokuserat de allt närmare
banden Ävenmellan och politiskrasism mobilisering i Europa. om

bör skilja mellan dessa synlighet och deras in-man gruppers
flytande, har de lyckats påverka både språket och de europeiska

politikregeringarnas och har framgånguppnått visst blandmått av
väljarna. Michel Wieviorka skriver1993 situationen Frank-iom
rike och betraktar utvecklingen sociala rörelser, för framav som
främlingsfientliga politiska tecken förfallargument, ettsom
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ochkulturoch denarbetarklassrörelsenstraditionelladeninom
skapade.denmaskulinitetförformerna som

för utvecklingenfaktoravgörandedeltagandePolitiskt är aven
SolomosJohn 1993Enligtoch institutioner.politiska system

minoritetssamhällen iför hurmodellermöjligafinns det entre
politiska Denbrittiskadetinkorporeras iframtid kan systemet.

taktderas barn, iochinvandrareinnebärmodellenförsta svartaatt
enskildainlemmadebli helt somkommakantidenmed går, attatt

andrapolitiska Dendetojämlika, imedborgare, än systemet.om
sinasådanainkorporerasinvandrarsamhällenär genomsomatt

modellentredjeorganisationer. Denbaserade äretniskt attegna,
ochetnisktinvandrarsamhällena, svarsomoavsett ursprung

strid-ochutvecklatenderarinstitutionell rasism, gemensamatt en
utanförstående.ochuteslutnapolitisk identitetbar som

politiskadagenscentrala föroch migrationFrågor ärrasom
förstödetharsidandenkonflikter.och Pådebatter sett attena

dennationella kontexter,radfram irörelserrasistiska växer en
mobilise-politiskhosmångfaldenkompliceradefinns denandra

tyd-alltblivitochrasialiseradesker inomring somgruppersom
be-John Solomos 1996ochBackunderligare år. Lessenare

politik.modernrasialiseringskriver avsomprocessen

Sammanfattning

valmöjlig-för decentralaoch etnicitetgäller "ras" ärFrågor som
förutsätt-människorsstruktureraroch begränsningarheter som
försökthar jagflera forskareshjälpMeddag.i rösterningar av

ochforskningsfältetinom över-diskussionernaillustrera ge en
Forskningendärantagandenväsentligabild desiktlig görs.somav

föreställningenhur viktigbelystharochkring etnicitet omras
globalise-förståelsenförrasialiseradeoch är,"ras" avprocesser

har lagtForskareModernity.latesen-modernitetenochringen
och inteetnicitetempiriskt visat "rasoch ärfram teorier att

syftar tillklassificeringssystemskillnadernaturliga attsomutan
bi-forskaresfeministiskaberörtocksåharmakt.naturalisera Jag

och minori-invandrarkvinnordag talaområdet. itilldrag Att om
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tetskvinnor, innebär tala utomordentligt heterogenatt om en
dessaAven kvinnor skiljer frågasig i utbildning,grupp. om om

religion, sexualitet, klass, ålder och politisk bakgrund, upplever de
och drabbas konsekvenserna rasismen vardags-isom grupp av av
livet.

har dennaJag i artikel till förmån för seriösargumenterat en
prövning det och hur kan det,av attanser vet, av veta samt

vad forskningen har ocksåJag förav tystar ner. argumenterat att
rassubjekt skall betraktas enbartinte studiesubjekt ocksåsom utan

maktrelationer ifrågasättas.måstesom som
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Demokratin inför 2000-

talet

LejonBritta

förföljelserna ochvill börja med hoten,någotJag sägaatt om
politiker, Sabitrakasserierna Varbergs socialdemokratiskamot

familj. kan aldrigKarlsson, och hans TvärtomDetta acceptera,
klart fördöma dessa illdåd och tala demtydligt ochmåste om

de hot demokrati devår är.motsom som
har historien ochbåde Vii iDet nuet. vet vartsett nog av -

heltleder inför 2000-talet ska utvecklasdet Demokratin ioss. en
riktning.annan

folk-All offentlig malet atgårfrån folket. svenskaDeni Sverige
och likastyrelsen bygger åsiletsbildning och allmän rösträtt.

regeringsformen, fyra grundlagar.inleds Sveriges DetSå en av
finns hisnande dessa rader.imeningen

förutsatte för tidallmänna och lika sinDen rösträtten en
revolutionerande människosyn alla människors röst vägeratt-

ekonomisk till-lika, kön, etnisk bakgrund, social elleroavsett
hörighet.

infördes allvar1900-talet det århundrade då demokrati iär
långtifråndelar införts dockvärlden. Att rösträtten ärstora av

demokratintillräckligt för ska kunna slå till inteäratt oss ro;
förverkligad. mycket arbete för makt ochkvarstårTvärtom att

allmän ochinflytande samhället allvar ska kunnai sägas vara
införlika. ZOOO-talet.utmaningenDet är

sedan det första allmänna valetDe år gått80snart genom-som
Sekler enväldefördes kort period, historiskti Sverige är sett. aven
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och fåvälde olika former finns lagrat kollektiva undermed-i i vårt
Hierarkier tänkande. Dåligt självförtroende, blyg-vårtvetna. styr

sel eller förtryckvanmakt speglar det odemokratiska systemsom
präglat människor. Kunskap och fortfarandei många ärresurser

fördelade följerojämnt och till del detta gamla klassmönster.stor
har dock den humanistiska grundsyn självaSuccessivt ärsom

förutsättningen för demokratin besegrat fördomarna. Insikten om
alla människors lika värde och enskild tillvarje människas rätt
frihet och värdighet dag tillräckligti inteär stor stor.men-

Utvecklingen under de valen och valinte minst i åretssenaste
det självklarhetpåminner människorinte någonäratt attoss om

ska vilja förmåeller använda minskande valdel-sin Detrösträtt.
tagandet har finnsdet brister det politiskavisat iatt stora engage-

land. Och dessa speglar tidsi detorättvisor.vårt vår För ärmanget
de högutbildade "infödingarna"inte landets villasamhälleni som

har låtit bli Tvärtom.rösta.att

Årets val visar tydligt den fördelningenojämna maktav som
finns mellan Sverigemänniskor i dagens

Valdeltagandet kommunalvalen bland de medborgarei harsom
utländskt medborgarskap talar tydliga språk: val-sitt 1976 var
deltagandet kommunalvalen bland utländska medborgarei 75över

Sedan dess har utvecklingen fel håll. valgått I åretsprocent.
använde dem medborgare före detta Jugoslavieni 27ärav som

de iranska medborgarna röstadesin Av 41rösträtt.procent
Och bland de finska medborgarna röstade 40procent. procent.
bland svenskarna valdeltagande mycket lågt.Aven Nästanvar

femtedel befolkningen använde riksdags-inte sin irösträtten av
valet. växande likgiltighet ochvisarDet misstro.en

val uttryckte dessutom valdeprocent de ändåI årets 60 av som
röstsedel de har mycket litet eller ganska litet förtroende föratten

politiker. Sextio procent

l Enligt televisions vallokalundersökning.Sveriges
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tilldemokrati kräver det miss-och levandeverkligEn motsatta
samtaletförtroendeömsesidigt samt trotro: enengagemang,

räckerarbetsmetod.konstruktiva diskussionenoch den Detsom
förankrad.legaltdemokratin formellt ochmednämligen inte äratt

det också finnas legitimitet.stabil måsteFör att vara
förmågaFörtroende och inte intet. Vårväxer attengagemang ur

ställetengagerade förutsätterförtroende och ihysa attvara
förväntningar ochmed respekt,har blivit bemötta intresse.själva

förutsättningarnaerfarenheter och insikterpersonligaVåra ossger
för omvärld.hur vårmöter

Valdeltagandet.till det lågavill alla orsakerna JustVi Vetanog
detta.arbete med redahel delockså Ettpågår att taennu

utredningsarbete ska inledas.statligt
för Demokratiut-vården dettaBland ska seminariumannat -

det lågatilläggsdirektiv studerakortredningen -inom attom
demokra-föreslå för ökatåtgärderValdeltagandet. ska ocksåDe ett

för utvärderinggäller Rådettiskt 1998Detsamma avengagemang.
kommerVid flera Statsvetenskapliga institutionerallmänna val.års

valresultatet analyseras.också att
Integrationsverket idet nybildadehar ocksåRegeringen gett

Valdeltagandetdet lågaundersökning kringuppdrag påbörjaatt en
den kom-sedan införandetinvandrare och utvecklingenbland av

minska-detMycket pekar nämligenmunala 1976.rösträtten att
ochfaktorer, hög arbetslöshetberor socialade Valdeltagandet

utanförskap.
och utanförskap dessvärrehög arbetslöshetSocial utsatthet, är

hänvisade till dagensinvandrare Sverige.vad i Dettamånga är
radlångfaktum naturligtvisoacceptabla kräver insatser en

dekoncentreraområden. dag vill migpolitiska jagI nya
demokratiska roll och möjlighet.svenskarnas

Demokratiråd redovisade tidigare i sin "Demo-årSNS rapport
del-politiskasvenskarnaskrati och medborgarskap". visarDen att

gällerellerpolitiska minskartagande och Detstagnerar.resurser
myndighetsbeslut, aktivtöverklagaalla områden: förmågan attatt

delta demonstrationer,medverka politiska ii möten, att taatt
och valdeltagande.med beslutsfattarekontakt
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svenskar-synnerhet deutanförskap gällerpolitiska iDetta nya
möjlig-bakgrund hamed utländsk sigMänniskor sämreanserna.

själva demyndighet.överklaga beslutheter De attatt menarav en
färredeochpåverkamöjligheter sin situationhar sämre taratt

sammanhang.olika socialapåverkaför sin situation iinitiativ att
fel Under detutvecklingen håll. år-Dessutom går senaste

ochinvandraremellanklyftorna bestått ellerhar vuxittiondet
befolkningen.resten av

mångfacetterad verk-naturligtvisfakta liggerBakom dessa en
skrift.ochbåde talmed språket i Dess-kanlighet. svårtDet vara -

och harordhittarirritation inte rättnärmöts enutom manman av
behärskar detKanske känner inteutländsk någonaccent. somman

fungerar.förklara detkan hur Omsamhället,svenska mansom
myndig-personalenOch harjobb...hittardessutom såinte ett

har.särskilda behovförstå vilkaheterna svårt att man
upplevelserfruktansvärda i minnethardettaovanpåmångaAtt
handhämmande initiativ-säkertfrån hemland läggersitt en

aldrigfasor.förföljelsensupplevt krig och Attkraften; haatt
ha lästaldrigmyndighetsperson.kunnat lita Att ens omen

samhällen.demokratiska
drivaöverklaganden,skrivablanketter,då fylla iAtt en massa

uttala sig idriva opinion,samtal, sig,ärende, organiseraringaett
lokal-TV...

svenskarenskildaochmyndigheter, partierinstitutioner,Många
mångfaldenskrävsoch insikt iofta den kompetenssaknar som

har bättrevaritetablerade organisationersamhälle. Många att
förutsätt-tillsiguppnåddabevara positioner än att nyaanpassa

omöjligt.tid inteförändra detta kommerningar. Att äratt ta men
Tvärtom.

ökade representationenexempelvis denvisarDet utom-av
val.och medkommunfullmäktige i åretseuropeiska kandidater i

devaletjämfört med imed 201994Den 25 mestprocentsteg
framgång resultatetsådaninvandrartäta kommunerna. En är av -

medvetenhetför ökadoch aktivt arbetepersonvaletjag etttror -
kraftfulltoch opinions-bland invandrarnaoch mobilisering ett

partierna.bildningsarbete satte presssom
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statsråd med förSom förvaltningspolitiken kommer jagansvar
verka för fler anställda deninom statliga sektorn ska haatt att

utländsk bakgrund. viktigtDet inte demokratisyn-minstär ur
punkt. svenskar medAven utländsk bakgrund finnsska deinom
institutioner verkställa demokratiskt fattadevåraär satta attsom
beslut. Alla skainvånare känna och förtroendeigen sig hysa för
dem arbetar med samhällelig service.som

Dessutom övertygadjag det krasstär att rentom vore en
tillgång dennai internationaliserade tid.

demokratiMen också frammåste människors vardag.växa ur
bidra tillFör positiv utveckling för de boende iatt en utsatta

storstadsområden har anslagitregeringen de kallade Blomman-så
ytterligare medel Storstadspropositioneni församtpengarna

lokalt utvecklingsarbete.
dagens politiska liv fattasI det olika finnstvå Detgrupper. en

tillräckligainte förutsättningar för med,grupp som ges att vara
och dit hör invandrare. finnsmånga det ocksåMen en grupp
medborgare villinte med. handlar framföralltDetsom vara om

högutbildade och allti utsträckning väljermän störreyngre, som
bort politik och organisationsliv. har ofta möjlighetDe påverkaatt
samhällsutvecklingen ändå, arbete,sitt eller viagenom pengar
kontakter. Konsekvensen sjunkande partiaktivitet och före-är
ningsengagemang. etableradeDe fårorganisationerna allt större
rekryteringsproblem.

förlängningen skymtarI oroande utveckling politiskten ett-
utanförskap, antingen ellerpåtvingat självvalt. medborgarnaOm
börjar vända bort frånsig det politiska livet undermineras själva
grunden för den demokratin.representativa

Grundtanken Folkhemmeti den skulle delaattvar var-
andras vardag och helg. direktörensAtt dotter skulle i samma
skola städerskans professorn lågAtt sjuksalisom son. samma som
vaktmästaren. bakgrundAtt kunde Folketsi Hus,mötasoavsett

nykterhetslogeni eller vid kyrkkaffet. den offentliga sektornAtt
och föreningslivet erbjöd alla människor verksamheten som var av
bra helst bästa kvalitet. skulle också allaDå vilja med ochvara- -
utforma denna verksamhet.
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borMin vision framtiden ska delai Sverige iär ävenatt som
varandras vardag: den turkiskfödde dotter jobbar vidAtt mannens
datorn bredvid den Kirunafödde kvinnans kristna tvättarattson;

kläder tvättmaskinersina i muslimers; barnenattsamma som som
lägger vikt vid kompisens hudinte brunnågonväxer ärupp om

eller blek de leker kurragömma. delar varandras vardagAttnär
och vill utveckla den tillsammans.

högt valdeltagande, vida möjligheter till och inflytan-Ett insyn
de, levande folkrörelser och medborgerligt förankrade politiska

kännetecken förpartier 1900-talets svenska demokrati.någraär
Olika undersökningar dock tilltronvisar till det politiskaatt

under har har klyftaår avtagit. Det uppståttsystemet senare en
mellan väljare och valda.

Särskilt dramatisk minskningen för partiaktiviteter. Detär är nu
mindre de medlemåtta i någotän ärprocent attsom uppger
politiskt Allt färreparti. politiska eller har politiskagår möten
förtroendeuppdrag.

dystra bild förgäller föreningslivet allmänhet.Samma i Den
lilla skaran föreningsentusiaster blir allt mindre. Folkrörelse-av

fogarna.knakarSverige i
Undersökningen pekar också del tendenser.positiva In-en

områden visserligen aktivavissa kvinnor,är män änom mer men
skillnaderna håller minska. Tilltron till öppenhetatt systemets
och de möjligheterna påverka samhället ökar. Det ärattegna
hoppingivande.

denna församling det också glädjande kunna påpekaI är att att
finnsdet belägg förinte växande intolerans. naturligt-några Det är
tillräckligt intoleransenvis inte det önskarinte växer; äratt en

hög grad och växande tolerans. det bra utgångspunktMen ärav en
allt toleranta ochgenerationer vidsynta.äratt yngre mer

Demokratirådet har också kunnat finnskonstatera detatt
förstärkandeömsesidigt samband mellan tolerans, diskussion,

kunskaper och kontakter med okända och annorlunda människor.
mångfaldens land där alla dagligenSverige 1998 är möterett

människor olika själva och känner till.inte Såärsom oss som var
det förr.inte
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flesta lika.dejordbrukarsamhälletgamla MandetI varvar
jord, liksombunden till sineller sätt grannen.annattorpare

kyrk-skolbänk,och deladesockenhade ivuxitMan sammaupp
övermakt.obönhörligaoch Vädretsgång,

jobbadede flesta lika.industrisamhället ManiAven var
fråninflyttandeskomhela livet.industri, kanske Mansamma

åktedalmål.norrländska ellerPratade Pålandet. semestern man
helst hem.

heltdinochflestade lika.dag Mininte görI år mammamamma
flera under livet,jobbbyterlikaså. Vi gångerolika saker. Papporna

länder,från olikakommerjordenoch Virunt.startar eget reser
bakgrund ochbrokigarespråk. harolikatalar Vi störreutgörän en

mångfald.
konflikter ochmissförstånd,leda tillolikhet kanAll denna

fördomar ochlösa.kanproblem Mångasvåra möterattvarasom
främlingsskap.kännerdiskriminering. Många

det behövaborde inteSå vara.
varandra,talar meddemokratiskt.hanterar detta OmOm

dessa olikamed allaoch erfarenhetkunskapbyterdiskuterar,
demokratin.stärkstoleransen.människor. DåDå växer

ochska bestådemokratinhålla ihop,land skaOm vårt om
ökaTillväxten måstebesegra segregationen.förstärkas måste

ochreflekteraocksåsysselsättningen likaså.och måsteMen
förhållningssätt.ändra vårt

bris-ochberorkonflikterskilja deVi måste ovanasom
och hat.illviljade berorerfarenhet och Förtande ovanansom

erfarenhetenOchtillsammans.tid leverminskar längre växer
illviljanhålla hatet ochkan stången såmotsvarande vis. Om

förståelse,till ökadsamhälle ledamångfaldenskommer att ny-
och tolerans.fikenhet

stärks demokratin.därmedOch
Å människorfärresidanmotsägelser.präglastidVår tarenaav

Å får ständigtsidanandratillsinnågonsin rösträttän vetavara.
samhällsfrågor.förharmänniskor intressestortettatt

och politiskakunnandepolitiskagenomsnittligaMedborgarnas
har ökat.intresse
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offentligade finansernaSaneringen och har nöd-varitärav
vändig. den har inneburit försämringarMen inom vård, skola och

dockDet positiva människor inte tittat på.äromsorg. att tysta
Föräldrar har de barngrupperna dagis.protesterat mot stora
Anhöriga har slagit larm faritmänniskor illa äldreom-inomnär

skolan har elever och föräldrar demonstreratI sitt miss-sorgen.
ochnöje sin oro.

berörts försämringarnaDe kommunernai har blivitsom av mer
politiskt aktiva. Fler har försökt påverka kommunala beslut eller
planerz.

Vad dock oerhört oroande tystnaden arbets-våraär ärsom
platser. rädsla för förloraAv jobbet och bli betraktadatt som en
bråkstake frånavstår många sin kanmening. haSå intesägaatt
det.

bevis ökat politisktEtt deintresse lokala parti-ärannat att
har blivit fler under Sedan harår. människor1994erna senare

i 50-tal fallSverige i folkomröst-tagit initiativ tillruntom ett en
ning kommuner.i sina konkreta förDetta uttryck politisktär

ochintresse politisk kraft verka för förändring.att
villDessutom många tredjedelar de med-Men tvåta ansvar. av

borgare kan förtroendeuppdragtänka sig medlemmarinte iärsom
partinågot

Varför inte någotmedlem i parti

demokratinsPartierna och hjärta. alla demokratiskt styrdaIär nav
länder basen förpartierna folkstyret. tänka bortDet integårär att
de politiska diskuterarpartierna demokrati. Iblandnär görman
det blirmisstaget. formernaVi deså beslutandeiupptagna av
församlingarna glömmer partierna.att

har, och fortsättningsvisPartierna ha,måste deäven en av
viktigaste rollerna. Därför det helt avgörande de politiskaär att

2 Kommunala förnyelsekommitténs: Förnyelse kommuneri och landsting,
SOU 1996:169.
3 Bäck delrapport vid KommundagarnaH Uppsalai 1998.
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fånga detförmårdagbättreoch långt iutvecklaspartierna än upp
har.människorflestade allrasamhällsengagemang som

deför lite visahar gjortpartiernamisstag jagEtt är attanser
beskrivitspolitiska beslutofta harAlltförpolitiska alternativen.

detframståtthar detAlltför lättvindigtoundvikliga. omsomsom
ochvärdedemokratinssänkerSådantpolitiska val.fannsinte några

demokratin.hotäri sig motett
ändåmaktenfår intedenochfolkVarför ska rösta somom

harskillnadblirdetval inte någonhar Omnågot oavsett vem som
politiktidflervarför ska dåOchmakten ägna

medföreträdaredemokratins måsteVi är varsammavarasom
politik.enda EU-finns vägens"vad inte någonDetsäger.

ha. harville Vioundvikligt, någotmedlemskapet inte utanvar
länder.med andrasamarbetavalt att

fördemhur bemöter stårmedocksåVi måste somnogavara
främlings-medsamarbetarodemokratiska principer. Den som
borgerligavadjustdem legitimitet. Detfientliga partier ärger

regeringsställning hos Demo-stöd Nysökt ipartier gjort när man
Väl.med Skånesregionfullmäktigeoch Skåneskrati i
Varförengagerade. såmänniskortill deTillbaka ärärsom
forapolitiskatraditionella Närdeöverhuvudtaget iaktiva nu

finnsengagemanget
dagordning,Krångligbetydelse.arbetsformernaDels har stor

hälsar väl-vad,får tala ingensvårt när somatt veta omman
barn, iarbete och ingenmedtider intekommen, passarsom

verkar lyssna.ålder. Fåsamma
ochbeslutsprocessenkommunaladenbådegäller partierna,Det

föreningslivet.
förstaden i sittDemokratiutredningen intepågående ärDen nu

syftarutredningarfrån tidigareförslagantalfinnsslag. Det somett
förslagdialogen.demokratiskaden Dessaförbättratill ser nuatt

regeringskansliet.iöver
motionsrättkommuninvånareBland överväger attannat ge

ändadiskuteratsfråga harkommunfullmäktige.till Det är somen
medochupphörde ikommunalstämmorna 1953gamlasedan de att

kom-hadetill desskraft. mångaträddekommunallag i Framårs
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initiativ- och ibland beslutsrätt för alla röstberättigade imuner
kommunen.

skulleMotionsrätt kunna leda till fler deltog och engageradeatt
lokalasig i politiska frågor.

vidgad möjlighet för medborgarnaEn ställa frågor kom-iatt
munfullmäktige skulle kunna leda till sak.samma

dag får kommunfullmäktigeI bestämma allmänheten fåratt
frågorställa årsredovisningen. tredjedelar landetsNästan tvåom av

kommuner har haft form frivillig frågestund.någon Avsiktenav
har Varit de politiskaöppna rummen.att upp

kommunerMånga har dock slutat med dessa frivilliga allmän-
hetens frågestunder. Ofta för det kommitinte särskilt mångaatt
medborgare till dem.

varför har de kommitMen inte
det kan beroJag kommunernas val inriktning ochtror att av

former för frågestunderna. har frågestundernaDessutom sällan lett
till konkret resultatnågot och då det inte konstigtär om
intresset snabbt minskar hos medborgarna.

utökad allmänhetens frågestundEn kombinerad med en
motionsrätt kan öka dialogen mellan väljare och valda. skulleDet
kunna öka medborgarnas intresse för den kommunala besluts-

sikt skulle detPå kanske också öka förintresset deprocessen.
etablerade kanalerna de politiska partierna. detDessutom inteär-
omöjligt goda politiska förslagmånga skulle kommaatt nya
dagordningen.

detFör med demokratin; det blir bättreär poängernaen av att
fler med. Eftersom alla olika.är ärom

föddaVi olika formadeoch olika. har erfarenheterVi olikaär
och läggningar, saker olika perspektiv och har kunskapser ur

olika områden. allainte dessa olikheterOm tillvara saknarsåtas
grundläggande förutsättning för kunna forma vårten att sam-

hälle bästa sätt.
det fullkomliga samhälletI människasvarje tillvara.särarttas

det långt,Dit mycket långt, förmodligen oändligt långt.är Visst
har kommit bit Framförallt kvinnor har blivitväg:en
bättre representerade. detregeringen den frontenI perfektär -hälften till hela detMen politiska fältet dominerarsåvar. ser man
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därsynnerhethögutbildade Imedelålders,fortfarande vita, män.
koncentrerad.makten är

privatanställda, in-muslimer,egenföretagare,Lågutbildade,
homosexuella.tekniker,ochhandikappade,vandrare, naturvetare

erfarenheterväldigtlång. ärmångakan SåListan göras gruppers
Därförbeslutandedeföreträddaproportionellt inominte organen.

utvecklingen.skyndabör
frågestund kom-iallmänhetensutökadochMotionsrätt en

beslutande instan-desnabbarelite öppnasättär attettmunerna
andramedmänniskorfrånförslagfår dåKanske er-serna.

Kanskeförslag.formulerahardagde ifarenheter rättän attsom
bättre.Kanskeannorlunda.dåförslagenblir

Årföräldrakooperativ.fleralltbarnomsorgenInom startas
År detfannsland.dagissådana i 1997vårtfanns cirka 1001985

cirka 1000.
gymnasieskolanförsöksverksamhet inompåbörjadesåretFörra

lokalainrättadevuxenutbildningen. Mankommunalaoch den
frågorolikabehandlafårelevmajoritetmedstyrelser somsom

skolan.berör

påtvå exempelelevstyrelser ärochFöräldrakooperativ
brukarinflytande

framföralltfråga,kontroversiellhar länge varitBrukarinflytande en
folkvaldasdehotuppfattatsharparti.mitt Detinom motettsom

verk-finansieradochangelägenmöjligheter gemensamtstyraatt
samhet.

till-och riktigtviktigtdetdockflerFler och inser är attatt
direktverksamhetförviljamänniskors somtaatt ansvarvarata

lederbrukarinflytandethoppas mångadem. Dessutomangår att
idet ligger någottill partierna.fler Jagvidare vägaröppnar tror-

det.
riskfinns detsamhälleinternationaliseradealltmervårt attI en

och mediakulturmiljöhoten,efter. Ekonomin,halkardemokratin
kon-fleradotterbolagharglobaliserade.redan Företagenär

oberoende männi-gifterspriderochLufttinenter. varavvatten
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skor ritat landgränser.sina Vi högi utsträckning filmerser samma
och lyssnar musik invånarna i världen.övriga fårVisamma som
allt fler förebilder och värderingar. synnerhet gällerIgemensamma
detta ungdomar.våra

sådan världI demokratin dödsdömd ocksåär inte denen om
vidgar verkningskraft.sin Två viktiga redskap dag förfogarisom

ochEU oerhörtFN. Detöver viktigtär dessaär organisationeratt
kan utvecklas riktningi för helapositiv världssamfundet.ären som

vill avsluta medJag förstacitattvå Det hämtar frånjag rege-
ringsformen därför det formulerarvisionärtså vårtatt gemen-

uppdrag:samma

allmännaDet skall verka för demokratins idéer blir vägledandeatt
inom samhällets alla områden.

Samhällets alla områden. Det liteinte det.är
andraDet citatet hämtat statsministerär Göran Perssonsur

regeringsförklaring han inledde riksmöte:åretsnär

Demokratin och den allmänna det sekletsgångnarösträtten är
landvinningar. ljusetSett i dettastörsta det nederlag förärav ett

alla 1900-talets sista allmänna ordinarie val fick lågtattoss ett
valdeltagande. bärVi för vända utvecklingen.gemensamt attansvar

Tack för ordet.
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Positiv särbehandling
forskare, UppsalaHans Ingvar Roth,

officiella svenska integrationspolitiken har underDen senare
för åtgärder syftar till förbättra olika invandrar-stått attsom

och andra delaktighet samhällets centralaminoriteters igruppers
sfären uppfattning förvad integrationspolitik skallDenna ståom

vid det här accepterad samhälle.laget Vadimånga vårtär av som
dock råder oenighet vad skall med "del-är termenom som menas

för för-aktighet och vilka åtgärder speciellt lämpadeär attsom
delaktigheten.bättra Skall delaktighet för delaktig-primärt stå en

ellerhet majoritetskulturens skall delaktigheteni institutioner även
ha systemförändrande konsekvenser det förstnämnda falletImer
kan tänka eller mindre assimilationistisksig ut-man en mer

delaktigheten ellergångspunkt där inbegriperintegrationen mino-
till majoritetssamhällets och värde-riteternas anpassning normer

det sistnämnda fallet kan stället tänkaringar. i sig majori-I attman
tetssamhällets värderingar och verksamhetsområden förutsätts ett

förutsättningslöst skärskådande slutändan kan leda tillimer som
förändring majoritetssamhällets och regel-institutioneren av

det gäller för olika poli-minoritetersnär gränsernasystem, t.ex.
tiska och kulturella här sistnämnda problematikenautonomi. Den
aktualiseras främst de mångkulturella samhällen där historiskai

urbefolkningaroch klart lokaliserbara till välminoriteter är av-
gränsade geografiska områden fransktalande befolk-densåsom

urbefolkningarna fransktalandeoch Kanada eller den ochningen i
den flamländska befolkningen Belgien. de flesta de modernai I av
västerländska kretsar diskussionerna delaktighetenstaterna om
framför allt frågor deltagande politikenkring minoriteters iom

1 framtiden och mångfaldenSe Sverige, SOU 1996:55.t.ex.
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deras kulturella särkrav språk-och arbetsmarknaden samt t.ex.
och religiösa. Diskussionerna har utsträckningliga inte i så stor
frågor politisk eller kulturellgällt starka varianter avom mer

Utgångspunkten vanligtvis de skildaautonomi. är att grupperna
tillhör samhälle och politiken bättre sätt änatt ettsamma

olika behov ochtidigare avspegla de intressen.måste gruppernas
oenighet vilka metoder eller åtgärderkan vidare rådaDet om

för befrämja det medskall användas delaktigheten. Räckerattsom
anti-diskrimineringsarbete och individuellatraditionellt rättig-ett
det radikala åtgärder formheter eller krävs grupprättig-imer av

heter eller särbehandling vissa minoritetsgrupperpositiv Manav
genomgripande social-kanske till och med det krävsattanser mer

syfte förändra de strukturella förhållan-politiska åtgärder med att
samhället. flera fall dessa debatter sammanvävda meddena i I är

första handlarvarandra. diskussion vid anblickenEn omsom
för förbättra ställning kanmetoder politiskaminoriteters ävenatt

färdrikningfundamentala frågor samhällets ochinbegripa mer om
Debatten kringvad skall med delaktighet".termensom menas

särbehandling illustrerarspeciella åtgärder positiv ettsom
faktum. Vad kan då medtydligt detta positiv sär-sätt menas

behandling

särbehandlingpositivBegreppet

för förstasärbehandling användes enligtTermen positiv gången
Ordboksredaktion artikel Syd-Svenska Akademiens i i1986 en

före-svenska Dagbladet möjligheteten korttidsanställaattom
för kön" vid Lunds universitetträdare "underrepresenterat

förekommit officiella utredningarhar också tidigareTermen i mer
jämställdhetspolitiken. början fokus inställtkring Från var

arbetsmark-arbetsmarknaden. kvinnornas situationHär var
frågorna framförspeciellt och gällde allt hurnaden i centrum man

traditionelltkunde förbättra kvinnornas representation inom
mansdominerade yrken. Ordets användningsområde har sedermera

2 Sydsvenska Dagbladet 26.2.1986
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referera tillsärbehandling kanutvidgats och positiv numera en
syftar till förbättra olikaolika åtgärder minoritetersrad attsom

områdenarbetsmarknaden och andradelaktighet inomäven
utbildningssektorn.politiken ochsom

politikeller "affirmativesärbehandling action"Positiv är en
frånuppmärksammats med utgångspunktframför allt harsom

befolkningenerfarenheter. har denamerikanska USAI mestsvarta
särbehandlings-och här har denfokus för debatten positivaistått

den högre utbildningenpolitiken gällt områden Denäven som
främst diskuteratssärbehandlingspolitiken har kanskepositiva som

högre utbildningenrekryteringsmetod den ieller inomantagnings-
bekämpa historisk ochSyftet har främst varitUSA. att en

de amerikanerna.strukturell diskriminering Ett annatsvartaav
högskoleväsendet harförsyfte särbehandling minoriteter inomav

mångfalden. Olikabefrämja den kulturella minoritetervarit att
perspektiv och erfarenheter vilka kanha skilda kulturella justantas

forskningeneffekter utbildningen ochha positiva
ifrån rekryteringskam-flera, allt aktivaMetoderna kan vara

hartill kvoteringsmetoder. Oturligt positivpanjer termennog
har för-främst med kvotering vilketsärbehandling associerats

denförutsättningslös diskussion kring positivahindrat en mer
rimlighet. Kritikernasärbehandlingspolitikens positiv sär-av

emellertid de ellerbehandling varianter-tunnaatt svagamermenar
till bli hårdsärbehandling lätt kan slåpositiv över att en merna av

införandet begreppsdistink-eller stark vilketvariant gör att av
skall implemen-spel för gallerier. byråkratinkan blitioner Närett

implementeringen nämligen innebäras.k. mångfaldsplaner kantera
inför speciella tidtabeller och kvoteringssystem.att man

tillsärbehandlingkan alternativt utvidga positivVi atttermen
utvidgad betydelseområden.gälla politikens olika Iäven en mer

förför speciella åtgärdersärbehandling såledeskan positiv stå att
inflytandepolitiska delaktighet ellerförbättra olika iminoriteters

rubricerats speciellasamhället. Ibland har sådana metoder som
minoritetsrättigheter. denna anledningminoritetskrav eller Av är

3 AllenSe 1996.t.eX.
4 ibid
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det kanske införarimligt speciella eller extraordinäraatt termen
åtgärder paraplyterm för de åtgärder allmänt brukarsom en som
beskrivas särbehandlingpositiv arbetsmarknaden ochinomsom
utbildningssektorn de speciella minoritetskravsamt som reses

politiken. Utifrån ovanståendeinom kommentarer det lättär att se
uttrycket särbehandlingpositiv mångtydigt uttryck däräratt ett

flera olika innebörder cirkulerar diskussionerna. kani Virunt
tänka sårbehandlingspolitik bestämmapositiv gårattoss atten
utifrån följande indelningsgrunder:

syfte1
område och institutionell förankring2
nyttighet3
metod4
objekt vilka skall komma ifråga för politiken5
subjekt vilka utföraskall politiken.primärt6

Särbehandlingspolitiken kan ha flera syften motverkat.ex. att
direkt och indirekt diskriminering befrämja den kulturellasamt att
mångfalden samhället.i Områdena kan politik, arbetsmarknadvara
och utbildning. förankringeninstitutionella kan ellerDen vara mer
mindre stark form lagar eller officiellai rekommendationer.av
Nyttigheterna kan bestå speciell och politiskvetorättav represen-

anställningar, befordringar,tation, utbildningsplatser och stipendi-
Metoderna flerakan och sinsemellan skiftande allt ifråner. vara -

aktiva rekryteringskampanjer till speciella tidtabeller och kvote-
ringsmetoder. kan dessutom riktade till radProgrammen vara en
olika samhället kvinnor, olika etniskai minoritetert.ex.grupper
och urbefolkningar. Subjekten eller de politiken inomutövarsom
den offentliga sektorn kan lokaliserade till federal eller centralvara

eller tillstatsnivå decentraliserade samhället.nivåer inommer
Politiken kan praktiseras olika aktörer deninom privataäven av
sektorn.

flera fall bygger också moraliska målsättningarI man av mer
eller mindre stark definitionengrad självai positiv sär-termenav
behandling. vanligt förespråkarnahosDet positivär sär-t.ex. av
behandling definiera begreppet "de metoder vilka syftaratt som
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Motståndare tillstrukturell diskrimineringtill motverkaatt
verk-då fall densärbehandling har i vissapositiv svårt att acceptera

begreppetoch det innehålllighetsbeskrivning normativa som
förutsätter. dockstrukturell diskriminering Detmånga gånger är

frikoppla från begreppmöjligt helt sig normativainte att som
utvecklatsdefinitionerna. Policyn hardiskriminering inomi

diskrimine-för bestämd moralisk problematik där justenramen
fokus.ringsproblem har istått

för begreppsligsjälvt med sådan jordmånsigDet säger att en
debatten talardifferentiering lätt de olika aktörernadet iär att

medvetenhet kring begreppetsförbi varandra. ljusetI störreav en
införvanligt olika skribentermångtydighet detär attnumera

det gällerhård/ mjuk särbehandlingskilda typologier närsom
det gälleroch vid/snäv särbehandlingmetodernas karaktär när t.ex.

områden, nyttigheter och objekt.politikens
alltmer medvetenhar också blivit positivMan sär-attom en

förlättare praktiserabehandlingspolitik kan vissaatt gruppervara
har såledessärbehandlingen inteoch miljöer. positivai vissa Den

klart kontextuell karaktär.mångtydigbara Det ärävenutan enen
kvoteringspolitikeller praktiseraenklare implementeraattt.ex. en

jämförelse med olika etniskadet gäller kvinnor inär grupper.
begreppklarare och entydigareKönstillhörighet mycketär ett

relativt klarahar det ocksåkontexter existeratetnicitet. vissaIän
och den socio-ekono-mellan grupptillhörighetsamband vissen

delamerikanerna har undermiska nivån. De t.ex. storsvarta en av
för bred vilketdiskrimineringhistoria i varitsin USA utsatta aven

anti-diskrimineringspolitikkraftfullhar motiveramånga ansett en
särbehandlingspolitikensärbehandling. positivapositiv Dentyp

vidareutvecklingframeller affirmative action justväxte som en
medborgarrätts-anti-diskrimineringsarbete vilket prägladedetav

1950-talet och börjanarbete slutetrörelsens ii USA i 1960-av av
betydligtdet kan dettalet. andra miljöer USAI än svarta vara

grupptillhörighetfinna klara samband mellan visssvårare att en
socio-ekonomisk ställning vilket kanoch motiveraviss att manen

särbehandlingspolitikenmed denbör handskas positiva ett

5 WilliamsSe 1998.t.ex.

93



Posmv SÄRBEHANDLING

mångtydiga och /eontextuellø karaktär harsinFörutomsätt.varsamt
särbehandlingen ha /eomplementárockså den s.k.positiva ansetts en

karaktär. Politiken således kompletteras med andra åtgärder,måste
förbättrandet förskolmiljöerna, kunna hat.eX. attav en mer

effektf"genomgripande
Vad kan det här stadiet "minimal"säga är att en gemensam

hos aktörer debatten särbehandlingi positivmånganämnare är att
affirmative flesta fall förståseller de kanaction" i "extra-som

ordinarie åtgärder riktade individer eller iärmot grupper som
frågabehov speciellt stöd. blir det således empiriskHärettav en

fråga speciellavilka individer eller det och vilkaärgrupper som om
problem ha förhållande tilli genomsnittettsom grupperna anses

frågabefolkningen. också vilka metoder ochDet är öppenav en
vilka politiken skall praktiseras. olika svarsalterna-nivåer Desom

uppfattningarkommer sedan bestämmas empiriskativen att ensav
etiska och politiska ställningstaganden. karakteri-Dennasamt ens

stik särbehandling utesluter orsakerna till depositiv inte attav
speciella åtgärderna kan andra orsaker diskriminering,justänvara

omställning för traditionell kultur tillsvårt.ex., etten en mer mer
modernt och urbant samhälle.

Särbehandling politik, utbildning ochinom
arbetsmarknad

kan alternativt använda särbehandlingVi in-positivtermenoss av
politikens områden. utvidgad betydelse kan positivIom en mer

förbättra olikasärbehandling alltså för speciella åtgärder förstå att
inflytandepolitiska delaktighet eller där ocksåminoriteters termen

referera tillfattas vid bemärkelse. kan härminoriet i Termenen
etniska-, språkliga, och religiösa den svenska kon-minoriteter. I

talas allmänt olika invandrargruppers problemtexten mer om
framför allt arbetsmarknaden. det dock frågainteHär är om

från främstinvandrargrupper allmänhet invandrarei utan utom-
europeiska länder där språksvårigheterna och utbildnings-

Åsard6 Blanck, Roth, RunblomSe 8C 1997, 11.s.
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och delaktig-hämsko förbakgrunderna integrationenutgör en
och politiken7arbetsmarknadenheten i

politiska sektornslående skillnader mellan denfinns vissaDet
sistnämnda verk-arbetsmarknaden/ utbildningssektorn. deoch I

fall välhar eller kompetenskriteriersamheterna imerit många en
problematiska med denförankrad roll och detdefinierad och starkt

särbehandlingen speciellt kvoteringpositiva attanses vara
konflikt mindre okontro-med ellerpolitiken kan komma i mer
skall rekrytering ochversiella meritkrav antagning. Denstyrasom

konflikt före-kan således medsärbehandlingen i vårapostiva stå
fördelning arbeten ochvadställningar rättvisär avsom enom

fördelning arbeten eller utbildningsplatserstudieplatser. En av
baseradfördelningenallmänt merit-rättvis äromanses vara

präglassjälvt samhälle alltmerkriterier. isigDet säger ettatt som
särbehand-fasta anställningar kan denknapphet positivaav en av

åtgärd.bli känslig politisklingen olika minoriteter ytterstenav
formbaseradeFlera de positivutnämningar någonär avsomav

diskriminering detolkas omvändsärbehandling kan lätt avsom en
ifrågamajoritetsbefolkningen har kommitmedlemmar somav

för tjänsterna.
meriteradeområden självklart kravetpolitikensInom är

detsakområden också viktigt krav,politiker olikainom ett men,
syftet enligt de vanligaste uttolkningarnaöverskuggande är av

församlingarna skall återspeglade politiskademokratibegreppet att
och de valdafolkets vilja och önskningar att representanterna

förvalta folkets förtroendeuppdrag. Enligtskallbästa möjliga sätt
demokratiska kulturens credo kanuttolkare den intemånga ettav

helst devilket arbetepolitiskt arbete betraktas Ett avsom som
politiska dagproblemen med det justi attsystemetstora varaanses

fler betraktasförtroendeuppdrag allt människorpolitiska somav
Toppolitikerjobben kan ocksåspeciell karriärjobb.typ aven

för erhålla desprångbrädorbetraktas alternativa någraatt avsom
samhälle.ämbetsmannaposternaattraktiva i Dessavårtmest

7 SOUse 1996:55.t.eX.
8 PhillipsSe 1998, 230-231.s.
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förhållanden beträffandekan självklart skapa de för-cynismen
troendevaldas ideella hos den breda allmänheten.engagemang

de förknippatproblem stället mediEtt positivär sär-av som
behandling den politiska sfären förspeciella rättigheterinom är att
etniska kan leda till försvagningminoriteter denen av gemen-

medborgarskapsidentiteten. politiken uti-Om organiserassamma
från etniska gruppskillnader kan den Övergripande nationella
identiteten riskzonen enligt kritikerna.i Andra väsentligavara
intressegemenskaper baserade klasskillnader kan också riskera

komma skymundan politiken genomgripandei sättatt ettom
utifrån etniska gruppskillnader. Medlemmar från skildaorganiseras

etniska kan ha mycket de socio-gemensamt t.ex.grupper
ekonomiska intressena.

dock viktigt medveten vilken bestämdDet iär att vara om sam-
hällskontext grupprättighetervissa särbehandlingpositivtypsom
praktiseras. fall finnasdel kan det starkt integrerandejustI en
krafter samhället form fungerandei eller mindre eko-i av en mer
nomisk marknad och relativt vitalt civilt samhälle. kanDetett
också finnas förankradestarkt övertygelser värdet individu-om av
ella, mänskliga rättigheter. Grupprättigheterna eller den positiva
särbehandlingen kan sådan kontext betraktas tillfälliga,i en som
komplementära akutåtgärder syftemed hjälpa viss sår-att upp en
bar eller marginaliserad detta sammanhang det knappastI ärgrupp.
rimligt betrakta begränsad och väl motiverad positiv sär-att en
behandling allvarligt hot den allmänna samhällsiden-ett motsom

eller hot individuella, mänskliga rättighetertiteten ett motsom

minoritetsåtgärderOlika inom politiken

Beroende placerar "den politiska kani processenvar oss
urskilja förspeciella åtgärder förbättra den politiska delaktig-att
heten inflytandeteller hos olika samhälle.minoriteter i Vissaett av
dessa åtgärder har bara tillämpats västeuropeiska länder ochi några
de har diskuteratsinte utbrett blandi Sverigenågot sättmer

9 Se Raz 1998, 196.s.
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eller realistiskarimliga idärför de harinte ansettsattannat som
hos åtgär-den svenska kontexten. Den nämnarengemensamma

förbättra olikasyftar till minorite-skildaderna de sättär attatt
dockskull kan detfullständighetensinflytande.politiska Förters

minoritetspolitiskaspecielladessanågravärt presenteraatt avvara
framför allt kretsat kringhar diskussionen tvååtgärder. SverigeI av

detrådgivningsrätfnämligennämnda åtgärdernade nedan när
samband med olikasärbehandlingoch igäller positivsamerna

invandrargrupper.

autonomilösningar-
tillerkännerspeciella åtgärderhar för det första deVi ensom

det gällerområdenbestämdaautonomi inomminoritet närt.ex.
språkpolitik.skolfrågor ochskattepolitik, Om ärgruppen

deniögonfallandekoncentrerad såsomterritoriellt sättett
svensktalandeeller denbefolkningen Sydtyrolentysktalande i

Åland starkför relativtfinns det underlagbefolkningen så en
definierasbrukar vanligtviskulturell identitet. Autonomi ettsom

speciell och till-regionsamhällsarrangemang ringar någonsom
självbestämmandrättunik ivissaeller mindredenskriver meren

landet.förhållande till de andra ifrågor regionernabestämda i
tyd-frågadet dockvästerländska länder inteI många är om

eller etniskaspråkligakoncentrationerliga territoriella grupperav
Åland. Gruppmedlemmar-ochfallen Sydtyrolenspecielladeisom

finnasocksålandet. kanutpriddastället Deti överär ettmerna
verkligen viljaflerahosspeciellt minoritetsgrupperintresse att

medtillsammans majori-politiska projektfleradelta igemensamt
andraandra vilket motiverar åt-tetsbefolkningen och attgrupper

övervägas.börradikala autonomilösningargärder än mer

10 autnomibegreppet ipenetrerande analysförNordquistSe 1998 aven
konfliktlösning.samband med
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federativa och etniskt avgränsade valdistriktarrangemang-

Regionala politiska uppdelningar med skilda politiska innebörder
kan utifrån eller mindre etniska bevekelsegrundergöras ävenmer

de beskrivsinte just typiska autonomilösningar iom som
ovanstående federativamening. Vissa lösningar kan ha till syfte

tillgodose specifika språkliga och etniska råkaratt grupper som
majoriteter inom vissa områden Belgien, Schweizi ochvara som

Spanien. förSpanien övrigt blandexempelintressant poli-är ett
tiska både har inslag ochautonomi-arrangemang som av mer
federativa lösningar. rimligt federativt förut-I ett arrangemang

det den etniska majoriteten sida behandlarsinåsätts minori-att
detinom aktuella området acceptabelt sättteterna ett om
till federativamotiveringen den lösningen respektera olikaär att

kulturella och sociala intressen.särartergruppers
kan ocksåVi tänka uppdragningarvissa valdistrikt äross av som

gjorda med tanke etnisk bristande representativitet ien grupps
politisk församling. harUSA den härI sigägnaten typenman av

politisk mandering" vilket hargerry upphov tillgivit bizzart
utformade valdistrikt. North Carolina designadeI staten ettman
valdistrikt ormliknande för möjliggöranärmast sättett att att

antal medborgare korn politiken.i hård-Litestörreett svarta
draget kan det åker bil sådant valdistrikti kansågas att ettom man

hamna olika valdistrikti beroende vilken sida depassagerarna
träder bilen.ur

finns fleraDet problem med den här sistnämnda åt-typen av
gärder. problem specielltEtt uppmärksammades sambandisom
med North Carolina-distriktet sådana gränsdragningar kanår att

ppolarisera de och väljargruppernavita varandra. Småsvarta mot
valdistrikt med imajoriteter kan också oönskadet.ex. svarta
effekter för de medborgarna grupperingarsvarta att mot-som av

politisk kulör blir starkare i områden omkring detstörresatt runt
aktuella valdistriktet. bibehålla den här formenAtt etniska val-av
distrikt kan också innebära vissa tvångsåtgärder.permanentmer

" Se Gutmann 1996, 152-154.s.
Z LindSe 1995, 174-175.s.
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intakt kan det krävashålla majoriteten någotFör när attatt
och andraområdethålls kvar inomgruppmedlemmarna att grupp-

utanför.hållsdessutommedlemmar

rådgivningsrättspeciellochminoritetsrepresentation-
kulturelltochekonomisktsocialt,samhälleOm är segregeratett

olikade mino-det dock viktigtutifrån skiljelinjeretniska är att
kanförsamling.politiskhörda Manfår iriteterna sina röster en

förståel-harminorietsrepresentantinledningsvis störreanta att en
frånmedlemmarför minorietoch sinintresse än t.ex.egense

heladetmedlemmar imajoritetsbefolkningen. När storagruppens
detöverlevnad, kanspråketskulturelladelar intressen,vissa t.ex.

reglermed speciellabefogatockså attgaranterar grupp-somvara
funk-betydelsefull rådgivandeellerhar ett vetorepresentanten en

politiska agendan.den Påspråkpolitik kommertion när upp
skallsamerepresentationtänkakanmotsvarande sätt attoss en

samiskaför denspeciellt viktigade frågoroch drivabevaka ärsom
ochmed rennäringenharfrågorbefolkningen göraattt.ex. som

jakträttigheter.
betydelsefulla föruppfattasfrågorfall bestämdade dåI ensom

frånutmejslas situa-konkreta politikendär den måsteochgrupp,
bestämd grupprepresentationkravettill kansituation,tion en

speciellt degäller iför minoritet.bli särskilt viktig Dettaen
befarar majoriteten inteminoritetsbefolkningendåsituationer att

enkelt negli-eller helterfarenheter och intressenförstår gruppens
dockskallgrupprepresentationendessa. Hur ärvarastorgerar
filosofenkanadensiskefall fall.från till Denkan varieranågot som

Phillipsengelskaoch den AnneWill Kymlicka statsvetaren menar
tröskelrepresentation.med s.k. Förfall räckerdet vissai enatt en

antaltillräckligt visstdet såledesområdenellerdel frågor är ettatt
exaktnödvändigtvis dennärvarande inteärrepresentanter men

det kanskedel fall räckerproportionella representationen. I en

13 BoxhillSe 1998, 11as.
4 Phillips 234-235.Se 1998, s.
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med eller eller kvinnor för°/o allsidig30 belysning40 män att en
beslutsprocessen.i fallandra kan det däremotI befogat medvara

representation själva den proportionella andelen bestörre änen av
folkningen. starkt diskrimineradEn kan behövaminoritet en

beslutsorgani sin proportionella andel be-större närvaro änett av
folkningen det befaras andra starkt motarbetarattom grupper
minoritetens intressen det specifikainom området.

Både det gäller speciella åtgärder minoritetsrepresenta-när som
speciellttion, och rådgivningsrätt finns det emellertid be-veto

stämda problem. den speciellaOm minoritetsrepresentationen
bedrivs alltför renodlat kan medlemmarna frånså majoritets-
kulturen avskräckas från den specifikasig i minorite-att engagera

problem. Alla frågorminoritetens kommerprimärttens vet att
den medlemmar och då finns väldetatt engagera egna gruppens

anledning föringen majoritetens medlemmar fokusera sigatt
just minoritetsfrågorna. skall dock medvetenMan detattvara om

de flesta falli finns speciell benägenhet hos minoritetsmed-en
lemmarna densig i väl och specielltatt engagera egna gruppens ve

har förvarit lång historisk diskriminering.om ens utsattgrupp en
etnisk minoritet harEn form politiskuppnått någonsom av

ellerrepresentation samrådsposition kan också ha speciell möj-en
lighet majoritetsbefolkningen lyhörd inför minorite-göraatt mer

Vadintressen. det handlar starkare position iärtens attom en
det politiska förhandlingsläget.

minoritetsrepresentation förutsätterEn också det verkligenatt
finns klart urskiljbar intressegemenskap delas de flestaen som av

medlemmar. tidigareSom varit det dockinne ärav gruppens
alltidinte enkelt urskiljaså substantiell, övergripande in-att en

tressegemenskap hos medlemmarna etniskviss Detav en grupp.
kan visserligen finnas intresse det gällernärett gemensamt upp-
rätthållandet kulturellavissa sedvänjor språkets över-av samt
levnad. här kan finnasdetMen, meningskiljaktligheter.även stora

del invandrare ochEn övriga minoritetsmedlemmar uppmuntrar
barnsina tillsig majoritetens språk blandt.ex. att anpassa annatav

15 KymlickaSe och Phillips1993 1998.
16 KymlickaSe 1995, 140.s.
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skall dockskäl.arbetsmarknadsmässiga Detekonomiska och
minoritetslagstiftningen detisammanhangdettaisägas att om

haftföräldrarnakanskehadebestämda fallet varit sågenerösmer
tvåspråkigheten hosunderstödjatillinställninghelt attannanen

delspråk kan imajoritetskulturenstillbarn. Anpassningensina en
"realpolitisk"och anpassning. Deresigneradfall just vara en

hosolikaocksåproblemen kanekonomiskasociala och ut ense
definitivtvilket det någotmedlemmar svårt sättgör attgrupps

bestämdfrånsocio-ekonomiska nivåndenslutsatserdra enom
dockdethar kantidigaregrupptillhörighet.etnisk Som sagt

mellanoch solidaritetför identifikationspeciell jordmånfinnas en
förifråga varitmedlemmarminoritets utsatt engruppenomen

särbehandlingspolitik kon-diskriminering. Positivhistorisk är
oenighetdet kan rådagrundtroversiell mycket storatt omav

mångkulturellt samhälle. Iharolika ivilka behov de ettgrupperna
funnitslång tidunderhar detexemplet USA en mersagt ensom

behöveramerikanernadeenighetmindreeller att svartastor om
delaktighetför isärbehandlingformerspeciella positiv attav

dockhar varitutbildningen.högre Detsamhällssfärer densom
särbehand-denutsträcka positivakontroversielltbetydligt attmer

amerikanar-Spansktalandetill detill andra minoriteterlingen t.ex.
prak-förförutsättningasiatiska grupper.tilloch Envissa attna

landsärbehandlingspolitik Sverigeipositivtisera ärett somen
enighet visseller mindredet finnssåledes attstor enomatt en mer

formspeciella behov motiverar någonharverkligenminoritet som
särbehandling.positivav

särbehandling""positiv-
lös-federativametoder autonomi,nämndadessaFörutom ovan -
ochspeciell minoritetsrepresentationvaldistrikt,speciellaningar,

åtgärdspeciellocksåfinns detrådgivningsrätt när-veto/ somen-
positivanvändningarnade vanligaste termenavmotsvararmast

17 hosför representativt mångaPatterson synsättSe 1997 ettt.ex.
liberala tänkare."moderata"
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särbehandling den aktuellai samhällsdebatten. betecknarTermen
då olika metoder, aktiva rekryteringskampanjer och kvote-t.ex.
ringsmetoder, syftar till Öka deltagandeminoriteters iattsom
bland de politiska partierna. rimlig för-Förannat stora att vara

denna särbehandlingspolitik" de olika verk-utsätter partiernaatt
ligen lyhörda inför de olika minoriteternas intressen och deär att
speciella rekryteringskampanjerna barainte ytlig symbol-är en
politik för blickarna bort från grundläggande, strukturellasom
problem problem rörande olika boende och skol-t.ex. gruppers
situation.

riskeraFörutom bli ytlig symbolpolitik kan alltså denatt att en
positiva särbehandlingspolitiken anklagas för icke-att vara en
ade/evat politik den bemärkelseni den kommerinte deatt mest
behövande till del. kan dettaDen i sammanhang riskera att ut-
vecklas till polariserande politik olika minoriteter uppleveren om

förfördeladesig jämförelsei med varandra. Politiken kanvara
också systemförándrande den fårnegativt sättvara ett om
genomgripande konsekvensernegativa för verksamhets effek-en
tivitet och utveckling. särbehandlingspolitikenDen positiva kan
också riskera utvecklas till bli "passiviserande den be-iatt att
märkelsen den till personligtatt uppmuntrar ett eget engage-

och entreprenöranda. Mycket hosenergi medborgarna gårmang en
ställeti hamna olikai gruppkategoriseringar,"rätt" klassi-att

fikationer kanjust till hjälp för den enskilde individen närsom vara
det gäller erhållandet olika nyttigheter arbeten ochav som
utbildningsplatser. ovanståendeDessa påståenden allmännaär
randanmärkningar eller varningslampor alltid bör beaktassom om

positiv särbehandlingspolitik skall bli rimlig och realistisk ien ett
mångkulturellt samhälle.

koppling till deI speciella särbehandlingsåtgärderna, dvs. en
aktiv rekryteringskampanj för med flera minoritets-mer att

medlemmar i politiken, kan det också funderavärt överattvara
vilka andra sfärer samhällei kanvårt betraktas viktigasom som
jordmåner för aktivt deltagande politiken. Fackföreningarnaiett
inom arbetslivet har här betydelsefull funktion. politisktUren ett
deltagarperspektiv det då viktigt fackföreningar olikaär att
arbetsplatser bedriverinte etnisk rekrytering. Skolväsendetsnäven
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centralabetraktaskan ocksåutbildningenden högreoch som
värdefullasigtillägnarpolitisk karriär.plantskolor för Här manen

kan hasiktlångkontaktnätsocialtochkunskaper ensomett
civilasamhållet ideltagande.politiskaför Detbetydelse enensstor

förbetydelsesjälvklartocksåbetydelsevidsträckt är storenavmer
finnerolika minoriteterdeltagande.politiskt När attengageratett

viljaderasökarföreningarolikanärsamhälletsdelaktigade i attär
ansvar.politisktbrettettta mer

särbehand-positivutgångspunkt kanMed detta säga attsom
be-politiken måsteåtgärder någotspeciella inomellerling är som

områden.skildaradåtgärderolika inomljusettraktas i enav
speciellaandraellergrupprepresentationbestämdKraven en

fall betraktasdelsfären kanpolitiska idenåtgärder inom just en
andrasamhälletsdelaktighet itecken minoritetersattettsom

kravacceptabelttillgodosedda Ettblivitharsfärer sätt.inte ett
andramedkanpolitikeninomgrupprepresentationspeciellen

för olikarörlighetensocialadenindiciumord attettvara
olika diskriminerings-grundbegränsadklartär avgrupper

samhället.civiladetförhållanden i

mångkulturellai denproblemDemokratins
parken

förkallaskanfinnsdetförutsatt någotlångtharVi ettatt som
förledstjårnansamhällsidealdemokratisktrimligt utgörsom

vilkahär gälltharProblemetland Sverige.politiken i ett som
besluts-demokratiskadenberedas platskan iolika minoritetersätt

demokratiskaunderförståddadettakan dåHur sam-processen.
demokratiskadenVad skalltolkasexakthållsideal utgöramer

hörnstenarkulturens
filosofinpolitiskadeninomUtifrån kommunitärt synsättett

följande:hörnstenarkulturensdemokratiskadenkan sägas vara
föransvarstagandet vissamed ochidentifikationenden gemensamma

dessaförhållningssätttill deprojekt.ochaktiviteter Motsatsen som

18 ochYoung 372.Roth 1997,Se 1071996, s.s.
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hörnstenar för kanstår apati, ansvarslöshet ochsägas vara otyg-en
lad individualism/paternalism. demokratiskaDen politiken handlar
helt enkelt finna plattformar eller för olika individerattom arenor
och där de kan bestämma hur projekt ellergrupper gemensamma
aktiviteter skall förverkligas. Politik förutsätter med andra ord en
uppsättning projekt medborgarna identifierar med ochsigsom
känner inför. Dessa projekt kan skif-ett gemensamt ansvar vara av
tande karaktär olika miljövårdsprojekt socialpoli-t.ex. samt mer
tiska och utbildningsmässiga projekt.

olika medlemmarNär från skilda etniska finner deattgrupper
utanför och fårstår inte för de projekt de identifierarta ansvar som

sig med eller, medborgarna deltatvingas aktiviteteri denär som
identifierar med,sig präglas samhället allvarliga kriser. Ettav
specialfall det sistnämnda problemet kan uppstå minori-närav en

kaninte identifiera sig med de andra projekttetsgrupp gruppernas
och dessa projekt till och med kommer kollisionskursnär med
minoritetens kultur. Minoriteten kan då efter uppnåsträvaegen att

autonomilösning innebär kan renodla sinaen som att gruppen
kulturella aktiviteter hand. kanDetta gälla traditio-egen t.ex. en
nell religiös kultur Amishfolket i därUSAsom gruppens normer
och sedvänjor flera falli har kommit kollisionskurs med det
moderna samhällets utbildningskrav. landI larSverigeett som
demokratins problem framför allt den förstavarit Olikatypen.av
minoritetsgrupper kan i eller mindre uträckningstörreen mer
uppleva de utanförstår centrala samhällsprojekt och besluts-att

projekt de villjust delaktigaprocesser, som vara
tredjeEn kristillstånd kan uppenbara följandesigtyp sätt.av

olikaDe minoriteterna deti mångkulturella samhället visserligenär
inte utestängda från projekten. Grupperna upplever dessutom en
stark identifikation och ansvarstagande förett gemensamt
projekten, olika miljöprojekt. Projektet upplevs dock för sittt.ex.
förverkligande kräva bredare formiett engagemang ettav mer
regionalt eller globalt samarbete, samarbete dock fleraiett som

19 tydligFör kommunitär utgångspunkt det gäller demokratinsnären
problem i USA Sandel 1996.se
2° RothSe 19%, 91-92.s.
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fall frånvaro. för-lyser med kommer demokratinssin Här
hållande till globaliseringen, emellertidämne sprängerett som

för denna uppsats.ramen
fjärde politisk kris mångkulturellt samhälle kaniEn typ ettav

frånvaron slagkraftiga och sporrande samhällsmetaforervara av
kan uttrycka eller symbolisera medborgarnas visioner ettsom om

Metaforermångkulturellt samhälle. politikensinomgemensamt
områden triviala eller uddlösa kan hadeinte tingnågraär utan en
högst förpåtaglig roll det ideologiska tänkandet och den praktiskt
förda politiken land. kan bara dra till vilkeni Vi minneett stoross
betydelse folkhemsmetaforen har haft 1900-talets poli-svenskai

förknippatstiska historia. metafor har speciellt med social-Denna
demokratins välfärdspolitik under del 1900-talet. Meta-storen av
foren förekom dock borgerligatidigt kretsar med andra politiskai
innebörder hos den konservative Rudolft.ex. statsvetaren
Kjellén.

metafor före-kan knyta ihop alla de eller mindreEn mer vaga
ställningar med uttrycket samhälle.associerar Den"ett gott
framgångsrika metaforen kan slagkraftigt betona vilkasättett
egenskaper samhälle exemplifiera.speciellt vill skallatt ettsom
Metaforer kan också pedagogiska och förut-tjänstgöra som mer
sättningslösa illustrationer olika samhällsproblem. kanHärav
problematiken renodlas och fruktbar metafor förhopp-kanen

tänka konstruktiva banor.ningsvis iattoss nya
har olika sammanhang velat illustrera detiJag några mång-av

kulturella samhällets problem och möjligheter med helten annan
metafor folkhemmet nämligen parken." Vad kännetecknarän som
parken den välavgränsat område där människor medär utgöratt ett
skilda finna fritidsaktiviteter.kan rekreation olikaintressen i
Liksom medborgarna mångkulturellt samhälle identifierari sigett

olika identifierarmed kulturer parkbesökarna med olika spel-sig
och fritidsaktiviteter. del besökare spelar boule och del andraEn en

Efterhandspelar schack eller brännboll. det fram olikaväxer
gruppidentiteter hos besökarna parken. del besökarei Hos en

2 EdlingSe 1998, 33-34.t.ex. s.
22 RothSe 1998.
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fram be-det också s.k. mångkulturella identiteter deniväxer
märkelsen besökarna identifierar med flera olika aktiviteter.sigatt
Parken illustrerar samhället sårbar, kollektiv storhetäratt somen
för fortsatta och utveckling kräver samarbetesin existens ett
mellan de olika besökarna samhällsmedlemmarna.

Till skillnad från de andra välkända metaforerna deni mång-
kulturella debatten mosaik, smältdegel, kaljedoskop ochsom
Salladsskål mikrowirldparken där olikarepresenterar gruppersen

skall med efterkoordineras varandra. Allt tidensintressen gång
finner också parken de hari intressenattgrupperna gemensamma

fallparken till och säker miljö. del andraIgörat.ex. att en ren en
det fram fler projekt skötaväxer även attgemensamma som om en

cafeteria eller badanläggning. dessa projekt krävsIen gemensamma
det parkbesökarna formulerar förhandlingsplaneratt gemensamt
projektens genomförande. finna demokratiskKravet att en
beslutsordning således bara fram de skildainte inomväxer

mellanparken också dem.i utangrupperna
Efter börjar de parkbesökarnagamlamajoriteten inseett tag av

för de nyanlända och de gamlanågot minori-måste görasatt att
skall känna hemma parken. Parken böjar nämligensig iteterna mer

alltmer kännetecknas konflikter och mellan depolariseringarav
införsolika besökarna. Speciella metoder eller åtgärder då med

syfte förbättra de beslutsorganminorieteternas representation iatt
behandlar angelägenheter. del dessaEnsom gemensamma av

ha identifierakan dock med projektminoriteter sig vissasvårt att
och de väljer dessa lägen utanför. kani Minoriteternaståatt
emellertid finna de projektennågraatt t.ex.av gemensamma som
skötseln parkens miljö oerhört viktiga och de ställer dåärav upp
för bidra dettill projektet miljön.värnaatt attgemensamma om

efterhandolika också de samarbetainserDe måsteattgrupperna
med människor andra miljöer utanför parken för den skalli att
kunna Utifrånutvecklas riktning. dei postiven gemensamma
projekten uppenbarar sedan kraven demokratisktsig ett
beslutssytem där individer och identifieraralla siggrupper som
med parken har möjlighet hörda.sinagöra stämmoratten

metafor förParken lämplig mångkulturellt samhälleär ettsom
flera skäl. bokstavligt illustrerar parken deRent storaav segrege-
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ringsproblem har mångkulturella miljöeriexisterat vissasom
och Apartheidtidensunder detta sekel. den amerikanska södern iI

Sydafrika segregerade parker där ochexisterade intevita svarta
personligt plan.hade möjlighet varandra någotmötaatt mer

parkmiljöer alltmer integrerade kan detta förhållandeblirNär
diversifierattecken etniskt samhälleockså igårettett attvara

illustre-integrerande riktning. mångkulturella parkenDenen mer
mångkulturellt samhälle där olikaidealmånga sätt ett ettomrar

och där deför aktiviteterinommötsgrupper ramen gemensamma
kulturspecifika projekt.också har möjligheter odla sinaatt mer

före-Parkmetaforen användas för uttrycka den vanligtkan att
förutsätterkommande föreställningen demokrati någonattom en

förtroende samhällsmedlemmarna.form gemenskap och mellanav
förbehövs etnisk grupptillhörighetdock ingenDet attgemensam

identifikation med parken eller samhället. Vaduppleva isomen
allastället krävs värdegemenskap den betydelsen park-iär atten

samhällsmedborgare delar värderingarbesökare eller åtminstone
Underförståttmiljön och varandras säkerhet.värnaattsom om

regionaldelar också parkbesökarna eller samhällsmedborgarna en
de identifierar med själva park-identitet den bemärkelseni sigatt

identifi-miljön s.k. identitet innebär deassociativ attsamt en som
flera och projekt.med parkenssig associationererar av

Parken metafor väcker dessutom från första börjansom en
med andralikna samhället vid park harpostiv association. Att en

flestaord bestämd samhälle också deEtt någotpoäng. ären som
införställer anarkister ellerpositiva inteom är ytterstav oss oss

radikala nyliberaler dock kan ha olika uppfattningaräven om
vad skall betraktas och merom som som gemensamma

kulturspecifika angelägenheter. kommer skälHär ett annat
metafor för mångkulturellt samhälle.för välja parkenatt ettsom

det gäller vad räknaskan skiljaParker sig när som som
gruppspecifika finnsoch verksamheter. Detgemensamma mer

modellsåledes enda parkmiljö skallinte tjänstgörarätt som somen
ellerför gränsdragningen skall mellanhur göras gemensamma

kulturspecifika projekt.offentliga och eller privata Visser-mer
efterpark eller samhälle skallligen kan varjesäga sträva attatt

förmiljön skall säker och miljö vistastrygg att men,var en
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kan det finnas för Parkenövrigt lokala variationer.mångautrymme
har flexibilitet och mångtydighet samhällsmetafor vilketsåsomen

den kan till olika samhällsmiljöer.gör att anpassas
ligger kanske problem.Häri Sveriges sedanVistörre ärett av

länge välorganiserad och flera tuktad park där innova-sätten en
förändringarochtioner med skepsis ochmånga gånger möts en

flera nationalstatPå påminner Sverigesättoro. en som om en
gammal park länge föreställningarsedan prägladvaritsom av om
vad skall betraktas gruppspecifikaochsom som gemensamma mer
angelägenheter. nyanlända parkbesökare orienterar sig iNär

finnerparken de planteringarna och skötseln sedan länge äratt
organiserad de regler och sociala kodervisst Mångasätt.ett av

präglar de gamla parkbesökarna heller förstålättainteär attsom
och det krävs med andra ord längreinse poängen utanav en
vistelse parken för deras frågai innebörder. Denatt greppa som
då kan inför milleniumskiftet vilket kan lyckasär sättresa
med betrakta samhälle pluralistisk och dynamiskvårtatt som en
park där olika individers ochjust perspektiv kan göragruppers

gällande.sig
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Stärk individens frihet
kollektivengentemot

Thomas Gür, journalist, Stockholm

förbärande denna det framgårDet såär,temat uppsats som av
titeln, det finns statlig politik kan deinte olikanågon mötaatt som
förhållningssätt individer, såväl invandrade infödda,som som
väljer mångetniskt samhälleinta i det svenska.att ett som

avgörande problem med etnisk politik, den kallarEtt sig sigvare
integrationspolitik eller invandrarpolitik, den, likhet med alliär att
politik, dels volatil, flyktig, dels digital eller binär och därmedär
polariserande. Etnisk politik har dessutom den obehagliga
egenskapen förkastningslinjerpolarisera utmed de gåratt som
mellan etniska och därför ytterligareockså stärka uppdel-grupper,

och dom. Såväl den svenska historiska erfarenhetenningen i vi av
"invandrarpolitik seklerna grundläggande internatio-genom som
nella erfarenheter ochinvandraresi minoritetsgrupp-mönstrenav
medlemmars individuella förlivsval, talar särskild etniskatt en

frånpolitik statsmaktens sida binära karaktär blirsin ettgenom
alltför trubbigt kan hantera de individuellainstrument intesom
ackulturisationsprocessernas mångfasetterade verklighet.

därförinleds med rekapitulation den svenskaUppsatsen en av
invandrarpolitikens olika skepnader, med avsikt hurjust visaatt

förpolitiken ständigt komplex verk-görs att motom svara upp en
lighet, binära ständigtockså betsin gårnaturmen genom upp-
giften. avslutas med principiell diskussion detUppsatsen gåren om

tillämpa enhetlig etnisk politik samhälle med olikai mångaatt etten
etniskt betingade livsval och möjligt, vilken slutsatsen,så är ärom
vad alternativet.ställeti ärsom
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Bäst i världen

före formuleraden svenska statsmakten sigVarje gång satt attsom
har det hetatpolitik relation till immigranterna i Sverigei atten

redan bäst världendenna politik bara skall ellerinte iär utanvara
invandrar-den den enda möjliga. Således menadeockså är t.ex.att

samband invandrar- ochmed mino-Leijon, iminister Anna Greta
fastställande riksdagen de poli-ritetspolitikens i maj 1975, attav

fördå fastslogs "borgar för framgångtiska mål strävan attsom en
föregångsland invand-för tillSverige någotgöra ettsteg steg av

hösten erhöll det tyskararpolitikens område. SverigeNär 1992
med den långsiktigaCarl Bertelsmann-priset motiveringen att

förebildsvenska integrationspolitiken skulle kunna tjäna som en
för dennaframtida europeisk invandrarpolitik, statsmakten,en var

dåvarande invandrarminister Friggebo,egenskapi Birgitgång av
offentliga informa-med framhäva detta skrivelser ochiinte attsen

företrädare hävdade då-tionsskrifter. Och eko sinaettsom av
Botkyrkavarande integrationsminister Engqvist i maj iLars 1998

ochland har lyckats bättre vad gällervi integration,inget änatt
fört politikinvandrarländer Storbritannien eller USAatt ensom

fullständiga jämförelse med denmisslyckandenvarit isom
politiken.svenska

delmoment invandrarpolitiken komiAtt att presenteras som
förstvikten läravetenskapliga sig sittsanningar, t.ex. attsom av

till hem-hemspråk kan lära fullgod svenska kopplatsiginnan man
språksreformen också utslag denna tradition. Det1977, ettvar av

betecknande reformens arkitekter, statssekreterarenär att en av
Gradin, Widgren,hos dåvarande invandrarminister Anita Jonas ett

hördedecennium medgav "till övertygelser ocksåVåraatt ensenare
innebar de barn olyckliga barn,lingvistisk teori, att somvarsom

behålla och utvecklatvingades svenskani sittutan att
forskningsresultat kanskemodersmål. belade medVi teorin som

alla delar heltinte i vattentäta.var
inledande omständliga formuleringen politik relationiDen "en

eftersom det försttill avsiktlig,Sverigeimmigranterna i är som
hette "invandrar- minoritetspolitik, bytteoch som senare namn

integrationspolitiktill "invandrarpolitik" och dag heterisom

112



GüRTHOMAS

Visserligenbeskrivaslämpar någotsiginte ärsätt.annatatt
mycketintegrationspolitikenföreträdare fördagens noggranna

frånskillnadobjekt, tillintegrationspolitikensmed påpeka attatt
alla Sverigesinvandrarna i Sverigeinvandrarpolitiken, inte är utan

ned, hamnar integra-längreframkommerinvånare, ävensommen
dekategorier,befolkningenuppdelning i tvåtionspolitiken i aven

utsocknes.infödda deoch

assimilationspolitikalltidInte

tjugofemårigaunderpolitiken har sinbehandladehärDen snart
och mål-vad gäller målskiftat bådeständigtemellertidhistoria

honnörsfraserna.officiellatill de Men ävenom man sergrupp
1970-talet fastslogstatsmakterna mittenlångt före det i enatt av

dettaanvändaframöver miginvandrarpolitik kommerjag att av
hadeimmigrantrelaterad politik givetvisför allsamlingsbegrepp

uppfattningfrån dentill skillnadpolitik. OchsådanSverige en
gick denallmängods inteintellektuellt idagi ämnetutgörsom

alltid assimilation.ut
bosätta Sverigevalde sig iinvandrareEftersom de attsom

statsmakternabedrevlandet,fick lockasoch imellan 19001500
invandring.uppmuntradbetecknas In-politik kan somsomen

tolerant be-mycketnaturligtvandrarpolitiken i sin tur nogvar
önskemål.ochsärskilda behov Detinvandraresträffande enskilda

ochförkallaskomvad "tro-enda krävdes attsenarevar somsom
trohet denobrottsliglovadehuldhetseden": Utlänningen mot

välMed dessa kravläran.den lutherskasvenska kronan och upp-
bakgrund, ochnationelldärefterfyllda ingen notis atttogs om

förvaltning ellersvenskbeklädde högainvandrare inompostersom
betraktadesspråketsvenskabehärskade detRiddarhuset inteinom

världslig sak.som en
nationelltochförst etnisktdetiAssimilationen senare

gruppmarkörerbehöll andrajudarsvenskasvenska änt.ex. som
svenskaden nationenblev delsvenskadet etniskt avenmen som

ochdärmed resultatuppstod utanspontana enprocesserett av
sida.statsmaktenspolitik frånegentlig
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Efter det den passfrihet infördes och innebar1860,att som som
fri invandring, avskaffades kom invandringspolitiken, alltså1914,

förstaden utlänningslagen, formamycketi statsmaktens in-att
vandrarpolitik. Fortfarande formulerade inte statsmakten ut-
tryckligen vilket utlänningar bosatte sig skullei Sverigesätt som
förhålla till detsig svenska samhället, de restriktionermen som
föreskrevs utlänningslageni sådan karaktär frågorattvar av en om
anpassningsproblem vilka skulle kunna motivera särskilden
invandrarpolitik helt enkelt förelåg. Utlänningslagensinte
restriktioner innebar den invandrare skulle sittatt permanentasom
uppehälle hai Sverige sådant arbete hanmåste kon-inteett att
kurrerade med den svenska arbetskraften, ha sådan ekonomisken
situation han riskerade fallainte de offentliga försörjnhgs-att att

till last, tillhöra kategorin icke befolknings-önskvärtsystemen
element tillhöra "folkslag,inte till båtnad för låtasamt som oss
sig sammansmältas med befolkning".vår sistnämnda eftersomDet
de svårigheter, länder med blandade folkelement havastora som

bekämpa, hava högi grad aktualiserat detta spörsmål ochatt
värdet lands befolkning sällsyntvårt enhetlig,ärattav av en
oblandad kan knappast överskattas". utsållnings-Dessaras
mekanismer borgade således för de invandrareatt som permanen-
tade boendesitt också komi Sverige bli del det svemkaatt en av
samhället. den avskaffadeMen till fritt tillträde ochrätten rättom

kvarbo för oförvitlig, med lika här söka ärligasinrättatt envar att
försörjning arbetsanställning skrev dock, det detgenom mot nya
lagförslaget mycket kritiska, lagrådet vad utlänningars szåll-att

härning riketi har efterträttsangår, den socialaväl-rättsstaten av
färds- och polisstaten".

valfrihetfblevFörbud blev tvångnästan

Och folkslagstillhörighctreservationerna ochäven om om ras-
försvann de utlänningslagarna blev restriktionerna kvarur senare
till mitten 1950-talet och kom fungera statsmaktersattav som
starka signaler till assimilation. det aldrig fastslogsFastän att
assimilationstanken skulle vägledande invandrarpolitiskt .nålvara
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den påbjudnatidsålder assimilationenblev under denna statenav
överensstämmelseför också iövrigtprincipen princip var-en som

ursprungligainhemska minoritetermed statsmaktens politik mot
ochtornedalingar samer.som

assimilationspolitikenvägledande tanke bakomandraEn var
nyanländarädsla för immigrant-svenska uppenbaraden attstatens

minoritetsbefolkningar med kravutvecklas tillskullegrupper
börjadeenhetsmodellutanför den svenskacivila gemenskaper som

framkom dettaTydligastform efter andra världskriget. inomta
estniska invandrarnasde judiska ochundervisningspolitiken där

utanför nyskapade enhetsskolanskolor denvilja drivaatt egna
likriktandets politik.enhetliggörandets ochhotade sprängaatt

statsstöd de till-drevs meddessa skolorAtt två somgruppers
arbets-1950-talet kunde kanskeunderkämpat sig näran, men

fart framstod "minoritetsskolorna"börjadekraftsinvandringen ta
Skolutredningfarliga prejudikat. SOU 1966:55års1964som

Stockholmden judiska skolankände tvingad isig att acceptera att
fortfor erhållaGöteborg och Stockholmoch de estniska i att

Myrdal, be-bl.a. Alvastatsbidrag medminoritetäven om en
detta,får till och medtecknande tillägga, emot menvarnog man

förför "särskolorför allagick linjen gång sätta stoppatt en
för enhetsskolanförsökOchandra i inomett att ramengrupper.

för förstainfördesdessa krav gången1966möta gruppers
kulmi-elva"modersmålsundervisning" åtgärd årsom senareen-

valfrihethemspråksreform.nerade Deni års1977 som
invandrarpolitiska målendeskulle blismåningom 1975ett av
nödvändigt undantag,introducerades således ont, ettett somsom

med blottkände nödgadden svenska sig attstaten men-
avvikandedeför de monolitiska visaviinom systemenramen -

kunde inordnasannorlunda människor ioch intesomgrupper
modell.enhetliggörandets

infördes land där,modersmålsundervisning,då iMen ett som
skolmyndigheter förbjudit eleverlokala idet uppdagades 1957,

finska med varandratornedalsfinska elever talamedskolor att
upphävdes därpå skol-förbud det åretett atttrotsrasterna som

upphävtbehövde påpekaändåöverstyrelsen så 1965sent varsom
probleminför politiskt-pedagogiska visavistatsmaktenstod vissa
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den infödda befolkningen. Varför skulle språklig assimilering, som
påbjuden under lång tid, omedelbart därefter imedersättasvar en

valfrihet undervisning språk majoritetsbe-änatten ett annat
folkningens blev, framgåttLösningen inledningsvis, densom
politiska försäljningsidén den sociolinguistiskt förmentaom
vetenskapliga svenskinlärningsanningen bäst skeratt attgenom:
barnet får fast grund hemspråki sitt hemspråksunuder-en genom

dettavisning. vetenskaplig bordeMen sanning givetvisom nu var
hemspråksundervisning frivilliginte obligatorisk. Detutanvara var
också vad Invandrarverket, lärarfackföreningar och minstt.ex. en
invandrarminister kom förfäkta. Enligt detta bordlesynsättatt
således valfriheten för allas bästa obligatorisk, alltså påtvingad.vara

Valfrihet blir kulturbevarande

statsmakten med invandrar valfrihetsmål lyckadesNär
lösa problemet med inordna det annorlunda slogdet enhetligaiatt
pendeln andra hållet. Politiken "de fördesvisavi andraöver
raskt ihop till "invandrar- och minoritetspolitik" skulleen som
gälla alla icke-svenska hademinoritets somutom samerna

"samepolitik. Sammanslagningen felaktigtmotiverades,en egen
medgivetvis, alla minoritetsgrupper tideni varit in-gångatt en

vandrargrupper och, implicit, alla invandrargrupper skulleocksåatt
bli minoriteter i Sveri tornedalingarna vandrat tillAtt in"t.ex.

bosättningsområdensina långt ellerinnan Tornedalen blev svenskt,
infödda människor etablerade kanminoritetsgrupper inteatt ur

betecknas förinvandrare beaktades frågan vadinte. Påsom om
slags dessa felaktiga,minoritetsgrupper detåtergrupper var gavs,

det rörde språkligasig baraminoriteter. Intesvaret att om
betecknades svenska judar språklig dessutomminoritet,som en
sammanslogs med penndrag den inhemska finska minoriteten iett

med finskaSverige de invandrare nyligen bosatt landet.sig isom
Alla tyskspråkiga invandrare blev till och språk-en grupp, nya

jugoslavturkiska" eller "jugoslavungerska", bäggegrupper som
betecknade jugoslaviska, alltså sydslaviska, språk uppfanns.som
Valfriheten gick och "med samhällets stöd skulleut att var en
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ursprungligaville bevara sinmycket hanhurha väljarätt avatt
svenskville imycket hanoch huridentitetkulturella enupp
förenings-hemspråksundervisning,innebarförradetidentitet. Att

församhällsstöd iuppgåhurtydligt,klargjordesstöd attmenm.m.
ganskaOchpunkt.förblev oklarskullesvensk identitet ut enseen

be-allmänhetens isåvälvalfriheten, iutvecklades ögon somsnart
kundeSålundakulturbevarande.förstödtillpolitikers,rörda ett

slutbetänkande SOUdiskrimineringsutredning i sittårs1982
ochför individernas vårthävda vår1984:55 strävan gemen-att

etniskafrämja densåledesbästa bör gruppsamman-attvarasamma
hållningen".

dess-fick Sverigeminoritetspolitikens spårochinvandrar-I
slags1970-talet,författningsreformen i mittenmed ettavutom,

och religiösaspråkliga"etniska,vilkenförfattningsskydd enligt
kultur-utvecklabehålla ochmöjligheterminoriteters egetettatt

för-regeringsformensfrämjassamfundsliv bör 1:2. Ioch RF
hartilläggdettapåpekasarbeten 1975:75SOU att genom

minoritetspolitikochinvandrings-för svenskgrundvalen pro-
och lik-etniskanämligengrundlagen,förankrats igrammatiskt

kulturella identitetvälja bevara sinnande minoriteters rätt attav
svenskadedet sorglustiga isamfundsliv.och sitt Förutom att

invandringspolitik"skiljaförmådde"grundlagsfäderna" inte att
grundlagenshärinvandrarpolitik detoch värtär attatt notera

ochlikstållande minoriteterpolitikensminoritetsskydd avgenom
invandrarna.nyanländaomfatta deinvandrare också kom att

minoriteterinteärinvandrarna

invand-Medlängrevarade tio år.detta skydd inteMen än nyen
likställandetavskaffades86:98rarpolitisk proposition 1985/ av

minoritetsbegreppeteftersommed minoritetsgrupper,invandrare
kundedefinitioner inteinternationellafrånutgångspunkt sinamed

Sverige.invandrarsituationen i Genomtillämpligtsägas vara
grundlagensdärmed mino-kanpropositionenriksdagen antogatt

prak-invandrargrupper.förgälla Ilängreritetsskydd inte sägas
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tiken betyder detta innebörden svenski grundlag komatt att
förändras enkelt riksdagsbeslut.ettgenom

Integrationspolitik valfrihetutan

Tio avskaffadeår regeringen invandrarpolitiken också, ochsenare
den med integrationspolitik. Med den beteckningenersattes
frångick också den princip den tidigare inrikesministernman som

Johansson fastslagitRune B direktiveni till den första1968
invandrarpolitiska utredningen "inriktningen anpassnings-att
åtgärderna borde "frigöras" från begrepp assimilering" ochsom
"integration och stället behandlas med hänsyn till vad isom

särskilt fallvarje ändamålsenligt från skilda synpunkter.är
Vad integrationspolitiken har lyckats förklara.går ingenut
denAtt harinte invandrarna i Sverige huvudsakliga objektsittsom

uppenbart. Integrationspolitikens målgrupp samtligaär invånareär
landet,i och samtliga landetinvånare i skall också förverka denna

politik. och förDet i sig inte annorlunda invandrarministerär än
Anna förmaningGreta Leijons från de invandrarpolitiska1975 att
målen bli verklighet"måste deni miljö där invandrarfamiljen lever,
de praktiserasmåste myndigheter och organisationer,av men
också arbetskamrater och skolkamrater, denav grannar, men
avgörande skillnaden tycks alla skall praktisera integra-attvara
tionspolitiken varandra. Vad samtliga invånare skall integreras i

också oklart. Den integrationspolitiskaär propositionen Prop.
talar1997/ 98:16 "åstadkomma samhällsgemenskap medattom en

samhällets mångfald grund" det gamla begreppet "det mång-som
kulturella samhället" har också avskaffats, eftersom både in-men
vandrade och infödda skall integreras dettai mångfaldens samhälle
och nationell gemenskap"en behöva skapas,tyckssägsny sam-
hället frågai i sinnevärlden finnas idéernasi värld elleränsnarare -prosaiskt, lagrad i nervcellernas proteinkoder kring hjärn-mer vara
vindlingarna hos antal ansvariga politiker och tjänstemän.ett

Och naturligtvis råder det ingen brist allvarsam retorik att
den politiken barainte den enda möjliga också denär ärnya utan
bästa hela världen.i
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tillkortakommandenPolitikens

underförbisettgrundeninvandrarpolitiken isvenskaVad den snart
ochgestaltning iinvandrarskapets mångtdecennier är atttre

har tillsammansförbiseendeindividuellt val. Dettamycket är ett
sociala ingenjörs-förkärlek till denstatsmaktenssvenskamed den

fenomen ikomplexa någrainordninggrovyxandekonstens av
uttryck.förunderligastundtals Attsig ienkla kategorier tagit
slutetformulerasbörjade iden 1960-sedanmigrantpolitiken av

omfattning,inriktning,ändrat,tiondeungefärtalet årvart namn,
medförsökfutiladessautslagmål och målgrupp är attett av

komplicerade.infånga detverktygtrubbiga

livsvalolikaTre

valindividuellaskergestaltninginvandrarskapetsMen somatt
Tvärtomvalen saknarindividuelladeinnebär inte mönster.att

olikahuvudsakligenvalindividuelladessautkristalliseras tresom
normativakonstellationer, jag, någraeller utansomgrupper

assimilation, integrationbenämnavärderingar, kommer att som
storlek kommerinbördesKonstellationernasoch segregation. att

detinvandrargruppvilkenflertal faktorer,beroende ett somvara av
skerinvandringentill Vilkensamhällevilket slagshandlar samtom,

ellerackulturisations-nationelletnisk ellerdet är enom
majoritetssamhällen kommertalar Vissaanpassningsprocess om.

invandrar-andraassimilation, inte. Vissatillåta hög gradatt aven
socialakulturella ochgångbarheten sittkommer avgenomgrupper

assimile-ellerha lättmajoritetssamhället integreraskapital i attatt
integration idetSlutligen kanandra inte. ettut som ensom serras,

denationelltassimilation ietniskt ärperspektiv t.ex.ett osv.vara -
integrerade visavivälperspektivetnisktjudarnasvenska i ett

nationelladenperspektivetetnisk isvenskar avgrupp, mensom
assimile-beskrivasdem ocksåflestadegemenskapen kan somav

nationen.rade den svenskai
avseendedettaerfarenheter ijudenhetens utgörJust pregnanta

Wolkoff, har iRobertGöteborg,rabbinen Liförreexempel. Den
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invandrarfrågan framhålliti Sverige, judiskaessä treen om
modeller för anpassning i majoritetssamhället". Wolkoff benämner
dessa modeller för "neutrala medborgare religionen privat-är en-sak", Traditionalister allt förbjudetär ärnyttsom samt-
"ömsesidigt bejakande". Enligt uppdelningen skulle dessa treovan
modeller ochi ordning assimilation, ochsegregationtur motsvara
integration. liknande uppdelningEn förekommertre grupper t.ex.

undersökningi bland danska judar genomförd I1973.en
undersökningen de tillfrågade de47 procentuppgav attav upp-
fattade första handsig i danskar, uppfattade sig i41som procent
första hand danska udar och uppfattade12 sig isom procent
första hand judar. några normativa tecken skulleter utansom
dessa nationelli eller etnisk bemärkelse kunna in-tre grupper

under begreppen, ochi ordning, assimilation, integra-sorteras tur
ochtion segregation. preciseringEn i etnisk eller nationell be-

märkelse innebär för den sista, och minsta, judar äratt gruppen av
den judiska självuppfattningen den avgörande identiteten. Huru-
vida denna uppfattning endast religiöst eller endast etniskt/är
nationellt grundad mosaisk kontra kulturell/ etnisk/ politisktro en
sionistisk identitet jude eller kombination de bägge,som en av

omöjlig Likaså det omöjligtär huruvidaavgöra. är avgöraatt att
dessa inte valt beteckna danskarsig ellerpersoner attsom som
danska judar verkligen inte känner samhörighetnågon med det
danska i etnisk ellersig nationell bemärkelse. deniMen månvare
det vid undersökningstillfället funnits judar Danmarki danska
medborgare uppfattadeinte delaktigasig den danskaisom som
nationen eller den danska etniciteten torde de funnitshagivetvis

dennainom grupp.
Sålunda talar David Schwarz i allmänna migrations-även mer

Hans ärtermer treom grupper. grupper
den inflyttade1 behåller etniskasin identitet oförändrad;att

den inflyttade2 identifierar eftersig omställningstiden som
svensk" och eftersträvar smälta in i majoritetssamhället;att
den inflyttade3 sin position i majoritetssamhället,accepterar

identifierar emellertidsig med kulturellasin bakmen egen
grund.
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och alltsåWolkoffden uppdelningintressantareMen gör,än som
empiriska studier,både andras uppdelningar ochkan kännas iiigen

också problematiska,samtliga modellerhan ärär poängterar attatt
Såledesmajoritetssamhällets attityder. uppvisardelvis beroende

fortfarande teckenefter hundratalsjudarnas integration år,ännu
för invandraredagens vissaiIntegrationenspänning. är

drakomplicerad. följaktligenavseenden svårtDet ärännu attmer
olösligt.problemet praktisktslutsatsnågon än är tagetattannan

för allapolitisk magisk kulavill gångDet någonsäga, ensom
finna bästaalla etniskaskulle upplösa spänningar inte Detgår att

de hand-följaktligen kontinuerligt sökakan hoppas är attman
avigsidor."lingssätt minimerar integrationenssom

de olika livsvalenMed utgångspunkt i migrationsprocesseni
allafinna metod upplösaoch med omöjliga politiskdet attatt en

fastaframstår invandrarpolitiketniska spänningar, taren som
främjardet eller andra livsvalsmönstret, integration,somena

grad olämp-allra högstaassimilation eller isegregation somsom
ocksåför politisk inriktningligt. Olämpligt därför det varjeatt

förför-bliindividuella livsval kommerkommer finnas attatt som
ochassimilationistiska Frankrike detfallet både detdelade. iSå är

förbundspresidentendär till och medsegregationistiska Tyskland
Och harutlänningar. varitkan tala "tredje generationens såom

till alldeles nyligenfallet det förr assimilationistiska,också i
såledesintegrationistiskakulturbevarande och dag Sverige.i Det är

talarintegrationspolitiskaslump den propositioneningen att som
individuellaskall stödja den integrationsprocessenatt statenom

förverk-möjlighetföra politik individen attatt en som gergenom
eftersomsida påpekarliga livet", direktmålsina i nästa att

bemärkelsen allaömsesidiga deniintegrationsprocesserna ärär att
ocksåoch alla bidramedansvariga demdelaktiga och i måste är

därför önskvärdsjálwald påtvingad lika liteeller"segregation,
assimilation".påtvingadsom

stundtalsstatsmakternaEftersom begreppet segregation av
gillarmarkör livsvalockså används intestatensom omsom en av

enhetliggörande,eftersocialstatens strävandendessa strider mot
integrationspolitik finnsdet medblir uppenbartdet också ävenatt
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livsval invandrarskapet önskvärda: det politikeni inte ärsom som
benämner för "självvald desegregation. Det är värt att notera att

lyckade för framgång svenska samhälletdetimest processerna -
de friskolornajudiska och estniska aktivt bekämpades vissaav-
politiker med de skulle segregerande.just motiveringen att vara

slags den självvalda användsSamma segregationen"argument mot
betecknande dag politiker vill invandrar-i vissaintenog av som se

daghem och bönehus,skolor eller byggastartagrupper egna egna
enkannerligen moskéer. anda förreockså iDet var samma som

Leif Blomberg avvisade vad han kallade förintegrationsministern
ghettotanken" med bildainvandrarna kanmotiveringen inteatt

samhällen här och "de den allmännaingå imåsteegna gemen-
skapen. den svenska integrationspolitiken ställs symptomatisktI
fenomenen bilda samhällen och den allmännaingå iatt egna
gemenskapen varandra, judiskade ochjustvarpåmot t.ex.
estniska invandrarnas exempel och erfarenheter starkaav
gemenskapskulturer och delaktighet det svenska samhälleti
förringas.

Integrationspolitiken talar också ochtypiskt i vitermer av
dom" fort den från allmänna deklarationer till konkretagår
åtgärder. Sålunda heter det bl.a. statsförvaltningens personal-att

skall efter avspegla den arbetsförasammansättning attsträva
befolkningens förarbetenaetniska isammansättning, något som
till den lagen etnisk diskriminering SOU 1997:174motnya
förtydligats svenskmellan de anställda med"proportionernasom

respektiveetnicitet etnisk tillhörighet. etniskaDen mång-annan
falden det svenska samhället integrationspolitikeni målar upp,som

vidvisar sig granskning bestå etniskatvånärmare grupperav -
svenskar och icke-svenskar, med andra ord och dom."vi Att

etnisk tillhörighet dessutom kan beteckningi sig inteannan vara
etnisk exempel integra-utgör ett gotten grupp,

tionspolitikens och integrationspolitikernas intellektuella des-
de frågor förorientering politiken behandla.i sig attutgersom
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Politiseringen det etniskaav

nuvarande integrationspolitiken gestaltning denDen är ännu en av
invandrarfrågan inleddes redanpolitisering i Sverigeav som

Med invandrarpolitiken från utsträcktes social-1920-talet. 1975
aktivitetsområde till människor, vilketstatens en ny grupp av

förekomsten individer med utländskockså korn innebäraatt att av
härkomst blev politisk fråga. Människori Sverige inteen som var
födda eller etniskt avskiljbara, drogs detii Sverige, somsom var

för och välfärdsstaten.lagråd kallade "den sociala polis- Iårs1927
och olika idéer hur relationer mellanmed detta övergick också om

sfäreninfödda och invandrade bör från den till denprivatautse
främlingsfientligapolitiska. innebar ocksåDet ävenatt rent pro-

fått politisklegitimitet accepterade inlägg i engram en som
diskussion. delar landet,Sålunda kan i vissa precisav som manman

folkomröstafolkomröstar slutförvaring kärnavfall, ocksåom av
flyktingmottagande.kommunensom

formuleras framtiden, ochhur politiken iMen mönstretoavsett
talar för decennium byter invandrarpolitik ochnågot återatt om
lämnar integrationspolitiken bakom kommer olikaäven oss,
individuella förhållningssättenlivsval ändå präglas deatt treav som

refererade till tidigare. Medan kommer beteckna sigjag några att
förvisso tillsvenskar etniska identiteti sin jag ärävensom

födseln betraktar svensk", andraturk, jag migmen numera som
åberopa integrerad etnisk identitet svensk-turk ellerjag ären
till svenskoch med skilja etnisk och nationell identitet "jag iär

nationella identitet och svensk-turk kommermin etniciteti
förfäktaytterligare andra ursprungliga identitetsin jag äratt en

turk bor också fullt möjligti Sverige. Det är attsom en person
under olika likhet med författaren dessadelar livslopp,sitt i avav

bekänna till olika identiteter efter dessarader, kommer sig treatt
linjer.

och nationella samhälleetniskaiSverige är ärtermer ett som
för assimilation. de flesta infödda attitydundersök-iAttöppet

formuleringar börhåller med invandrareningar sigmåna omsom
förbli svenska möjligt innebär det den invand-äratt attsom

inföddas Svenskhetenrade, möjligt bli svensk.ide ärögon, att
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med andra 0rd gemenskap. historiska erfarenhetenDenöppenen
för efter dentalar invandrare i Sverige generationer itvå uppgåratt

nationella och del dem också assimile-gemenskapen att storen av
den svenska med starki etniciteten, någraävenras om grupper

sammanhållning också utvecklas tillinre minoritetsgrupper inom
fördet nationella samfundet. det sannolika SverigeMen även ärom

mycket de invandrade landet kommerimajoritetatt attstoren av
nationell betyderassimileras eller etnisk svensk identitet,i en

det skall syfta till det eller det andra. detpolitikeninte Avatt ena
enkla skälet det för dessa komplexa och ständigt varierandeatt

finnaskan och kommer enhetlig politikstrategier inte inte att en
tillämpa.att

blir därför hur statsmakterna skall hjälpa människorinteFrågan
med det eller andra livsvalet, eller politiken skall syfta tillena om

blir ställetassimilation, eller kulturbevarande.integration iFrågan
hur den alla människor,politik och den statsmakt skall såut attse
invandrade infödda, oberoende livsval, och diskri-utan attsom av

eller beviljas särskilda privilegier, kan möjligaste levamineras i mån
för pluralistisktde själva valt ochinom öppetettsom ramarna

samhälle.

124



integreradBygg en
välfärdsstat

sakkunnigHefik Sener, politiskt

integrationsfrågorna allt flerbetraktasTrots att av som en av
framtidsfrågor, finns det skepticism hosviktigaste vissSveriges en

kritiska också representeradedebattörer.vissa Dessa röster, ärsom
dagens undrar helt enkelt det verkligen behövsi symposium, om

förintegrationspolitik och statligt integrationsverkett atten
individer det svenska samhället.invandradeintegrera i Integra-

överflödigdöms och exempeltionspolitiken ettut som som
social ingenjörskonst.

missuppfattning.Kritiken grundar emellertidsig groven
invand-Integrationspolitik handlar enskildainte integreraattom

mekaniskrade individer samhället, det helai vore ensom om
Individerna blir del samhällemonteringsprocess. ettav av egen

kraft fri vilja. Vad samhället däremot kanoch göra, är attegenav
eventuella hinder och detskapa förutsättningar, undanröja göra

för invandrade och bli del detmöjligt den sig inatt ta en av sam-
ochhälle hon lever också det kärnsubstansenDet ärärsom som

målet för integrationspolitiken skapa likadet övergripande att-
för etniskrättigheter och möjligheter alla kulturell ochoavsett

bakgrund.
invandrarfråga,med andra ord ingenIntegration är utan en

ensidigsamhällsfråga. handlar anpassningIntegration inte om en
invandrade individen samhället.den Integrationsprocessen,iav

berör såväl individereller ömsesidiga. Deärsnarare processerna,
invandrade och infödda samhälletbåde i Utgångs-stort.som

ellerför integrationspolitiken den invandradepunkten inteär
generaliserandeinvandrarna, för det med dettasägaatt grovt
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begrepp, den förändring har det svenskaiägtutan som sam-rum
hället under de decennierna.senaste

Under relativt tidsrymd, knappt fyrakort decennier,en genom-
gick omfattande förändring vad gäller befolkningensSverige en

femteetniska dag har samhällsmedborgaresammansättning. I var
bakgrund traditionellt svenska. Karaktärenetnisk denänen annan

denna förändring begränsar dock bara till enkelsig inteav en
huvudräkning etnisk tillhörighet, har också andra, djupareutanav
dimensioner förgreningar. handlar mångfaldoch detHär avom en
språk, traditioner, levnadsmönster, kulturella referen-och sociala

religioner, trosinriktningar och livserfarenheter harser, som
det svenska samhället och oåterkalleligt ochsipprat i som

genomgripande förvandlat efterkrigstidenshar relativt homogena
Itill samhälle sprakande mångfald. åSverige ett av
imångfald dag präglar det svenska samhället be-iDenna som

skaparkrafttveklöst potentiell både kan vitaliserasitter en som
kulturlivet och bidra till mångsidig samhälletutveckling såvälen av

arbetslivet.som
samhällsfrågor fram.Samtidigt har komplexa Det ärväxtnya,

hög arbetslöshet bland samhällsmedborgare bak-med utländsk
grund, tilltagande boendesegregation, utanförskap, diskriminering,

främlingsfientlighet, vi-och-dem-tänkandeoch växanderasism iett
samhället och påtaglig brist delaktighet alla delarien av sam-
hällslivet.

frågor förutsätter omfattande, samord-långsiktiga ochDessa
frånnade samhällets sida och ställer krav nytänkandeinsatser

och både politiken och myndigheternasinitiativ inom inomnya
och samhällsinstitutioners verksamhetsområden.övriga

Sammanfattningsvis förhåll-integrationspolitik samlatär ett
till samhällets verklighet präglas mångfaldningssätt nya som av

och till de samhällsfrågor fram kölvattnet den för-iväxtsom av
Måletändring under de decennierna.i Sverigeägt senastesom rum

skapa för alla.givet Sverigeär att ett-
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Vilka dåär individens och vilka är samhällets uppgifteri
integrationsarbetet

Tidigare beskrev jag rad parallellaintegration som en processer,
berör både individer och samhället. individnivån kanPåsom

integration beskrivas berör den invandradesom en process, som
individens det svenska samhället. förstai hand handlar detIväg

stark vilja och individuella politikansträngningar. Ingenom om-
det inte regelrätt indoktrineringsig kan mekanisktrörnu om en -
plantera individ samhälle. Individeni själv viljamåsteett nytten
det och förarbeta det. handlar lära språketDet och desigattom
kulturella referenserna. handlar lära samhället, dessDet sigattom
historia och nutid. Och det handlar komma arbetslivetiattom
och beroende deltaintresse samhällslivets för-i olikanågon av

idrott, politik och föreningsliv.greningar, övrigsom
bli del samhälle individuellAtt viljeakt. dennaMenärettav en

individuella förutsätter också från samhällets sida.insatserprocess
Språkkurser, samhällskunskap, kompletterande yrkesutbildning för
den har form yrkesbakgrund formeroch andranågonsom av av
förberedelser och stöd för komma arbetslivet. Alla dessaiatt
insatser dag föri inom individuellt introduktions-görs ettramen

för nyanlända flyktingar. Och det del denärprogram en av
svenska integrationspolitiken.

finns faktorerrad bakom denDet höga arbetslösheten som
drabbar samhällsmedborgare med utländsk bakgrund och driver
dem till samhällsgemenskapens och vanmaktens utkanter. En av
dessa faktorer etnisk diskriminering. internationellaDenstavas
arbetsorganisationen, förpresenterade drygt sedanILO, årett en
omfattande undersökning etnisk diskriminering arbetslivet.iom
Enligt denna undersökning, genomfördes radi väst-som en
europeiska länder, drabbas tredjedel de arbetssökande meden av
utländsk bakgrund etnisk diskriminering. ILO-undersökningenav
omfattar visserligen finnsinte det anledningSverige, ingen attmen

skulle mycket annorlundasituationen här andraiäntro att vara
västeuropeiska länder.
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denindividerkränker bara dediskrimineringEtnisk inte som
kreativtolikheternahindra idrabbar. Genom mötas ettatt sam-att

allsidig samhällsutveckling.denspel hindrar även en
kraft etnisk diskriminering.bekämpaIndividen kan inte av egen

ochsida, dels form lagaråtgärder från samhälletskrävs iHär av
etniskoch förebyggabekämpaform opinionsarbete.dels Atti av

främlingsfientlighet och intoleransdiskriminering, rasism, är en
integrationspolitiken.del den svenskaav

bland lagtharled detta arbetei regeringenSom annat enett
arbetslivet.etnisk diskriminering ilagproposition motom en ny

gällande lagendenbetydande skärpningFörslaget innebär aven
Förslagetindirekt diskriminering.förbjuder såväl direktoch som

bedriva aktivt arbete iockså arbetsgivarnaålägger attett ansvar
mångfalden arbetslivet.syfte öka den etniska iatt

förutsätter samhällsinsatserområdeEtt är segrega-annat som
storstadsom-påtagligt delarboendet blir alltmer itionen i avsom

boendesdehandlar bararådena. Boendesegregationen inte om
och eko-tydlig socialhar ocksåetniska sammansättning, utan en

känne-segregerade bostadsområdenanomisk dimension. De
handlar blandutsatthet.mångsidigtecknas Det annat omav en

hälsotal, skolbetygbland de boende, dåligahög arbetslöshet som
bristfällig kommersiell ochochunder riksgenomsnittetligger

området.offentlig service i
utveck-långsiktigtinledsbryta segregationenFör ettatt nu

deochområden samverkan mellanlingsarbete dessa ii staten
Under deberörda kommunerna. årennärmaste satsartre rege-

storstädernasför utvecklamiljarder kronorringen 1,7 utsattaatt
bland inriktaskommerbostadsområden. Satsningen attannat

språkför-arbetstillfällen, skapa bra skolor,flerskapa öppnaatt
och ökabarnomsorgenför får platsskolor barn inomintesom

offentliga dessaoch den ibåde den kommersiella servicen om-
boendesdeviktig aspektråden. En är att ta er-varaannan

utvecklingsarbetet.demfarenheter och iengagera
deltagande.delaktighet ochhandlarIntegration ytterst om

stimulans-opinionsarbete ochkräverYtterligare områdeett som
samhällsmedborgar-invandradefrån samhällets sida deinsatser är

politiska livet.detdelaktighet och ibristande representationnas
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mångfald,kulturellochetnisksamhälledagTrots i är ettatt av
försam-politiskamångfald dedenna imycketinte avser man
brist,dennaförebyggafolkrörelser.och Attlingarna i våra ettsom

kraftfullaförutsätterunderskott,demokratisktallvarligtmycket
arbete.medvetetochåtgärderlångsiktiga ett

för alla ochmöjligheterlikakännetecknassamhälleEtt avsom
politiskaenbartskapaskan inteetniskagemenskap gränser,över av

och handlingar iattityderMedborgarnasåtgärder.medel och var-
viktiga.likadagssituationer minstär

samhälletsochindividensgradhöghandlar iIntegration om
samhälletiförändringtill denförmåga sig ägt rumsomatt anpassa

etnisk ochpräglassamhällsgemenskapoch skapa avsomen ny
grund.demokratiskmångfald och vilarkulturell en
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minoriteternasStärk

autonomi

Roskildeprofessor,Lars Dencik,

minoritetkonstituerarVad1. en

MinoritetsspråkskommitténtillsattaRegeringenDen attangerav
betraktasskalluppfyllda förföljande börkriterier att gruppenvara

nationell minoritet:som en
förhållandetill antaletsamhörighet, iuttaladmedO Grupp som

dominerande ställningharbefolkningentill interesten enav
kulturelltraditionell och/ ellerspråklig,Religiös,0 särart

medband Sverigeeller långvarigaHistoriskaO

skall hasåvälenskildaSjälvidentifikation: den0 engruppensom
identitetbehållaoch sinvilja strävan att

10SOU 1997:193, s.

nationell minoritettalassammanhangdet dettaiNär enom
samhälletungefär inationell detsammabetyder som en grupp

central försärprägel"kulturell"etnisk ellerhar ärsomsom en
finnsidentitetsupplevelse.gruppmedlemmarnas Detochgruppens

ellersexuellaetniskaslagsdock andra minoriteter än t.ex.-
etniska mino-handikappade ingafysiskt Dessa ärosv.avgruppen

ochsamhälletställning iisådanaoch minoritetersriteter även om
här koncentreraskallbeakta jagviktigdemokrati är att

etniska minoriteter.mig
etnisk minoritets-definiera minoritet FörVad kan då somen

till-självdefinition vikti inteforskarna människorsär ett men
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räckligt kriterium för verkligen skall kunna definierasatt en grupp
etnisk eller nationell finske sociologinsDensom en grupp. nestor,

professor Erik Allardt, fyra kriterier brukarnämner tassom som
förutgångspunkt definiera "etnisk. Dessaatt en grupp som

kriterier är

sjalvkategorisering sjdlvdefinition
härkomst

kulturella karakteristika språk, religion,såsom särskilda sed--
och socialavänjor symbolsystem

socialexistensen verkarorganisation a inåtav en egen som av-
medlemmarna i och b företrädakangruppen, som gruppen

förhållande tillutåt i det omgivande majoritetssamhället.

2. Integrationsbegreppet
den aktuella svenskaI debatten har begreppet integration blivit

honnörsordnågot har "integrationsminister iettav t.ex. en-
den svenska tillregeringen, skillnad från vad har andrai länderman

normalt brukar jämföra med. den svenska poli-Mensom oss
tiken invandrare och etniska landetminoriteter i kangentemot
knappast falli hittillsvarje inte betecknas integra-som en- -
tionspolitik. själva verket har det handlatI medmest attnog om
olika medel försöka de främmande använder medvetetjag

detjust ordet landeti assimilerade möjligtså deni svenskasom
kulturen. laddning olika,Begreppens deras innebörd flyterär men
ofta Därför det påkallat klarlägga terminologin -jagärsamman. att
vill det begreppen följande definitioner:göra attgenom ge
Assimilation: Med detta begrepp betecknas individer iatt upptas en
existerande social gemenskap socialt signifikantaiattgenom av-
seenden bli likadana de andra i gemenskapen. olikaTvåsom pro-

kan föra till detta kan särskiljas:cesser som

automatisk assimilationa betecknar individen successivtattsom-
och påtagliga friktioner,sociala obemärktnärmastutan sugs upp
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fysiken och blirmed begreppdet heterosmotis/eti ett ursom
medlemmar.samhälletsomgivande övrigadetlikadan som

individenbetecknarassimilationmanipulerarb att genomsom
makthavares sida,från socialapåverkanför medvetenformerolika

handgripligaandraellerskolningfostran och genomt.ex. genom
uppförafås sighot detta, såvåld elleriblandåtgärder, attt.o.m. om

makthavare.samhälletsär normerat avsom

etniska iinvandrare och minoritetsgruppergällerdetNär sam-
kulturellasådanaindivid assimilerasinnebär dethället näratt en

från dehennesärskiljaskulle kunnaandra särdragoch/ eller som
manifesteradeblir socialtsamhällsmedlemmarna inteÖvriga an--

från dem ellerbortserindividen självtingen attgenomattgenom
de utplånas.

denbetecknasMed detta begreppIntegration: process genom
socialsammanhängandekommer ingå ivilken att enpersonen

samtidigtlikvärdigdelaktigamedhelhet övriga part, somsom en
bevaras.kulturellapersonliga eller integritett.ex.personens egen

verbetprefix ochnegerandefrån latinetsBegreppet stammar
Noliuttrycketibetyder be- såröra, t.ex.ranger, mesomsom

förUnderförstått: intebetyder mig inte."rör atttangera, som
bevaravill alltsåförstöra.eller integrera "attkränka Att säga

oförstörd helhet.form,ursprungligaintakt, sini ensom
från assimilation sinskiljer sigIntegrationsprocessen genom

socialadenden sidaDelstvåsidighet. motvettersomrymmer en
skall bevarasstrukturensocialadenstrukturen. Begreppet attavser

individer,element, ellerocksåoförstörd helhet när nyasom en
sidabegreppetDelsden.i vetter motsomupptas enrymmer

utgångspunkt ocksåbildarlatinska språkstammenindividen. Den
betecknadelskan någotIntegritetför begreppet integritet. som en

ungefärbetecknar detegenskap:kan ha Då ensom enperson
såledesovidkommande påverkanstyrkaobruten stå attatt emot -

och hel.oförstörd integritetförblirden Menhon meningeni är
förblitill:kan haockså något rätt rätten attpersonsom en
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okränkt, oförstörd hon ingår del den socialaiäven när som enw
gemenskapen.

integrationspolitikEn själv allvarsig består således itarsom
sammanhängandetvå uppdrag, nämligen:

eller samhälletO i skapa sammanhängande; "integreradatt av en
social helhet, under det samtidigtatt man
respekterar ochO bevarar de involverade och etniskapersonernas

"integritet".gruppernas

Sverige3. hemland för etniskasom
minoriteter

Ärbakrund detta kan frågaMot detsig: specielltnågotav man
med Sverige minoritetssynpunktsett ur

har hittillsSverige varken haftI nämnvärd politisknågon
eller vetenskaplig uppmärksamhet minoritetsfrågor. Detta är

allt kommer omkring kanske inte underligt: Sverigenär är en av
världens äldsta nationalstater och har sociokulturellt varitsett en

de homogena. de årtiondenasFörst invandring ochmestav senaste
flyktingtillflyttning har ändrat detta.

Mycket länder kan självai verket med vadsig Sverigemäta
gäller graden historiskt etniskgiven homogenitet. kriterierTreav
brukar användas för graden detta:avgöraatt av

Språkets utbredning.a Sverige de länder harär ett ettav som
för alla medborgare språk, samtidigt detta språk,gemensamt som
svenskan, exklusivt för just dvs.Sverige, det allmäntinteär är ett
talat språk land.i något annat

b Religionens omfattning. flertalet länder finns relativtI stora
människor bekänner sig till olika religioner. Sverigegrupper som
de länder traditionellt haft förendaär iett av som stort setten

alla medborgare religion fortfarande blir flestadegemensam -
svenskar föds automatiskt medlemmar statskyrkan.isom

nationella historiensc Den längd. existerande länder,Många nu
också i relativtEuropa, nationella enheter. Tyskland ochär nya
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ochFinlandårhundradet,förraländer underuppstodItalien som
århundrade,under dettaförstsjälvständigablevNorge osv.stater

nationell historia Sverige.långländer har såFå somen

olikafinnsmed deträknarKulturantropologerna tusenettatt par
finnsdagvärlden;enheter ietniska ibetydelsennationaliteter -i -

baranationalstater;erkändastatsrättsligthundraknappt enett par
uppställda kriteriernahärsamtliga deuppfyllerhandfull dem treav

handfulllitenverket kan endastsjälvaför etnisk homogenitet. I en
särskild-språkligsamtidigtnationella enheteretniska/ mönstra en

förföljdmånghundraårigochenhetlighetreligiöshet, avenen
Sverigenationell historia justbefolkningdenna mengemensam -

sociologisktdenna,medlemmarnamycket itill dehör sett,
erbjudithistorienklubbexklusiva nationer extra-ensom genomav

samhälls-beslut ochför politiskakulturellhomogenordinärt ram
ingripanden.

förför Sverigeförutsättningarnahar varit täm-Detta ettaven
medsociala livmänniskorstillrättaläggasärpräglatligen sätt att

framsprungenallmän principutgångspunkt i någon t.ex. ur-
förgrundlegat tilloffentliga utredningar,någon statens somav

imple-harförvaltningspraxis,och svenskpolitiska beslut man
för allagenerelltskall gällaåtgärdsprogramolikamenterat som

särskilt markantblivit ilandet. harför helaoch Dettamedborgare
dettaundervälfärdsstatsbygget mittendet s.k.samband med av

verket långasjälvaharårhundrade i anor.men
låtit justför detta sigutgångspunkterna göras ärEn attav

finnsdetoch homogent.folket Attföreställningen om är ettatt
och "vi".klart oomtvistatett

Åtminstone 1600-taletAxelrikskanslern Oxenstiernasedan
och effektivtenhetligtgick för skapamålmedvetet "ettatt

vilketlokalregional ochcentral, nivå...förvaltningssystem tog
ingick regerings-förvaltningsstadga i årsdengestalt 1634i som

National-unik dåtidensframtonar ioch Europa"form som
för svenskgrundläggandedettahar varitencyklopedin, 544B.14, s.

förvaltningstradition.
medfört, har den långapolitik hardennaalltVid sidan annatav

med dessförvaltningstraditionen utgångs-svenska"deduktiva -
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punkt i postulerad homogenitet och ambition åstadkommaen att
likhet främjat framväxten skärpt uppmärksamhetav en gentemot-
och känslighet för sociala olikheter. Därför tycks det i Sverige -antagligen de flestai andra länder -inträffa mikro-än ävenmer att
variationer mänskliga förhållandeni och beteendemönster får, eller
tillskrivs, social makro-betydelse. med dennaTy utgångspunkten
kommer

0 avvikelsersmå uppfattas problem;även att storasom
det annorlunda0 tolkas avvikande;någotärsom att som
och detO bara lite avvikande kunna uppfattasäven ärsom att som
mycket påfallande.

Under folkhemsbygget har oli/ehet också allt kommit attmer
uppfattas o-jam-likhet, i detsin i moderna Sverigesom tursom

liktydigt med ochorättvisa, därför "börnågontingsatts som som
åtgärdas" myndighet detnågon svenska förvaltningssystemetfiav

denna historiskaDet och sociologiska bakgrund skallär mot
ställa frågan: Vilka utmaningar den svenska självförståelsenmot
och det traditionella svenska förvaltningssystemet utgör ett er-
kännande Sverige etniska, nationellaattav numera rymmer
minoriteter

dettaDet i sammanhang skall Minoritetsspråks-är vägaman
kommitténs förslag ratificera Europarådets konvention förattom
skydd nationella minoriteter. föreslårKommittén fem natio-av att
nella skall tillerkännas svensk nationellgrupper status attav vara
minoritet och kunna åberopa skydd och stöd konventionen. Deav
skall särskilt lagstiftningeni förslagetoch ocksågåromnämnas ut

detta skall förankras grundlagen.i nationellaDessaatt grupper
tornedalingar, finlandssvenskar, ochär zigenaresamer, romer

judar. anförs ocksåDär konkreta förslag till åtgärder för stärkaatt

1 harDetta jag utvecklat utförligare i formasmin individers"Huressä
identiteter föränderligt samhälle" Liljai EmilssonSven Ann8Cett
red.: Lokala identiteter idag,-igår, i morgon",Humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga institutionen, Högskolan Gävle, 1998.
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Cfställning.de nationella minoriteternas Steg mot en
81ff,minoritetspolitik 84.Kap 6.36 spec. s.s.

grund-betyder det mindredet allvar inteOm än etttas en
förankrad svensk förvalt-lång och djuptläggande brott mot en

självförståelse från homogenitetförskjutningningstradition ien-
land präglattraditionellatill Sverige,majoritet. Den ett avsynen

för allahar hittills bildat utgångspunktnationell homogenitet,
vika för heltförvaltningsåtgärder. Detta måste ännu ovanennu

land beståendeföreställning majoritetSverige ett av enom som
likaberättigade nationellaoch flera och minoriteter. Hur om-

för politikernahar knappastvälvande detta gåttär ännu uppnog
Hädanefter finns det barade berörda myndigheterna. inteoch
svenskar olikasvenskar och utlänningar nation:utan av

finska judiskasamiska svenskar, svenskar,svenska svenskar,
ramkonventionsvenskar, SverigeDen är väg attsomosv.

"innefattar förbud diskrimineringratificera enbartinte motett av
omfattarnationellde tillhör minoritet ävenutanenpersoner som

behållaför dessa minori-aktivt stöd sinsträvan att egenpersoners
ArtikelEnligttetskultur och identitet." SOU 9 51997:193. s.

nöd-främja de förutsättningarförbinder Sverigesig "att ärsom
skallför tillhör nationella minoritetervändiga att personer som

kultur och bevara väsentligabibehålla och utvecklakunna sin
traditioneridentitet, nämligen religion, språk,beståndsdelar sinav

och kulturarv.

Post-moderniseringsprocessens4.
inverkan

det det de flestamoderna samhället vuxit DetiDet är upp.av oss-
värderingardär levt, det därdet känner till. våraDet är ärär

bak-formats. det håller lämnaoch förhållningssätt Det är att
om oss.

modernaefter detEfter det moderna kommer det kommersom
vidareutvecklingenPostmoderniseringendet post-moderna. är-

och håller lämnafrån det moderna, det känner till attsom
välfärdsstatens ochvälfungerandefolkhemmets, denbakom oss,
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industrisamhällets till det konturlösa samhällstill-Sverige, ännu
stånd aldrig blir egentligt tillstånd, alltidsom ärett utan en
fortgående kommer eller upplösa detprocess attsom av- snarare
för välkända och invanda. Och därmed medföra svåra ut-oss

för de värderingar och förhållningssättmaningar bär med oss.
föreställningaringroddaT.ex. och andras identitet.våra vårom

hela historia fram det moderna samhälleGenom vår t.o.m. som
har själva samhällsförståelsen,vuxit i liksom människorsupp

sociala tänkande, rumsligt förankrat.varit Platsen har avgränsat
både sociala och mentala både land,vårt vårt Sverige är ettrum: en
bestämd geografisk lokalitet och samtidigt socialttoposett ett- -

har hemvistsitt har det svensk".Den ärsystem som man som
Danmark har hemvist därsittär ärett annat topos, man man
"dansk. Och vidare.

har tänkande formatsSverige hög gradI iVårt ärom vem man
dem hade omkring den boddeplats socialtsig iattav man man

oftastavseende ungefär själv. Ofta de ocksåvar som en var
också släkt med det också demnågot sätt en, men var man

arbetade ihop med, umgicks med fritid, kyrkansin imötte
söndagarna, osv.

det fanns för baraSverige ellerI generationernågon någrasom
sedan hade alla bodde här allai andravuxitstort sett som somupp

bygemenskapen och brukssamhälleti alla jobbade-i stort sett som
gården eller bruket hade konfirmerats förskola,igått samma

med fackförening, och fläskipräst, ärtorsamma var samma
torsdagar, förhållande till denna sociala desynonymitetI ärosv.

med varandra idag, modernt förorts-iär t.ex.som ettgrannar
område, allt förhållande till varandra:i några ärmer anonyma
födda Gästrikland, andra Grekland, kan knappt läsa, andrai i några

högutbildade akademiker, ber Allah femtillnågra gångerär om
dagen, andra ber alls, surfarinte andra har ingetnågra Internet,
arbete, fläskoch torsdagar, andra skulle aldrignågra iäter ärtor

fläsk,livet varken torsdagar eller dag,någonäta annan osv.
pluralisering familjelivsmönstren,gäller också arbetslivs-Denna

relationerna, hela vardagslivet. Människor samlever allt mer
kulturellt och allt fler får fleramänniskor ochtvärs av ursprung

olika sociala tillhörigheter.
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där och meddet gamla blevSverigeI man man var, man var
helakände. byn, platsen där boddedem Orten, ensman varman

fler olikadag lever allt människor alltlivsarena. mångaI mer
familjen ställe, arbetet ställe,harMan ett annatettarenor.

professionellatredje ställe, de kontakternavännerna ettett
nätverk.fjärde ställe, och mellan olikaiVi rörosv. oss

för postmodernitetens värld bestårsociala livet individen iDet
och detdel pendla mellan olikartade tillhörighetertill istor att

beteendeförvänt-hänga ihop. har särskildahela sinaVaratt arena
kunnaindividen, allti sinningar måste mästra atttursom mer

erfaren-med människor delardela allt liv intesittmer som manav
med.het

flerframträda alltallt högre grad behöva uppträda/iAtt
lockar fram och utvecklar olikaolikartade sociala i sin turarenor

blir alltenskilda individens personlighetsidor hos Denpersonen.
får flera identiteter.Individerna sociala Densammansatt:mer

indivi-amerikanske socialpsykologen Kenneth Gergen attnoterar
multipla selvas,livsbetingelser utvecklarden postmodernitetensi

uppväxande indivi-kollega David Elkind talar den daghans iom
märke tillpatcbwor/e identities lapptäckesidentiteter.dens Lägg

pluralisformerna

konsekvenser kan skönjas:Tre

första: människor från ha haft olika slagsdet Att mångaa För att
partiellamed varandra kommer leva med alltberöringsytor att mer

förhållande har omkringsolidaritetsytor till dem i sinsigi man
ochmiljö. Samhörigheterna förblir vad delokala varit i varjeinte

förankrade det lokala.fall tidigare iinte sättsamma som
samhället och människor emellan upplösesSolidariteterna inte,i

lokal samhörighet.börjar allt baseras änannat rentattmermen

geografi, den moderna epokb det andra: iSnarareFör än som
samhälletbakom kommer det postmodernalämnar ioss,nu

denmänniskors biografi det sociala kittet,utgöraatt vara samman-
solidaritetsskapande kraften mellan människor.hållande och
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det tredje: tilltagande pluraliseringen samhälletic För Den
framtvingakommer långt oli/e/oetstillåtande förvalt-att ett mer

ningssystem.

Dubbelintegrationbesgreppet5.

bordebegrepp central betydelse diskussioneninta iEtt som en om
invandrarskap och medborgsarskap begreppet dnbbelintegration.är

används bl.a. Carlberg hennesMirjamBegreppet Sterner iav
Överlevnaddoktorsavhandling Gemenskap och Göteborg, 1994,

studie hur de judiska överlevande från den nazistiska för-en av
intelsekampanjen den europeiska kontinenten och kom tillsom

efter klaradekriget och blev integreradesig småningom iBorås så
det svenska samhället. Till saken hör dessa överlevandeatt som var
djupt skadade upplevelser, hade och kärasina mist sina näraav som
och och for-utlämnade blev invandrare till därBorås,ensammanu
made vad blev småstads-shtetl liten judisknågotsom av en en-
gemenskap. denna gemenskap ochingå iGenom täta ontgott-

fasthöll förankradesoch medlemmarna judiska kultur.i sin egen-
Och därigenom Sterner-Carlberg bereddes ocksåjust menar- -

för förhållandevisderas problemfria och "lyckadevägen senare
det svenskaintegration samhället. eller dessa tidigarei ingaFå av

flyktingar och invandrare, och heller derasingautsatta stort sett av
barn, förekommer nämnvärd grad de "eländesstatistikeri i över
kriminalitet, alkoholism, självmord, brukarosv. som annarsman
hänvisa till sammanhang där diskuterar invandrarnas ställ-i man

samhället. medlemmarna här under-ning Tvärtom tycks deni i
funnit flera fram-sökta ha olika det hela tagetgruppen men

gångsrika till delaktighet det svenska samhällslivetivägar sam--
tidigt de, generellt förankringhar bibehållit stark i sinsett,som en

judiska kultur. detta tycks själva verket ha betingatiegen ena
det andra och denna fråndet invandrarskap tilljustär process,-
medborgarskap betecknas dubbelintegmtionsprocessen.som
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Demokratiförutsättning:6. vitalt civiltett
samhälle

och samhälle sakStat inte det svenska språk-är ävensamma om-
bruket ibland kan förleda dessa begrepp.synonymisera Iattoss
den moderna och samhällsvetenskapliga debatten harstats- man
allt uppmärksammat betydelsen åtskilja dessa begreppmer attav -

analysernainte minst i demokratins förutsättningar. demEnav av
de betydelsefullagivit bidragen till denna debatt ärmestsom pro-

fessor Robert från Harvard-universitetetPutnam i USA.
hans centrala studier jämförelse utvecklingenEn iärav en av

Nord- respektive Syditalien. han bl.a. fram tillDet når är, att
medan det utvecklasi både demokrati och välstånd blirnorr ut-
vecklingen den deti sydligaste Italien. utvecklasDär imotsatta
stället bossvälde maffia och ekonomisk stagnation. kanHur
detta komma han kan sammanfattassig Svaret begreppetiger
civilsamhdlle. civila samhället definieraskanDet människorssom
verksamhetsutrymme mellan ochså marknaden.sägaatt staten
Med det betecknas människors frivilliga samverkan familj,i

och andra dem själva etablerade förnätverk uppnågrupper attav
syften. han övertygande föriPutnams sätttes,egna ettsom

bevis där det finns vitalt samhällecivilt där utvecklasär, att ett som
följd detta både demokrati och välstånd, medan deten av motsatta
fallet där människors frivilliga civila samverkan samhället hårtiär

från eller förhindras där detta sker, därMen intestyrs rentavovan
det civila samhället blomstra, därså inne-sägaatt utrymme attges
bär detta socialt och kulturellt kapital ställs till demo-att ett stort
krati- och välståndsprocessens förfogande.

Möjligen kan sannolikt oplanerad och oönskadsäga, attman en
effekt det starka samhället och den deduktiva förvaltnings-av

statsmakten" i har tenderat delvisapparaten/ Sverige djup-att
frysa det sociala och kulturella kapitalet Kanskei Sverige. ligger

2 Huvudtankarna arbeteni har utförligare refereratsPutnams bokeni
Modernisering och Välfärd individ och civilt samhälle i Sverigestat,om av-
Håkan Arvidsson, och självLennart Berntson mig City University Press,

och flera artiklar bl.a.i Rosenberg och1994 självGöran Putnam iav av
tidskriften Moderna Tider.
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liggerKanskekapitaletfrysa det sociala och kulturella i Sverige.
för vitaliseramöjligdär latent tinadet attatt uppresurssom en

välståndsut-fortsattförutsättning förochdemokratin ensom
veckling

förutsättning förSjälvförvaltning7. en-
vitalitetcivila samhälletsdet

särskilt olikaoch kanskemedborgargrupperolikaGenom att -
socialauppbyggandetaktivt deltar sinaiminoriteter egnaav-

till utfor-också aktivtbidrar degemenskaper "communities
tillåtassvenska gemenskapen.mandet den Genom att varaav

själva uppleversådant desärskilt kringsociala aktörer, somsom
också till vitaliseringenför dem, bidrager deexistentiellt centralt

socialadeindivider ochsamhällsbygget.det svenska Att är, avav
tillförhållande sinhandlande subjekttillåts ide lever isystem vara

demokratiskadensociala situation, utgör processensen avegen
eller männi-individerförutsättningar.viktigaste Om grupper av

för kanskeför ochdäremot till objekt sigskor samhället ii görs
de passivi-från statsmaktens sida riskerarvälmenande åtgärder att

därmed sindemokratiskaoch den mister något avprocessenseras,
medborgare,bestämdavitalitet. Passiviseringen grupper avav

invandrare,ochetniskasärskilt det minoritetersigrörom om
tillgrundenoch med det läggsmarginalisera dem,hotar i sin atttur

starkafram redan har börjatsamhället detdet i växeratt se
etmfieradunder/class.svenska samhällettendenser till deti en-

be-analog med den jagtycksHär är nysssomen process som
för-omvändafast meddubbelintegrationsprocessen,skrev som

dubbelmarginalisering.kalla detkan Dettecken Vii rörsvang.vara
invandrarbakgrundellerindivider med klar minoritets-sig enom

assimilera tillsiggrundmöjligen sin strävan attavsom -
förankring ioch livsstil- sinmajoritetssamhällets tapparnormer

beteenden ochfall deraskanden vissa nya"Iegna gruppen.
ursprungsmiljöderasförargelseväckandeförhållningssätt isåvara

Samtidigt blir de,denna.mindre blirde eller utstöttaatt urmer
främlingskapfortfarande märkbara integrund sittjust av
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accepterade likvärdiga ochi majoritetssamhället -ja, intesom av
sällan derasjust assimilationistiskt intenderade beteendeär av
sådan karaktär majoritetssamhället avvisande dem.att motreagerar
Individerna försätter såledessig i där desituation samtidigt bådeen
ställs utanför den ursprungskulturen och hålls utanföregna
majoritetskulturens gemenskap. blir dubbeltDe marginaliserade.

flerahar självJag barn-gånger och ungdomsforskaresom
kommit kontakt medi sådana ofta det magstarkaårpersoner -
upplevelser. T.ex. invandrarungdomar med olikaigäng rötterett
länder medelhavet höll till ungdomsgård irunt som en en
småstad. samtalen visade de fascinationstarkI inför vad de upp-
levde centralt västvärldeni ohämmat sexuellt utspel,som ett att-
berusa med alkohol,sig dyra och grejer, sinäga Iatt smarta osv.

detta både pådrog deuppnå starkt föraktsig frånsträvan denatt
kultur och livsstil deras föräldrar representerade desom som-
själva gengäld likai hjärtligt föraktade. blev dessainteMen ung-
domar accepterade majoritetsbefolkningen den stadi de boddeav -deras beteende också de inhemskatvärtom, småstads-möttes av
borna med skräck och förakt. underligt hårt kriminaliseradeInte -
och våldsbenägna de blivit. Ty det alltför ofta:går männi-som
skor för dubbelmarginalisering blir lätt farliga,utsatta rentav
livsfarliga, både för självasig och andra.

denna bakgrund framstårMot det särskilt angeläget,som att
olika etniska minoritetsgrupper statsmakten erbjudsav utrymme
och reella möjligheter till självförvaltning särskilt vad derasavser
kulturella och sociala verksamhet.

Naturligtvis förutsätter detta dels respektive faktisktatt grupp
önskar detta och har kanorganisation handha detta.en egen som

dettaSom ha organisation de kriterierärsett att en egen ett av
läggs till förgrund själva definitionen etnisk mino-som av en

dettaritet. får dynamisktMen den organisationen ärses egna-
samtidigt både förutsättning för och effekten atten av gruppen
tillåts, eller tilltagit sig, visst mått judiskaautonomi. Denett av
folkgruppen kani Sverige exempel här. judarna itas ettsom

högeligenSverige organiserad folkgrupp. följer delvisDettaär en
den judiska livssynen: jude delaktig iärav att attvara var en

gemenskap. judarna i Sverige de flestai andra ländersom i
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fungerandeha byggtkandiasporan många sättsägas ettupp
grenverk insti-harsamhället.svenskasamhälle det Decivilt i ett av

förlivet;skeendenalla ioch förför dettutioner nästan attmesta
deäldresbehov, desocialamänniskorstillgodose ungasomsorg,

kanskejudarna SverigeiSamtidigtvila,dödasutbildning, de ärosv.
etniskaickesamhälletsvenskadetden de i ärsomgrupperav

samhällslivet.svenskaintegrerad detisvenskar är mestsom
delaktighetSocial uppnåsformel:kanDetta genomvara en

andra minoritetsgrupper,självförvaltning.ochegenaktivitet För
socialaochhistoriskasärskildaoch har sinanaturligtvis envarsom

medökad autonomiskulle gårförutsättningar, överväg av-somen
självkulturella frågorochsocialasådanaseende gruppensom

medförakunnaocksåantagligenessentiella,upplever ensom
detocksåsådan,baravitalisering -inte avmengruppen somav

ochSverige.demokratin i Statdärmedsamhället ochcivila av
mångkulturellaInför detsak, jagsamhälle inteär nyss.sasamma

iakttagelsetyckssammanhang Sverige är väg att envaranusom
börsocial integrationbeakta uppnåvärd För stats-attatt vara:

verka.samhälletmakten tillåta att
etniskatillökad autonomidettycksverket så,självaI attvar

demo-dubbelkallaviljavad skullekan jagminoritetsgrupper enge
kan detdels/eratiefe/et. Ty

nationelletnisk,kulturell,demokrativinst sig,ia att enenvara
själva, minoritetdemförbestämmanderättfår över somgrupp

centrala livssektorer.betraktade,

civilamänniskorsdemokrativinst,väsentligb att sam-envara
samhällslivetdeltagandeoch aktiva idelaktighetverkan, deras

enkeltheltinnebärsamhälleciviltvitaliseratförstärkas. Ett en
"denkallaskulle viljautbyggnad vad jagochförstärkning av

samhället.infrastrukturen idemokratiska

Europarådets konventionratificerarkonsekvens SverigeEn attav
bör bli minoriteternasnationella minoriteterför skydd auto-attav
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både med behovetocksåvilketstärksi rimmarnomi att anpassaav
samhälletvillkortill de iförvaltningssystemetsvenskadet somnya

all-fortgående moderniseringsprocessen somföljer den merav
vitaliseraoch behovet"samhållsutvecklingen"kallasmänt attav

förbättrade förut-samhälletciviladetdemokratin attgenom ge
"folk-nyanlagddelför iblomstra minsättningar gärnaatt en-

hemspark".

för grundligabli föremålskall omfatta3Vad autonomin måste över-
bestämmavembör kunnastatsmaktenbör inteväganden. Klart attvara
bör individendettillhörig minoritetdefinieras vissskall som ensom -

detLika klart börtillhörahon villsjälv och den avgöra. attvaragrupp
väsentligavad "devarkenheller skallstatsmakten inte äravgöra som

ellerRamkonventionen,minoritetskulturen jfr ibeståndsdelarna i
kulturellaför denessentielltefterleva detindividen skallhur är egen-som

kosherslaktsvenska förbudetbör detdetljusetI mot ses.t.ex.arten. av
fortfarandeEuropeiskaland den unionenendadet inomSverige är som

lagstiftning frånförbud baserad Ensådant 1937upprätthåller ett en-
efterleva religiösterkänd minoritetsinskränkning isådan rätt att etten

landkulturtradition kanessentiell -iför kulturoch dennabud ett somen
särskiltförsvaras intesamhället knappastmångkulturelladetvill bejaka -

sedvänjor i majori-"djuretiskt tveksammalikasamtidigt minstsom
böroch enligt meningnaturligtvis minälgjakt,tetskulturen, ärt.ex.

tillåtna.förbli
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Debattinlägg





delaktighetPåtvingad
Stockholmfrilansjournalist,Maria Narti,Ana

maskWalraff utan

mycket långvarigtblandarbeta mittbörjade jagHösten 1994
beskrivasflesta kandevilkainvandrarearbetslösa som per-av- ellersedan mångagällerarbetslösa. Det personer sommanent

uppehällehar sitttjänatvistelse Sverigeiunderaldrig sin genom
människormed dessanärkontakthar kommit iarbete. jagAtteget

verksam-ödmjukbörjadeval:medvetet Jagresultatär nyenettav
finnaarbetslösamed detillsammansförhoppninghet i nyaattom

arbetslivet.iingångar
fyrameddag,undrar årjag idetVarför gjorde jag P storaav-

rumänskamina väninnor,bakom mig.svårigheter En somenav
och för-språklärarinnaStockholmtillanlänt 1989,hade sommaren

efteransökanskickade iochmöjliga kurserallaprövadefattare, väg
arbetslivetitillkallas intervju. Vägenansökan attutan ens

endalångtifrån denoch honför hennestängdheltverkade var-
ofta komma iutanförskap.oändligt Attfastnatföreföll ha isom

fickpåfrestande, jagsådana livssituationermedkontakt storvar
saken. jagpraktiskt Närförsöka någotåtminstonelust göraatt

underredan århadeverksamhet, jag 24dennagickfrivilligt ihelt
projektanställdochtimanställd lärarefrilansjournalist,verkat som

gickallaerfarenheter,trodde minakulturen. Jaginom utatt som
kundeuppdrag,betaldajaktständigt återupptagen nyaen
funnithadeinvandrare inteförplattformerbjuda nyttig somen

återkommandealltidfria kulturensdenarbetslivet. Trotsplats i
samlingredan lyckatshadeoch kriser, jaghinder stor aven

svenskadetnätverkrikt iochyrkeserfarenhetervärdefulla ett
erfarenheterbådelåna"kundeinbillade jagmigsamhället. Jag att

arbetslöshet.drabbadeoch brödertillkontakteroch avsystrar
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Dessutom hade jag de förklaringarsvårt virvladeatt tro som
fortfarandeoch virvlar kring arbetslöshetens frågor, jag vägrade

alla dessa evigt upprepade fraser beskriver dagensacceptera som
läge slags oföränderligt och slutgiltigt tillstånd: detAttettsom

finnsinte arbeten påstående grundasatt ett som
föreställningen antalet tillgängliga jobb statiskt och opå-äratt
verkbart, det bästa arbetslös kan följa kursnågongöra äratt en att
eller i utbildningnågon i konjunkturuppgångväntan en

plötsligt skulle förändra den arbetslöses liv.som
klart förståUtan detta, jag i praktisktgång experi-att satte ett

det aktivai livets utkanter experiment genomfört till-ment ett-
med de arbetslösa och utformat enligt deras önskningarsammans

och enligheti med behov de själva hade beskrivit. Utansom att
behöva byta hårfärg och ögonfärg, hamnade jag inamn, samma
position Günther Walraff: En osynliga värld, gömdsom annars
bakom samhällets offentliga beskrivningar självt,sig öppnadeom

införsig mig.
det aktivitetscentrumI då grundades gjorde och fort-som

farande försök forcera ingången tillgör arbetslivet. På såatt sätt
kommer kontakti med aktörermånga vanligtvis spelarsom en
viktig roll dei arbetslösas vardag arbetsförmedlare och social--sekreterare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och personalchefer,
politiker och fråntjänstemän kommuner, landsting och statliga
myndigheter. kontakternaMen etableras alltid nerifrån och upp -den arbetslösas position, position tidigare okänd för mig.ur en

Denna skrivs alltså med utgångspunkt i särartade erfaren-text
heter: fruktDen speciellt utformad praktikär och stude-en av en

konkreti handling de mycket långvarigt ellerrar permanent
arbetslösas plats deni svenska demokratins strukturer.

frågorDe jag ställer kretsar alltså kring denna livs-som grupps
situation. Vilken bild det demokratiska svenska samhället skapasav

långtidsarbetslöshetensi vardag Vilka möjligheter har människor
befinner dennai sektor samhällslivet själva och isom av att

demokratisk anda påverka livssituation,sin förbättra sina villkor,
komma dialogi med andra Vilken innebörd fårgrupper ordet
demokrati för dessa människor
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finnsinteMänniskor som

praktiskasådanadraslutsatserförsta gårdeEn er-att ursomav
knappastarbetslösaellerde långvarigtfarenheter är permanentatt

och förpolitiken närings-fördebatten,allmännaför denexisterar
livet.

framträderarbetsdagarnatillbringarvilkenvärld jagiDen
kännerflestadeSverigebild invånaredendelknappast i någon av

huralla,långtidsarbetslöshet mångadettill. existerarAtt vet men
medvarvadarbetslöshettidentänka sigöverhuvudtagetkan att av

människorförarbetsmarknadsåtgärderochkurser stor gruppen
med fjor-till ochellerperioder tioinnebära långakan sex,som

årton
fåttaldrig haroftast människorträffarvardagen jagI ensom

pågåendede-iarbetsplats Sverige,isigchans närma menatt enens
sådanasällanåterfinneroch politiskabatter ytterstmanprogram

vidarbetslöshetdiskussionernahetastesituationer. De stannarom
ochhaft fast arbetetidigare harfolkutformadefrågor somsomav

högrekan krävadefacket:medlemmar Detiockså ärär som
fackligamed hjälpocksåocharbetslöshetsersättning avsom

syftaralla förslagmotståndkanorganisationer göra enmot som
föränd-ellermed a-kassaför tidenbortreframtida parentes en

arbetslöshets-uppblossadekortvarigtarbetsrätten. Denring av
kate-tillhörde dennajustTherese Rajaniemileddesrörelse avsom

undertillfällefåtthar aldrigprojektdeltagare"minagori. Men att
diskussionernafacket,tillhörperiod arbeta: intelängre De omen

arbetslöshetsförsäkringenförslutpunkta-kassa,nivån enom
främmandefullständigtanställningstrygghetlageneller äromom

dem.för
mänskliga öden. Dendessatystnad omringardjupEn senaste

berör-Alla frågordetta.exempeltydligavalkampanjen somgav
social-sidanskötsarbetslöshetenhopplösaochden långade av

fraser.överoptimistiska allmänna Nuhjälpmeddemokraterna av
sadedet knakar Göranekonominförbra Sverige,det växergår -

kommerutbildningsatsningenDengång:gångPersson stora
ökar...nyanställningararbetsmarknaden, antaleteffektatt
sadesocialdemokratellerVarken statsministern någon ettannan
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enda ord de människor under hademånga inte kunnatårom som
betalt för aktiva insatser bästa falli kortvarigt hade fått till-utan

till useltgång betald praktikplats eller lika dåligt värderaden en
låtsas-anställning med etiketten ellerALU, Api socialt beredskaps-
arbete.

märkligareAnnu det skedde bakgrund det ställ-var motsom av
ningstagande det tillhör folkpartietparti jag liberalernasom - -intog. komVi valkampanjensi heta sista period med skriftertvåut

möjliga konkreta förbättringar för de långtidsarbetslösajustom -skrift förnyelse skolor invandrartätai områden ochen om av en
skrift praktiskt genomförbar integration arbetslivet.i Till deom
presskonferenser vid vilka dessa skrifter presenterades korn bara

journalister frånnågra invandrarredaktionersmå ingen politisk-
ingen kommentator eller analytiker från kända medierreporter,

tycktes lägga märke till ansträngningen dessasignärmaatt pro-
blem Radio, TV och de tidningarnasätt. ignore-ett nytt stora
rade kallelser.våra efter denDagen andra presskonferensen, den
vid vilken diskuterade konkret integration arbetsliveti och lade
fram helt förslag, visade Aktuellt invand-nya ett reportage om
rarfrågornas frånvaro från valkampanjen Efter denna händelse
började undrajag yrkeskamraters,mina de svenska journalis-om

verkliga inställning till integration och invandrareternas, över-
huvudtaget kan betraktas någorlunda någorlunda för-öppen,som
domsfri: mediernasOm medarbetare inte visar den minsta ny-
fikenheten för förslag försöker bryta förlamningen kring in-som
vandrarnas arbetslöshet kan då mediemänni-permanenta samma-skor verka för samhälle för allaöppetett

dagar föreBara några valdagen verkade moderaterna plötsligt
förstå den tystnad rådde destruktiv,att som var att ett stort svart
hål öppnade valkampanjenssig i debatter invandrarnasattom
mycket långvariga arbetslöshet aldrig fick plats dagordningen.
Carl Bildt presenterade själv baratyvärrrapporten tommen en-sådan, antagligen hastigt improviserad och därför helt fri från
konkreta förslag, skriven allmännai ordalag någorlundautan
exakta bilder arbetslöshetens fält och möjliga det.vägarav av ut ur

enda dennaDet erbjöd den alls fräschainte tankensåtext var en
kommission skulle utreda problem för någranyttsom som

152



ANA MARIA NAHTI

sedan ingående hade blivit analyserade i Björn Rosengrens stora
invandrarpolitiska utredning

Politik och medier blundar alltså uppenbart inför den stora
långtids- eller arbetslösa, vilkeniarmé armépermanentav en

säkert invandrare.majoriteten Dennautgörs nämnsav grupp som
odefinierad och ohanterlig dimmig företeelse de sällsyntaen men-

försök fakta finnabåde analysera kring den och praktiska lös-att
för den förblir redan harningar jag visat.såutan gensvar, som

eller arbetslösa invandrare dagLångvarigt iärpermanent en
okänd det sociala livet, identitetslöst kollektivinärvaro ett utan

andra samhällsgrupper. fårkontakt med Ibland lust benäm-jag att
medlemmarna denna okända sociala människori grupp somna

finns", eftersom tystnaden dem kompakt.inte omringat ärsom
demokratins strukturer kan sådan social varkeniVar utanen grupp

föreller ansikte handlingar, ställnings-egnanamn rum egna
taganden, varifrån kan den hämta för försvarastyrka sina in-att

Är fulltäckandedemokrati tystnad och okunskaptressen vår om
människor vardagens gemenskapstänger ut en massa ur

Statistiken "övriga"och de

projektdeltagare får plats vanliga statistiskamina inte iMånga av
tabeller befolkningen fallalla de tabeller beskri-i inte iöver som-

Officielltarbetslivet. dessa varken sysselsatta ellerärver personer
bland befinnerarbetssökande. De ännu störreryms en grupp som

utanför arbetsmarknaden. Med uteslutningsmetoden kansig man
dettaklarare betydande antal människor fängslade iavgränsa

antal varken definierad ellerpassivitet, positionett utanpersoner
tydlig funktion det sociala livet. plockar bort sjukpen-i Om man

studerande och hemarbetande, framkommer tillsionärer, man en
skrämmande siffra flera hundratusen människor intesom- -
finner plats det aktiva skalor.eller livetspassivanågonstans

officiella språket kallar därför dessa människor förDet
Ekonomen Stark har till och med"övriga. Agneta gång använten

benämningen för bestämt understryka de berör-övriga övriga" att
märkligadas identitetslöshet.
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människor social identitet talas och skrivsSom sagt: utanom
forskarna dessa gåtfullasällan. och då kommer dockDäytterst

siffror. har uppmärksamhet i sinJan O. Berg ägnat storgruppen
bok fria antologi studier samlade under rubrikenagenter,om en av

och från forsk-Frustrerade FriaFörnyare, Rapportagenter ett-
arbetslösheten och dolda världen".ningsprojekt Denom

jämföra olika statistiska tabeller kommer O.Genom Janatt
till drastiska slutsatser: Dels de vanliga beräkningarBerg att som

uttryck för hela dettalar arbetslöshet inte sanningen närom ger
gäller relationerna mellan de uppehälletjänar sitt egetsom genom

formerarbete och de olika bidrag; delslever storattsom av en
försörjer kändadel landets in-invånare inte sig egnaav som genom

befinner "den dolda världens djup, sektorkomster sig inne i aven
samhället blir studerad och heller upphov tillsällan inte gersom

frånmärkbara ställningstaganden de berörda.
forskarna arbetade medoch de andraO. BergJan rappor-som

arbetsmarknadens siffrorden dolda världen analyserarten om
mellan och 1997.1990

världen-projektet, medEnligt de beräkningar doldagjort i Den
undersökningsdata,användande och SCB-dataAMS- samt egnaav

faktiska arbetslösheten hel- och deltidsarbetslösaberäknar den
latent arbetssökande till mellan och miljoner1,25 1,35samt

helasvenskar åldrarnai Dettaår.16-64 23-24 procentmotsvarar av
befolkningen åldersgrupperna... kande aktuellai inteDetta gärna
karakteriseras misslyckande för densätt änannat ettsom

verklighetensvenska arbetsmarknadspolitiska modellen. Den yttre
modellen för klara.skapade tryck rustadinte Dettaett attvarsom

ochsamhällsekonomin, den nationella självkänslani sinutsatte tur
påfrestningarenskilda för sannoliktmånga störrepersoner som var

brukar jämföra med.de länderi någraän ossav

siffroråterfinns rubriker och värdastatistiska tabellerI rapportens
februariall uppmärksamhet. gäller enligtsituationen iDet 1997

1 ochm.fl. Frustrerade, FriaBerg, Jan O. 1997 Förnyare, agenter
och doldafrån Forskningsprojekt arbetslösheten DenRapport ett om

världen Stockholm: City University Press 1997 27s.
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beräkningar från och Bredvid de kända talen förAMS SCB.
arbetslösa och olika åtgärderi arbetslösa":övrigastårpersoner

figurerarlängreLite rubriken arbets-AMS.150.000 övriganer
sökande: Och vidare: "latent arbetssökande":AMS.000164.

SCB.204. 000
de okända och utanförOm arbetsmarknadenigrupperna

Åsaskriver också Stark ochAgneta studien "ArbeteiRegnér -
behöver, utför, betalar analysmodell iEnvem vem vem genus-

perspektiv delrapportingår knuten tilli utredningensom en om
fördelningen ekonomisk makt, den s.k. Kvinnomaktutred-av
ningen påpekanden frånSOU lånade dessaNågra1997:115.
forskare understryker den obegripliga ställning devissen grupp -

varken arbete eller officiellti betraktas arbetslösaärsom som -
bland landetsintar invånare

har då funnitVi dagens standardkategorier längre fungerarinteatt
de funnittänkta. har omkringvarit Vi halv miljon männi-som en

skor utanför arbetskraften,i alltsåSverige varken betalda arbeteni
eller arbetslösa, i övriga, utsträckningi ärstoren grupp som
okänd. människor betydligt flera deDessa arbetslösa. Vadär än gör

Ärde Vad lever de de själva de nöjda, ellersigav Hur ser
skulle de levavilja sättannat

synvinkel frågornamin dessaFrån studier ställerärsett som
särskild anledning. finnerintressanta bekräftelse förjagHärenav

erfarenheterde dagligen praktiken.jag i statistiska tabellerIgör
och frågor formulerade kring dem kan faktautläsaman som
strider demokratins grundprinciper alla människorsmot en av -
lika värde. Identitetslösa enskilda människor eller inteärgrupper
bara identifiera: människovärde speglassvåra Deras inte iatt
benämningen klart definierad förkroppsligasdetposition,av en

heller förmodeller handlinginte i och dialog alla andrasom
bereddaär att acceptera.grupper

Jämförelserna mellan olika statistiska undersökningar desom
nämnda forskarna har upphovgjort till starkt antagande:ettger

Åsa2 Stark, Ljusnande framtidAgneta eller långtRegnér, 19978C ett
farVäIP. Stockholm: Fritzes 93.s.
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omfattning harförsta hand ochinvandrarna i iDet är storsom
antagandeoffer för arbetslösheten.blivit den Dettapermanenta

folkalltsåberäkningarna sysselsättningenstyrks om somomav -
centralbyrånStatistiskaförsörjer inkomst.sig pre-genom egen

svenska medborgareföljande siffror Blandsenterade 1997: är
naturaliseradeföretagare; blandanställda eller%74,5 egna

svenskt med-redan har erhållitalltså invandrareinvånare, som
befinner iborgarskap, i situation;sig 53,9 gruppensamma

flyktingarsiffran och blandutomnordiska medborgare °/o;34,7är
harfrån och med baraoch invandrare bosatta landeti 101991

företag.anställning eller äger egna

demokratinBidragstagaren och

antagligenarbetardelen de invånare inteDen ärstörsta somav
allt sedan dehar bidragstagaresocialbidragstagare och varitmånga

människa sedanarbetstillstånd.har fått uppehålls- och En som
befinner särställningsocialbidrag Sverigeslänge lever sig i en

utanförstående detklartsociala relationer.karta Hon näräröver
individer ochför relationer mellangäller Viktigamönstren grupper,

kunskapför med ochframför relationer väsentliga kontakterallt
arbetslivet.om

modellensfaller utanför den svenskadessa människorAtt van-
har medAlltkonstigt. Sverigeliga relationsmönster inte iär som
förhand-traditionenligt välrotad iarbetslivet bestämsgöraatt en

poli-fackförbund och arbetsgivarorganisationer.lingar mellan Det
respektera arbets-frivilligt pliktentiska livet har tagit sig att

harvilketförhandlingspartner. intressemarknadens mäktiga Men
problemöverhuvudtagetdessa sigorganisationer att ta soman

intressesfär Facket försvararligger utanför de gruppernasegna
drömmasocialbidragstagarna kanmedlemmar, intesina attomens

för eller TCO.komma med fack, de existerar inte LOi något
för förstärka etablera-sammanslutningar verkarArbetsgivarnas att

Socialbidrags-marknaden.de företagare och deras positioner
förskaffa kapitalkan överhuvudtaget siginte startaatttagarna

bryVarför sigskulle arbetsgivarorganisationernaeget. om en
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vardag räknas bästa fallförändring dessa dei iutstöttas som-
arbetsförmedlingararbetskraft socialkontor och skickargratis när

företagen socialt beredskapsarbete, ellerdem till med ApiALU,
utanförenskild ellerpraktik. någon stårKan person grupp som

fackföreningsrörelsen och allt-både och arbetsgivarorganisationer
förhandlarnas tabeller och bestämmelseralls figurerarinte iså

möjlighet arbetslivetöverhuvudtaget hoppas inträde iatten
Under 1990-talets har organisationer uppstått,senaste nya

invandrareavsedda företräda de arbetslösa. tvivlarJag attatt
arbetslösa med lågsocialbidragstagare ellerär permanentsom

får tillfälle kontakta sådanaKAS-ersättning organisationer,att
fårmindre sådana människor lustjag någon gångännu att atttror

föreningar. vardagliga iakttagelsersjälva söka inträde dessai Mina
arbetslöseden bidragstagaren och denevigasäger permanentatt

folkrörelsernasinvandraren mycket ochSverige,inte attvet om
efterhan/hon letar möjligheten komma iinte någonatt orga-

förmed undantag etniskt centreradevissanisation samman--
splittring, upprepade konflikter och låg aktivitetslutningar, där är

projektdeltagarna har lärt känna verkar hysavanliga. jagMånga av
likgiltighet, misstänksamhet eller till och med aggressivitetöppen
inför förslag delta form kollektiv verksam-alla i någonattom av

försökenhet. misslyckade arbetslivet, besvikel-sigDe närmaatt
hem-orsakade avståndet mellan det yrkesliv hade imanserna av

stängda svenska yrkeslivet, ochlandet och det passiviteten en-
faktorersamheten, sociala och psykologiska tillnäringär som ger

bitterhet och misstroendetillstånd ständig djupt gentemotett av
föroch livsformer typiska den svenskamänniskor, grupper var-

Utanförskapet dels resultat liv grundatdagen. är ett ettav
bidrag, också eller mindre medveten motsatsställ-men av en mer

infördet samhälle inte sig sinaning öppnargentemot nyasom
erkänner hans eller hennes utbildning ochinvånare, inte vägrar

yrkeserfarenhet.uppskatta främmande
utanförstående har ocksåinvånare uppståttHur är enmassan av

finna förklaringar till defråga. kan kanske delintressant Här en
frivilliga ofrivilliga be-och sociala och psykiska avstånd jag just
skrivit.
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flesta arbetslösa invandrare känner tillhörDe jagpermanent
anlände till under och 90-talen.Sverige Då1980-grupper som var

för organiserad asylsökandenmottagningsträngtsystemet en av
redan färdigbyggt de centrala och lokala myndigheternasi rutiner:

förläggningar, sedan falllång olikai i mångaFörst väntanen
obligatorisk placering kommuner ofta glesbygden, däri ismå ute
de nyanlända automatiskt hamnade bland socialbidragstagarna.

socialbidragUnder lång tid betraktades dessa mottagare enav som
särartad kontakter med myndigheter uppgiftutangrupp vars var

slussa vanliga arbetslösa tillbaka arbetslivet. osynligi Enatt mur
arbetsförmedlingmellan och socialkontorsigreste en mur som-

under de delvis har ned, detta harrivitsårensenaste trotsmen som
hunnit hinder kring de arbetslösa.cementera stora permanent

Socialbidragens kostnad ökade lavinartat under 1990-talets år av
föranledde försök flytta folkväxande arbetslöshet. radDetta atten

från socialbidragens till andra försäkringsformer utanförkonton
kommunernas ekonomi.

modell för den berörde socialbidragens statistikEn utatt ta ur
har med framgång olika då allspraktiserats kommuneri intemen
med syfte slussa människorna aktivt arbetsliv heltiatt ett utan
enkelt åstadkomma lättnader kommunernasi ansträngningen iatt
budget. Under period fem eller månader fick f.d.en sex en
socialbidragstagare s.k. socialt beredskapsarbete hos kommunen.

formelltbetydde den arbetslöse blev anställd kom-Detta att av
för begränsad tid och vanligtvis med lågstående arbets-munen en

uppgifter förening alltsåideell eller liknandei organisationnågon -
långt ifrån den sfär produktion och distribution ochdär av varor

Efter denna tid, då den berörde betaladetjänster in sinaäger rum.
lyftsavgifter till kommunal a-kassa, hade automatiskten personen

frånbort statistiken socialbidragstagare och iträttöver gruppen
med lägsta arbetslöshetsförsäkring. praktiken betydermöjliga I
denna förändring alls för individen och hans familj:ingenting

hennes ekonomi förbättras chanserna till anställninginte,Hans/
förbättras heller. kommunens statistiska tabellerinte iMen

liten ljusning.registreras en
folkAndra exempel manipulationer med socialbidragens har

under de förockså blivit kända "aktiverar"mig.åren Mansenaste
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bidragstagarna vilket riktigt svenska betyder bidragensren att-
utbetalning villkoras deltar kurser,i vissaatt mottagarnaav pro-

för kunskapslyftet eller verksamhet särskildanågon i verk-gram
städer för hantverkare eller i projekt drivnavissa kommunenav
eller arbetsförmedlingen. dennateorin modell förI akti-ser nya
vering" arbetslösa ganska förnuftig Varför skapermanentav ut.
friska människor arbetsför ålderi leva dentvingas i ochpassivitet
isolering automatiskt fram vardag tömd aktivaväxersom ur en
insatser praktiken resultatetI sådanamångaär av moment av
aktivering tvivelaktigt. Under begränsade tidsperioderänmer -oftast halvår människornatvingas delta olika aktiviteteriett som-
de självainte har valt och de har mycket möjlighetersom att
själva utforma eller påverka. Allting redan planeratärens noggrant

kommunens eller arbetsförmedlingens tjänstemän lederav som
verksamheten och får avtalsenliga löner. arvoden del-Desom

får däremot lika låga det tidigare helt passiviserandeärtagarna som
och ovillkorade bidraget.

Vad bidragsfolket kan utläsa denna situation antingenär attur
deras arbetsinsatser alls värderasinte eller de tvingas iatt en
form samverkan med samhället påminner gamla tidersav som om
slavarbete kommentar oftajag har hört från de arbetslösa jagen-
känner. Vad faktumDet det finnsinte relationnågonvärre är: att
alls mellan det produceras sådana kommunalai verkstädersom
eller aktivitetscentra styrda direkt arbetsförmedlingarna och detav

händer det riktiga arbetets fält får förödande följder. Omsom
verkstaden tillverkar dåliga produkter låg takt kani undraman
varför verksamheten överhuvudtaget detOm tvärt-uppmuntras.

upphov till låt högt kvalitativa sömmnads-sägaom ger oss
produkter invandrarkvinnorna ofta mycket duktiga hant-är-
verkare då säljs vackra kläder eller inredningsartiklar till s.k.-
självkostnadspris eller distribueras de gratis. Meningen denär att
offentliga sektorn skainte i konkurrensorättvis medgångsätta

företag.privata verkligheten blir dessa konstgjordaI inslag i
arbetslivet undervegetation hållstvångsmässigtsortsen som
utanför hälsosamma relationer det gäller både ekonomi ochnär
arbetets etik.

159



PÅTVINGAD DELAKTIGHET

offersamhälletsstarkaDet

bidragstagare,mellan sidanavståndetEgentligen åjag atttror ena
myndighets-andra sidanoch ansvarigaarbetslösa åpermanent

erbjuderarbetsförmedlareochsocialsekreterarepersoner --
tänkertillstånd dagför de iförklaringar närmånga som

klyftordestruktivaghettobildning ochtalar segregation,om
förmodellerallaolika etniskalandetsmellan I nästangrupper.

och arbetareoffentliga sektornsmed denrelationer representanter
det jaguttrycktamindre tydligtåterfinns eller spår somavmer --

"detmentalitet.luthersk-svenskgammal Detbetraktar ärsom en
myndigheter,med"folkhemmetsamhället, sinastarka stora

eller denindividensska lösafolkrörelser,ochorganisationer som
enligtmöjligtoch mycketproblemlilla så somgruppenssvaga -

lillaenskilde eller denmodeller.formadeenhetligtoch Den svaga
med sinavilja eller kunna itualls självförväntas inte taattgruppen
betraktashänderproblemenförsöker de iOchsvårigheter. ta egna

ansvarsområdenprovocerande intrångofta dessa försök ettsom
beslut.harmed klar ställningdär enbart tjänstemän rätt att ta

mentali-för dennafallit offer justharInvandrarna gånggång
skulleInvandrarverk och kommunernaStatensDet tasomtet. var

livet.det svenskanyanlända Om någonintroducera de iochemot
under den långaflyktingförläggningville bointe väntanperson

självdennearbetstillstånd ochuppehållstillstånd och senareom
Lik-besvärlig.betraktades han/ honvälja bostadsort,försökte som

finna till alternativvillefick debehandlingnande väg ensom
harprojektdeltagareBland de jagsvenska språketundervisning i

. aldrigunderåterfinnsmed, majoritet mångafått arbeta somen
svenska, ochkursertill bättre ifått chans söka sighar somatten

vilkenhandläggarefått införhar sinaöverhuvudtaget visainte
uppgifter deprofessionellamed och vilkade bärkompetens sig

med.skulle vilja arbeta
skickashistorielärarinnapolskFall restaurang-somsom en

för-rumänskstorkök ellerarbetaför lära ikurs sigatt som en
bli fri-omskola ochsigoch tvingasfattarinna översättare som

efterfår jobbkvinnordessaalls ovanliga.tidsledare inte Ingenär av
polska f.d.yrkesutbildning.oönskadpåtvingad och Den
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honallergi medanallvarligdrabbashistorielärarinnan an-enav
lyckasrumänskanmedanköksbiträdeför blisigstränger av-att

fritidsgårdarnafritidsledareblivande justsluta sin träning närsom
verkardennaOckså situationanställdaavskedar i stora grupper.

meritförteckningarefter jagska dömavanlig,oerhört jagomvara
yrkesutbild-eller heladeunderhar fått läsa åren: Kursersenaste

be-socialsekreterarens/arbetsförmedlarensefteranordnasningar
ordfårstudiernaskaden genomgåslut, säga ett omattutan som

slututbildningenönskemål.ochförutsättningar Närsina taregna
behöver denarbetsmarknaden egentligen intedet sigVisar att

färska kompetens.nyutbildades
Solna.arbetsförmedlingentill igick Jagdag jagvackerEn 1970

understod ledigstudentbostadtillfälligtbodde då i som-somen
eftersomarbetsförmedlingenden lokalasökteJag enmaren.

hade bettarbetsmarknadsbyrån migfrånkvinnlig tjänsteman att
Stockholm ochvilseoftabrukade iden tiden jagdet. Pågöra

självklartlyckadesden dagen.hände det ocksåSolna och Jagså
vandraoch fickskullevilkenvid jag stigaden busstationmissa av

fann arbets-äntligenlängs innan jaglänge järnvägengatorna
fann förmedlareochlokal. gick jagjagförmedlingens Nu när en

osäkerganskafortfarandeberättademed jagville tala mig,som
gick bra,språket, detstuderade jaghistoria:svenska min Just nu

fortsättaskulle universitetet, någrahöstenunder jag om
självklartjobb och dåsökaskulle kunnatroddemånader jagjag att

kanskejournalist,verkaskriva,slutmåletmed nyttatt som
efter dennafick delreaktionböcker. jagskrivaockså Den ta av

allaförvånadebekännelse mig Jagoskyldiga möttesgränser.över
medsyssladeArbetsförmedlingen inteutskällning.strängenav

förra yrke,varför drömde mittförresten jagjobb ochsådana om
gickambitioner inteobegripligahysa sådana Detkundehur jag

skullebehöver.skribentbraspråk Jaglära sig nyttett enatt som
praktiskt,någontingtänkabörja någontingabsolut annat,

möjligt.
arbets-aldrigföroch gickvände migJag attut sommerom

arbetsförmedling.fotensökande isätta enner
vredefortfarande jagkänner jagtjugoåtta år närNu, senare,

havälförstår mycket jag måstefram minnet. Jaggräver att
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förmedlat utomordentligt ovanligt intryck till samtals-minett
säkertjag mycket främmandesåg fågel blandpartner, att ut som en

förmedlingens den tiden kunder och fortfarandejagatt var
okunnig hur det svenska samhället fungerade och vilsegången iom
vardagen hade bara fyrajag månader liv det landeti bakomav nya-

varförmig. denna fördömandeMen reaktion Vadsträngt gav
damen bakom disken mycket typisk svenska med knytblusen- -

halv dömaminut drömmar,mina betygrätt sättaatt en ut
ochmin energi viljamin Vad fördet barbarisk attityd jagvar
hade svenska tjänstemän aldrig hört talas exil-möttes av, om

författare levdeBunin del författarlivIvan sitt istoren av
utlandet innan han tilldelades Nobelpriset...

behövdes fleraDet ständig förvåning,år innan skulle för-jagav
arbetsförmedlingensstå kvinnliga och manliga sällantjänstemänatt

intresserar för densig ryska litteraturen och för Nobelpriset. Och
flera skulle innan begrepår jag kanskejag dennaännu att

sommardag Solnai räddade själv frånmig faror: och medmånga I
de jag lämnade lokalen,jag hade praktikenjag i självnärsteg tog
tagit för livmitt handling aldrig harjagansvaret nya en som-

fast den harångrat, kostat ekonomiska påfrestningar fri-enstora
lansande skribent kan inte till någorlundamånga år normalnå
nivå inkomsterna.i

Vad illustrerar denna berättelse

Med den kunskap dagjag har bakgrundeni till invandrarnasom
arbetslöshet, jagvågar jagpåstå 1970permanenta att sommaren

råkade för vanlig situation. utbildning ochVår våraut yttersten
yrkeserfarenheter betraktades värdelösa, önskningar ochvårasom

personliga planervåra inte till diskussion. Någontogs ens upp
hade redan planerat vad skulle med livvåra i Sverigegöraannan

det enda förväntades helt enkelt underkastadegöra attvar-
färdigt planerat inträde deti svenska arbetslivet.ettoss
starka samhälletsDet hade friainga förmönster utrymmen nya

tankar, handlingar, människor. Under tiden följdenya nya som
förstärktes detta det förinte vändamig1970 svårtmönster. var att
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sökabestämda och min Dedet redantill väg. somegenryggen
automatisktskickadesefter dettadecenniumtillkom Sverige ett

ochskulle havilketflyktingförläggningar jag intetill accepterat --
Modellen föroftast kommuner.sedanplacerades i små ett system

självaoch lustmänniskornaberövade initiativfullständigt attsom
redan etablerad.för livsinata varansvar

mekanismerSegregationens
Studiernasstudieresalånggjorde i USA:jag ämne1994 varen

relationer.och etniskaetnicitet
tillhördejournalister och lärareeuropeiska jagGruppen resteav

frånprofessorerträffaförkontinentenspriddatill över attorter
från olikapolitiker ochforskare, tjänstemänolika universitet,

engageradeför iledareoch organisationermyndigheter många
systematiska försök migra-ellerintegrationsarbetet i att stoppa

tionen.
fickdärYorkägdegivande i NewmångaEtt möten rumav

Richardprofessor C.emeritusföredraglyssna till presenteratett av
forskningmed erfarenhetlångvetenskapsmanWade, omaven

migrationen.
historiskafram tillhade kommit iresultat hanbeskrev deHan

amerikanskainträde detinvandrarnasangående iundersökningar
samhället.

första integrationensuppenbara.blevslutsatser DenTvå är att
arbetetillhar tillgånginvandrarenekonomisk:första nyckel Omär

han/hon sigintjänad inkomstoch lagenligtalltså till taren egen -- detförsta tidenUnder den ighettot.före eller nyautsenare ur
framför alltstädernas ochnykomnahamnade alla ilandet stor--

dedärförhelt enkelt intesegregerade områden,städernas att-
Wade berättar in-boende.betala förrådhade Närannat omatt

ochav1800-taletandra hälftenunderlivssituationvandrarnas
mörka:självklartde första bilderna1900-talet blirlängre

nyanlända,fattigadomineradestadsdelareländigaTrängsel i av
oftaför arbetet,detgod ersättningmöjligheter att egnasvaga

ochsjukdomarkonflikter alla slag,förekommande smittsammaav
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bränder... hur dåliga utsikternaMen verkade under in-oavsett
vandringens första tid och hur nedsättande för-mångaoavsett
domar skapade avstånd mellan nykomna och redan etableradesom
stadsinvånare, lyckades de flesta frånmigrantergrupperna av

irländare, polacker,Europa judar från hela östliga Europa,-
ukrainare, italienare småningom individuelltså eller med helaatt-
familjen sig densegregationen ekonomin för-närta ut ur egna
bättrades. uppenbaraDär rasistiska hinder stodinte i vägen
utvecklades integrationen naturlig tack till-som en process vare

arbetstillfällen förgången alla. betyderDetta inte alls arbets-att
lösheten okänd för nyanländaUSA:s invandrare, i jäm-var men
förelse med situationen andra delari världen de fattigasav var
möjligheter bättre den snabbti expanderande amerikanska ekono-

därmin arbetstillfällen oavbrutet skapades.nya
andra slutsatsenDen professori Richard forskningWades är

spännande: det gäller bildandeNär ghetton följdesvartaav proces-
inte deni europeiska invandringen.vägsen samma som

analyserade historiskaDen sin utgångspunkt itarprocessen
slaveriets upplösning invandring kommervåg inär stor svarten av

ochi med f.d.gång slavar lämnar landsbygden för söka jobbatt att
städerna.i tvingadesDe också invandrarna frånsåsvarta som-

hadeEuropa tvingats börja liv ekonomisktsina i ochatt nya-
socialt stadsdelar. Skillnaden andra nyanländasvaga gentemot

ekonomisk förbättring hosattgrupper var en stora grupper av
inte automatiskt frihet rörelsernai stadensstörre översvarta gav

och hellerinte chanser smälta bättrei utveckladestörreyta att
bostadsområden. Richard Wade beskriver den ekonomiskaC.

hos denexpansionen amerikanska befolkningen under desvarta
hundra följer efter slaveriets upplösning densom mestsom
framgångsrika samhället.i egentligen förvånansvärt,Detta inteär

tänker särskilda faktorer:några talade landetsDeom man svarta
språk, de hade redan erfarenhet arbete dettai samhälle, de hadeav
fått stark social och psykologisk förmotivation ansträng-en ny

förbättraningen villkorsina slaveriet upphörde. deMennäratt
tilläts lämnainte ghettokvarteren. förTvärtom: Stegsvarta steg

fördjupades de bostadsytorsegregeringen de hadeav svartasom
hamnat Wade beskriverSå händelseförloppet de flestasom var av
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ytor försärskilt bestämdamärktaursprungligendessa kvarter som
f.d. slavarmedvetetförsökte tvingaledare inteStädernas attsvarta:

ochAvståndet mellan vitastadsdelar.leva särskildai svartaatt
ochfärgadesbörjade lämna dedegradvis vita närnärväxte gator

vägradebestämtfastighetsägare alltochhyresvärdar accepteramer
denboende vita.änannan rasenav

ochprofessorns föreläsningfrånanteckningarEnligt mina
till för-sammanfattning ställdehanstencilerade vårtenligt den

århundrade.underförsämring An-fogande har denna pågått ett
segregerande trend korn imildra denna gångsträngningen att

för med-stridernaefter de drabbningar iförstmycket storasent -
frånof Rightsberömda Bill mittenoch denborgarrätter 1960-av

fortfarandedegäller boendet situationdettalet. När är svartas
andra etniskaalladenbetydligt situationänsämre gruppersom

upplever.
Över gäller arbetslivetdetframgångsrik integration30 närav

och allaåterfinns dag alla ii positionerhar och de igått svarta
professionellaprestigegivande positio-deyrken, inklusive mesta

affärsmänniskor, journalister,forskare,domare,De ärner:
destruktivaharpolitiker. detta segregationensvälkända Trots

Och dettagäller boendet.brutits detdefinitivtinte närmönster
katastrofala följder.faktum har

ekonomiskaupplöses alltsåghettot inteDet svarta genom
begrän-Allt fler människorförbättringar hos invånarna. trängs

expanderaghettot sina Dåsade och tvingas gränser.över yttreytor
konflikt med fattigakvarterfattiga från ikommer svartayttersta

och våldsamma upplopphudfärg grannskapet.med Rasismiannan
fattig tillomvandlarinstängdhet lättfinner grogrund i somen

bland defår ocksåfattig.fiende för Rasismen rötter t.ex.en
deunderklassenden asiatiskaden ellervitai när svartassvagaste

omgivningen.områden itränger ut
arbets-god tillgångalltså enbartslutsatsWades andra är att

arbetetfamiljeekonomi inteförbättradtillfällen och egetgenom
samspelen mellan männi-för bryta iräcker till segregationenatt

avslappnandemiljöer därhudfärg. Skapandetolikaskor med av
be-kan kommaoch vänliga relationer i gång är somen process

förBestämdajuridiska redskap.politiska ochhöver starka program
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förbättrad boendemiljö förankras väl vardagen lika nöd-i ärsom
vändiga lagar skyddar minoriteten och kriminaliserarsom som
handlingar med eller dolt syfte apartheid.öppet

Under studieresans fortsatte tillgång Angeles där lik-Los
nande historiska angående förasiaterna presenteradesprocesser

forskare och ledare för olika etniska medminoriteter rötteross av
i Kina, och Vietnam.Korea, Japan

Också här blev det tydligt ekonomiska goda förutsättningaratt
absolut nödvändiga för och förstaintegrationen då handiär -

långvarig tillväxt, rörlig arbetsmarknad och smidiga förmönster
kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men sam-
tidigt blev det uppenbart fri och framgångsrik marknads-att en
ekonomi tillräcklig förinte grund sunda etniska relationer.utgör
Också för har Theasiaterna Bill of Rights haft avgörande betydelse

tidigare hade dessa haft formellainte de mänskligagrupper ens-
rättigheter de teoretiskt innehade sedan slavsystemetssvartasom
undergång.

kines eller korean kundeEn sällan amerikansktyttersten
medborgarskap före familjeåterförening accepterades för1965, inte
de gula", japanerna drabbades hårda förföljelser under efterochav
andra världskriget. Efter införande och allt envetenmer
tillämpning antidiskriminerande lagar har dessaav nya grupper

decennier starkanågra vunnit positioner i näringslivet och i uni-
versitetsvärlden. besöker Angeles behöverNär Losman man
knappast information eller undervisning för fram-asiaternasatt se
gångsrika inmarsch det amerikanska livet:i japanska ochDe
koreanska bankerna skyskraporsina himlenmotreser post-som
moderna lyckad integration.övermonument en

slutsats kunde draEn jag lösti USA: Ettmötenannan ur
centraliserat samhälle ständig rörelsei i migrationstider bättreär

välorganiserat centralstyrt samhälle. Vad slåränrustat ett som en
kommer lokalai amerikanska miljöermånga den viktnär ärman

folkrörelser har, frihetden människorna förfogar föröverortens
plats med de frågoritu intresserar dem be-att ta som utan att

höva vända till centrala myndighetersig eller hierarkiska högre
organisationskretsar för tillstånd eller skaffa medel försigatt

aktioner. federala politiken Verkar draDen till sigegna upp-
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omfattandemycketinförochvalkampanjernaundermärksamhet
sjukförsäk-reformeraförsökteClintonreformer närt.ex.som- engageradebetydligt iförefaller folkringssystemet merannars-

förvaltningenfederalaOch denproblem.lokalalösningen serav
medpraktiskt ilikgiltig gångoch ganskaavlägsen sätternärut man

skol-Kyrkor ochsvårigheter.olikadefinna utvägar orternasatt ur
mänskligaför dearbetarfrivilligtföreningar, organisationer som

framvill isammanslutningaroch etniskarättigheterna trängasom
ställeryrkesgruppersjälva,bilder sigmedmedierna somomegna

stödjercivilingenjörerinvandrarenyanländaför nysssomupp -
stiftelserellermed hög kompetensjudarryskaankomna som-
miljön; allaochkulturenförbättringarför isamlar sorterpengar

ständigtilloch tillsammans näringintensivtinitiativ geragerarav
förnyelse.

överraskandestädernadelar genomgårdetkommer sigSå att av
be-fickWashingtonochVäxlandeperioder uppgångar. Iner-av

tidenilabyrintpittoresk gångmycketsöka gator ensomaven
till ghetto:förfalla och bliför långsamtlyxkvarterhade varit att

helhysteochdelades ioch lägenheterHus segment en envarsom
under detblevkvartermycketfamilj Sammanyanländ små ytor.

arkitektoniska experi-spännandefördecennietsenaste arenaen
och hant-för kulturensbostadsområdemoderiktigtoch ettment
delkunde iförvandlingLiknande jagolika yrken.verkens ta av

därdelar Townförslummade DownYork. Vissa gångNew avav en
1990-taletexploderade 1970-taletoff-off-Broadway är

medelklassen.förblomstrande kulturkvarter
allstillfrån Sverige intetillbakablicken USAvända ärAtt

för lyckadnycklar integrationWadesuppmuntrande. är sagtsom
upprepadearbetsmarknad ioch smidigständigt tillväxt somenen

förstärksarbetstillfällen, faktorerskaparomgångar avsomnya
tendenser.segregationensförlagar ochstarka att stoppaprogram

snabb och kontinuer-framtidnärståendedagalla iVi att avvet en
haftharinvandrareoch Sverigestillväxt inte väntaär enattatt

och medtillsvenskarnaarbetslivet 1980-iposition änsvagare
diskrimine-etnisklagarbetsmarknad.överhettade Dentalets mot

föroch allakraftträdde i 1994ring programsommarensom
framgångar.synligautmärkthittills sighar inteintegration genom
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talar allaDäremot oerhört mycket integration och använderom
klingande vackra ord ständigti upprepade tal. Vad hindrar attoss

från 0rd till handling

Ingen konspiration

söker hos deJag människor jag arbetar med sedan slutetsvar av
mycket långvarigt eller1994 arbetslösa invandrare, depermanent-

flesta med humanistiska, samhällsvetenskapliga eller konstnärliga
yrken. historier liknarDeras varandra: kom, försöktedeDe sina
utbildningar och yrkesmeriter erkända, de fick visst erkännandeett

efter det Verket för högskoleservice började ekviva-attpapper
lera utländska utbildningar; diplom från hemlandet och intygmen
från Högskoleverket betydde praktikeni intill ingenting.näst
Personalchefer svarade aldrig ansökningar utannonseradeom
jobb, socialsekreterare och arbetsförmedlare gjorde allt de kunde
för försökaantingen "placera" dessa människor lägre nedatt
arbetslivets skala, arbetsuppgifter egentligen krävdeintesom

akademisk utbildningnågon alls, eller lät de vanliga rutinerna styra:
arbetslösaDessa skulle kurser,vissa de skulle sedan vänta att

perioder månaders arbetslöshet skulle medan deövernya av sex
skickade i oändligt ansökningar -fastmånga de vissteväg att
hoppet anställning litet de skulle sedan med iatt ytterstvar -

åtgärd. Ocksånågon åtgärdernas verksamheter hade lite eller ingen
anknytning till tidigare utbildningar och kompetenser. Det som
hände mig arbetsförmedlingen Solna hade1970 i intesommaren
alls ovanligt:varit den svenskaDet myndighetens tjänstemanvar

skulle planera livmitt ochi Sverige allsinte själv.jagsom
Handledare och rådgivare träffar arbetslösa invandrare sägersom

hemländernasinte utbildningar och yrkeserfarenheter äratt
värdelösa de allmänt ochaccepteradtyst,men agerar som om en-
allmänt rådande skulle dem minuternågrarättnorm attge
radera bort den arbetslöses tidigare liv.

dag talas det oftaI socialkontor och arbetsförmedling om
personliga handlingsplaner för bidragstagare och arbetslösa, imen
praktiken har hittillsjag inte handlingsplan harnågonstött som
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"klient" ochlevande samarbete mellanfram riktigtväxt ettur
bestämmeralltid tjänstemannentjänsteman.ansvarig Det är som

förska Och initiativvad klienten ärgöra. ytterstutrymmet egna
kunskapslyftet,för invandrare,begränsat. SvenskaSFI Komvux,

arbetsförmedlingar-anordnadeprojekt och projektkommunala av
sällan rörelsendeltagare det händer isöker gårytterst attna -

självaeller arbetslösariktning: ritar justAtt någramotsatt en
får den praktisk hand-vill följa och stödden plan de iomsättaatt

förSocialfond mål alltså stödling. Arbetet inom EU:s 3 utsatta-
invandrare medungdomar, kvinnor ocharbetslösa sär-grupper

till denna grundläggan-klara illustrationerskilda svårigheter ger-
starka samhälletsrelationerna mellan detde obalans i representan-

-fördel-medlemmar. Till dettadeoch ämneter gruppernassvaga
Socialfond mål återkommerfrån jagstödbidragningen EUzs 3av -

betraktelser.minaisenare
för-Rinkebys aktiva turkiskaturk lederEn mestung som en av

förortens tunnelbanestationförberättade migeningar gång omen
tillmetafor för hela samhället. Klockan sju nio morgonensom

tunnelbanan" sade han. Klockanväller de i ström utstoren ur -
förorteneftermiddagen lämnar defyra till fem sätt.samma

för hand invandrar-får betaltsvenskarnaDet är ta att ta omsom
det hindretdettaOch jag justna." mönster utgör störstatror att -

själva samhällets struktur sighinder inbyggt iett som reser som-
åstadkommaför alla goda avsikter integra-tjock i vägen atten mur

aktiv och sektor,Delningen samhället passiv iition: en enav
handling ochbestämma ochhar i gångsättarätt attgrupper som

förväntas åtgärder, handlingsplaner,bara ta emotgrupper som
de andrautbildningsmodeller och iorganisera sigsätt att som

fastställt.sektorn harden aktiva
resultatdelning samhälletsådan existerar inteAtt är avaven

förtryckande konspiration, heltillvillig eller medvetetnågon utan
utveckling.följd särartad historiskenkelt naturlig Närenen av

följdefulländning under de decennierfolkhemmet skulle nå som
struk-samhället allt bygga starkaandra världskriget, korn attmer

skulle arbeta förfull sysselsättning. Allaför s.k. invånare attturer
organisatoriskaomfattas bestämdaförsörja och alla skullesig av

fackföreningar eller arbetsgivarorganisationer,antingen isystem -
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vilket praktikeni betyder alla förväntades bliantingenatt att
löntagare företagare.eller Samtidigt samarbetet mellanväxte stat,
landsting och kommuner sidan och företag andraå åstoraena
sidan. särskild uppmärksamhet ägnades samhälls-Någon inte av
byggarna till de företagen och mindre visade desmå intresseännu
för förutsättningarna tidigare okända arbetsenheteri gångsättaatt

kooperativ, helt kunskapsföretag, föreningar försmå smånya-
frilansande uppdragstagare och konsulter. Under de årtionden då
nuvarande arbetsrätt och nuvarande för relationer mellanmönster
arbetslivets olika fastställdesaktörer lagar och bestämmelseri -

skattelagarna visadeinte minst i varken politiken eller närings--
livet särskilt mycket inför frågor möjligheternaengagemang om
för finna aktiva för och försjälvasigattnya grupper arenor ovan-
liga produktion och distribution och tjänster.arter av av varor
Resultatet sådana för egentligen inteär att arenor gruppernya
finns dagensi Sverige.

Redan långt började arbeta tillsammans med deinnan jag
arbetslösa hade haft hundratal tillfällenjag bara skinnetinpåatt
erfara skillnaderna mellan arbetslivets etablerade aktiva sektor och
den och fåralilla där den icke erkända arbetskraftentrånga otrygga
får sig.röra

har under alla tjugoåttaJag mina i Sverige tjänat minaår pengar
fri skribent, timanställd lärare och projektledare för projektsom

själv harjag dessa försvarasi gång. positionerIngensatt av av
särskild bestämmelse, särskilda rättigheter för dennågon inga

"fria" arbetskraften har kunnat skydda godtyckenågonsin mig mot
och hänsynslös behandling från vilken fast anställd byråkrat eller
arbetsledare helst. halv dag kunde kurser och seminarierPåsom en

underjag hade hållit kurser och studen-många år seminarier som-
uppskattade högt ifrån ibland denmig, institu-terna -tas utan att

sådanttion beslut brydde informerasig migtog ettsom attens om
förändringen den berörda högskolansi studieplaner. Påom samma
kunde medverkan tidningar och tidskrifter upphöramin i vissasätt

fast anställda journalisterVissa eller anledningom av en annan
kände förargadesig åsikter.minaöver

Kontakterna med tidigare frånelever kursermina Drama-
tiska institutet och Danshögskolans avdelning för bekräftarmim
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utexaminerade studenterna kliverdeerfarenheter.dessa Många av
scenografer, efter-skådespelare,friayrkesliveti regissörer,som

År efterallt begränsat.fasta anställningarantalet årär mersom
svältlöner. sällankulturenarbetar dessa nykomna i Inte

föreställningarproducerar vackraförbereder ellerhänder det deatt
enbart söker arbete:officiellt arbetar Denmedan de inte utan

rundden minimalaarbetslöshetsersättningenmycket låga är årenförsöker vidare yrken.människorvilken dessa i sina går,
dem fårföre detta elever längreintemina mångaär er-unga, av

denoch kritiska kommentarer,kännande i recensioner men per-
förblir eller mindresonliga ekonomiska ersättningen sym-mer

offentligakultur denbeställarna ibolisk, medan tjänstemänav -
och skolorpersonal olikafast anställd institutionersektorn, -

ekonomiskhelst dra nedtillåter nivånsig näratt att er-som
arbeta för heltför fria" eller demde tvingasättning att oaccep-

tabla arvoden.
anställdahar längesvenska arbetslivet varit FastDet segregerat:

tillfälligt anställdaförutsättningarhaft betydligt bättrehar länge än
80-talenUnder ochmedborgare.eller fritt verksamma 1970- var

tydliga. Arbetslös-särskiltskillnaderna mellan dessa integrupper
kundefast anställningflestaheten låg och de invånare utanvar
lägre ochde alltid fick mycketarbeteförsörja sig sitt även om-

fasta anställningar. 1990-taletsde medinkomster änotryggare
och denändrat detta förhållandehar definitivthöga arbetslöshet

frånantal människor möj-slutgiltigthotar stänga ut ett stortatt
Arbetsmarknads-försörja betalt arbete.ligheterna sigatt

utformadebestämmelser ifortsätter ändå byggapolitiken att
fasta anställningar.och med höga taltider högkonjunktur avav

kanvältrampadevidare dessai spår någonstrategi gårIngen som
arbetslösas återinträdeför de långvarigt igång öppna vägen

arbetslivet.
både direktafasta anställningarnas värde harvid deFixeringen

följdernaeffekter. direktadestruktiva negativaoch indirekta De av
har redan hastigt beskrivit, jagordning arbetslivetdenna jagi när

relationernatotala ojämlikhet karakteriserarberättade den somom
medmänniskor.och fritt arbetandefast anställdamellan ansvariga

fasta anställningar hardyrkanindirekta onda resultatDe som av
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upphov finnstill upptäcka mentalitet och oskrivnai kodergett att
hos personalchefer och arbetsgivare. högsta sociala betygDet en
arbetsökande kan bära med aktuell arbetslivserfaren-sig ärperson
het, och det gäller den offentliga sektorn dessutom aktuellnär
arbetslivserfarenhet från offentligadenjust sektorn. allaLäs

jobb förräcker förstå människorDet attannonser om attnya som
aldrig eller för länge sedan arbetade detta land egentligeni harinte

chans någorlunda vanligsig anställning.närmaatten en
Socialbidrag eller arbetsmarknadsåtgärder därförverkar i många

fall direkt diskvalificerande kriterier det gäller kontakter-närsom
med arbetslivet.na
Personalcheferna begriper omedelbart sökande evigäratt en

kund hos socialtjänst och arbetsförmedling meritförteck-när
ningen bara berättar kurser och arbetsmarknadsåtgärder,om
varvade med perioder relateras tillinte arbetsinsatsertomma som
eller studier. Bedömningen blir då: för länge sedan"En person som
eller aldrig har arbetat vilketi det totalSverige, är samma som
diskvalificering. Ansökningen åker rakt ned papperskorgen.i Det
kan inte tal anställningsintervju.vara om en

Hopplösa konkreta fall

medillustrera dessamig påståenden frånLåt exempel Vardag.vår
betraktas lösningen förStarta eget många "våravara av

projektdeltagare: har aldrig eller kort tid arbetatDe iyttest
bristenSverige, färsk arbetslivserfarenhet och kontakter, av-

saknaden kunskap vardagliga och yrkesspråkrutinerav om anses
diskvalificera dem det gäller vanliga anställningar. Eftersomnär

invandrare någorlunda har funnitmånga lösning dessaen
problem fast de flesta överleveratt starta egetgenom som egna-
företagare med låga inkomster ivrigt våraytterst uppmuntras-
deltagare det dem har redan olikaMånga gåttgöraatt samma. av

kurser för vilka arbetsförmedlingarnastarta eget"- antagligen har
betalat konsultarvoden. till och med lämnarMenstora om
sidan de alldeles för allmänt informativa kurserna och det är gott-

dem arbetsförmedlarnas katalogeri erkända utbildningaröverom -
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människor svårigheter de antingenvårastöter görstora attsom
lägger redan registrerad firma fort de upptäcker attner en som
perioden med eget-bidrag eller deslutet,sig"starta närmar att
överhuvudtaget den redan planeradeinte sigvågar vägen.ge

svårigheterna skrämmer dessa tillbakaDe största som personer
omöjligheten acceptabelt skaffai passiviteten två;är sättatt

kapital och det långsamma inflödet intäkter etable-sig ieget av
ringsfasen.

kunna företag, självklarti behöverFör gångsättaatt ett nytt - -
den blivande lokal, arbetsmaterialinvestera i utrustning,ägaren

får med hjälp Almi och Nutek bara självLånosv. man av ,om man
framkan lägga antal tiotusenkronor. invandrare lyckasNågraett

det med hjälp släktingar eller efter slut allt degöra göraattav-
tidigare kunnat samla. snabbt verksamhetenMen så startar upp-
täcker de de ändå saknar likvida förmedel nödvändiga denatt
vardagliga arbetsgången. Och intäkterna kommer allasom-
människor har verkat småföretag mycket långsamtinom vetsom -

förstade med verksamhet. Klämda mellan sådanaåren en ny
svårigheter känner människorna allt osäkra. Arbetslöshets-sig mer

för dem har till den plötsligtersättningen visar sigrättsom- -
familjensmycket och lugnare grunda eko-sättett tryggare attsom

det företagets högst problematiska intäkter.nomi än egna
läggs ned, den nyblivne återvänder till den hopplösaFirman ägaren

arbetslöshetens armé.
Ännu skrämmande exempel fått del det gällerhar jag närmer av

människor med journalistiska eller konstnärliga yrken kansom
knuffas företagande överambitiösa rådgivare ochi eget av
stödgrupper. finns inkomstbringandei SverigeDet arter av
verksamhet riskfyllda konstproduk-medierna ochsåärsom som

tidningen skulle lanseras, räknade kallttionen. När Metro ägarna
första förlustmed miljonklassen. blev deti inteår Nu såett av -

eftersom tidningen mycket professionellt utformad och efter-är
frånöverenskommelsen med första dagarna blev riktigSLsom en

trampolin för gratisdistributionen. olika invand-Men när grupper
försöker tidningsvärlden och producera tidningarsig irare ge

för invandrare modersmålet -finnseller svenskaantingen-
det rådgivare till hands kompetenta för informeraär attsom nog
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dem de oerhörda risker lurar bakom hörnet. Rådgivarna ärom som
specialiserade livsmedelsbutiker eller enklare variantert.ex. av

och lite tidnindsproduktionensexport-import vet ytterst om
huvud-risker. Invandrade journalister förtvivlan kastar sigsom av

falla offer för dennamed tidning kan lätti äventyretstupa en ny
okunskap. det invandrade filmregissörerAnnu mötervärre är när

filmfirmorkonsulter vill övertala dem etableraatt utansom egna -
den filmkrishänsyn till råder i Sverigenågot sättatt ta som

sedan decennier.minst två
fall själva diskussionenI många är egetstarta snarareom en

gällerförolämpning någorlunda acceptabel dialog. detNärän en
folk möjliga kas-ersättningsocialbidragens kunder och med lägsta

själva tanken företag absurd. gäller människorDetär ett eget
tidningaldrig har råd bio ellerattsom prenumerera en -

varifrån för grunden förska de kronor läggatiotusennågrata att
skaffat med stöd från Almi Och hur ska de detbanklånett

försjälvförtroende och den den behövsenergi atttro egna som
behandladedriva helt verksamhet Under har de blivitåren ny

för alla åtgärder medan alla deras tidigareobjekt sorterssom
erfarenheter och önskemål praktiken har förnekats.i

de vill arbeskooperativ långti situationenFör gångsätta ärsom
ifrån med medbättre. Till och alla komplikationerstartensom

fack-kapital, lokal, och kundkontakter lösta, ställerutrustning är
föreningarna första arbets-hårda krav. inkomstdagen skaFrån

företagbetala avtalsenligakooperativen löner. småYtterst nya
från innebärkan födelsen sådan lönebörda vilketsigta atten -

förbjuds facket.arbetskooperativen praktikeni Sverige i av
eländiga fall och kan förlängas medsituationerListan många
exempel. och dåandra dystra bild harjag inteDen värsta stött -

bara den invandraren energiskt och medgång är storen av som-
hängivenhet ska bevisa duglighet för till slut upptäckasin attatt

blivit bestulen skahan/ hon har arbetes resultat.sitt Jag ta upp
de historier känner till. duktig dataprogrammerarejag Enen av

från fick företag Stockholm.praktikplats mindreRumänien iett
företagetskulle under månader skräddarsy deHon sex program

fick löftebehövde och hon vidareanställning programmenom om
besatt.godkändes. Under hela praktiktiden arbetade hon Pro-som

174



MARIAANA NARTI

visade mycket användbara ochsig gick rakt före-iingrammen vara
arbetsrutier, bekant fick den lediga plats före-min intetagets men
personalchef hade talat hon frågade vad hadeNärtagets om. som

fickhänt hon hon passadeinte Platsen hadei gänget.veta att
till och betydligt kvalificeradlägre svensk kvinnagått en yngre som
naturligt hade kommit arbetsgruppen". liknande"på i Ensätt

frånhistoria Göteborg betydligt rekonstruerasvårareär att -
dunkla förmörkatverkar har händelseförloppet.många Imoment

den invandrarutredningens "Arbete tillstora rapporteren av -
invandrare åsikter erfarenheterochSOU 1955:76 summeras-
avsedda underlätta invandrarnas inträde arbetslivet. be-i Däratt

också informationTIAC Training, and Competence,rättas om
försök och samordnat Göteborgs universitet.ett stort startat av

kände till och de mycket förväntningarTIAC projektetJag stora
skapade slutet denna alltansträngning glädjan-är änannatmen
de. har helt enkelt långsamt förloratTIAC deltagaresina när
hoppet betalt arbete har helt oberättigat.visat sig Denom vara

drivande medarbetare,TIAC:s grek, själv sigmest togav en
skulder för förverkliga planerna med marknadsförings-att en
kampanj rullande utställning presenterad -i Kina.tågen ett-

Göteborgs väletablerade konsulter företagareoch gjordeNågra av
flera kostsamma till samband med diskussionernaKina iresor
kring projektet verksamheten lades ned. invandrareDenmen som
hade belastat ekonomi med skulder för förasin stora attegen
planerna hamn tvingades flytta till föri undvika denNorge att
mycket laddade negativa omringade honomstämning isom

efterGöteborg projektets nedläggning.
faktaSådana har slutat skulle kunna blimig. jagHuruppröra

inför olika individuella misslyckanden diskrimi-Storaarg grupper
kollektivt grundi Sverige regler betraktasneras av som som

heliga. Vad kollektiv och systematisk diskrimineringän ärannat
innebörden den berömda lagen försti "sist in, lagut" Denna

tryggheten bara för folk sedan länge deninne iärgaranterar som
fasta anställningens Alla andraposition. tvingastrygga av samma
lag ständigt hotande förstotrygghet. Sist in, ut"att acceptera en
betyder ingenting alltid hamnar iänannat att tre stora grupper en

ställning arbetskamraterna med lång vistelsetid inomänsvagare

175



PÅTVINGAD DELAKTIGHET

med kort ellerUngdomarna ingenföretaget. De är:tre grupperna
ställning arbetslivetarbetslivserfarenhet, kvinnor med osäker i -

får möjlighetdeltidsarbetande eller vikariereviga attsent ensom
invandrare intefast anställning och självklartkomma i somen -

svenskararbetsplatstidkan åberopa lika lång inne somsomen
kommit landet.invandrarna hade ifått anställninghade innan

Påtvingad delaktighet

samladesflerahar redanDebatten i Vårenomgångar.gått 1993 en
invandrarforskarerad seminarium SNSarrangeratett av -

presenteradesamhälle ochför näringsliv ochStudieförbundet -
har journalisterarbetslöshet. Sedan desssiffror invandrarnasom

talatfrån olika myndigheterforskarepolitiker, ochoch tjänstemän
bland invandrare,arbetslöshetoch skrivit denna höga omom

behovetoch bidragsberoende,invandrare Ingen-nya grepp.om av
invandrar-praktiken.eller lite har ändrats i Denting storaytterst

framledde lade sinapolitiska utredning Björn Rosengrensom
deförslag fanns blandoch intressantaMånga1995 1996.rapporter

förespråkade.behandlingsmetoder olikabotemedel och röstersom
för iförslag till diskussionenda dessaInte omsättasatttogsett av

praktiken.
med väl-Storstadsutredningens.k.samtidigt kom denNästan

Arbetslinjen".Egenmakt,"Samverkan,klingande deklarationer om
förnyelseupphov till idenna utredningheller någonInte gav

bekämpningfår sig ipraktiken. intryckDet när man engagerarman
alltingalla vill välarbetslöshet bland invandrare är attatt menav

förstaorkar ifortsätter gamla ingeni spår, stegta ettatt ny
riktning.

vackraerfarenheterupprepadelägger ihop dessajagOm -
förslag följdaskapandeutredningar,deklarationer, intressanta av .

jämförochkonkreta vardagenförändringar denintill iinganäst -
etniskaunder studiernakunder dradem med de slutsatser jag om
formu-harjagoch i jagintegration USA, rätt attatttrorgrupper

för grundligtalldelesantaganden. Kanske Sverigelera några är ett
smidighet iöverhuvudtaget tankensamhälle förcentraliserat att

hand-effektivslåmed ska kunna irelationerna invånare rotnya
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svenskavälutveckladeutomordentligthar detKanskeling syste-
öppningarheltarbetslivet igenför regleringar täppt motmet av

kors-och-tvärs-Kanskeoch initiativ är näten avnyanya grupper
och denmöjliga organisationerallamellanförbindelser stora
organisationerför uppkomstenhinderoffentliga sektorn nyaett av
bekämp-engagerade idirektsammanslutningarlokalaoch små

arbetslöshetningen av
alls be-arbetslivetsvenska intetydligt detdetmigFör är att

ochförändringförberedskapdenstruktur,dynamiskadensitter
världenslever mitt iuppenbar Vii USA.rörlighet är en avsom

ständigt iför arbetsliv,reglerade rörsträngast enossarenor
tolkadebestämmelser ochdetaljerade svårtlabyrint normer.av

smidigt ellerifrånarbetslivet långtsvenskadetEkonomiskt är
strukturerna ipolitisktefter frihet och stårlängtaninspirerat av

Ökande tillväxtför alltgrund byggdfastarbetslivet somenen -
be-total inordningintillochförekommerlängreinte näst aven-

kategorikategori-fasta anställningarnasdefolkningen i varsen
till dag.från dagurholkasverklighetenarbetslivet idominans över

för dekanredskapjuridiskaPolitiska och vägenöppna ny-som
arbetslivet idiskriminering isaknas.komna ärLagen nymot

visadeoch sigkraftträddeden i 1994Sverige snartsommaren- för-framladesineffektiv. propositionfullständigt Den somnya
be-den har intemycket ännu1998 är menvassare,sommaren

riksdagen.arbetats i

Förtroendeklyftan
inträdetmed iochvardaginvandrarnas ikomljusningEn

fram-stöd frånkundePlötsligt EUEuropeiska unionen. man -
handlingaroch-för tankar Menstödekonomisktför allt an-nya

ochsvenska tjänstemänfall manglasallaskullesökningarna i av
hamnade då rakt idelnämnder ochsvenska stor pengarnaaven

avslutadeoch iinitieradeprojektfamn.offentliga sektorns Avden
Socialfond målfrånhjälp 3med EU:sStockholms län pengarav
arbetsförmedlingarkommuner,delen anordnatsdenhar största av
Varför EU:ssvenska organisationer.starkatraditionellaoch
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bidrag till bekämpning arbetslöshet bara de5%utgörav av
Sverige bekämpning arbetslöshet ochsummor som satsat av

dessa 95% allasatsningar raka tillgår den offentligavägenav
sektorn Varför skulle då också de 5% sänder till deEUsom mest

Behöver den offentligaväg svenskautsatta grupperna samma
sektorn världens och starkaste stöd från fonderstörsta EU:s- -för de ustattamesta

friståendeNågra invandrargrupper har fått i gångsätta egna
projekt med EU-stöd bland dem Afrikanska Akademiker--
Gruppen, Internationella Företagarföreningen i Sverige och den
arbetsgrupp jag tillhör Stiftelsen InterEtniskt KunskapsForum -de och de har hittills också fått rekrytera betydligt färreärmen
deltagare det antal deltagare kommuner och arbetsförmedlareän
har fått tillstånd rekrytera.att

har alltsåMönstret brutitsinte stödet från plötsligtEUtrots att
har möjligheter för invandrarna.öppnat Det majoritets-ärnya 2
samhällets styrande fortfarande godkänner, kon-grupper som
trollerar och bedömer invandrargruppernas verksamhet.

Går i analys de relationer långsamt växerman en av som
mellan den offentligaansvariga i sektorn och fristående in-nya
vandrargrupper inifrån vill bekämpa arbetslösheten blir bildensom

diskutabel. reglerDe har fastställtännu och detmer som man -gäller svenska regler, andra EU-länder har andra liberalamera
regelverk allt hinder. friståendeDestöter överman nya-

ska förbereda sina projekt hand, någongrupperna egen utan
säker ekonomi för förprojekteringen. skaDe inte investera i egen
utrustning bara hyra maskiner och dataprogram under kortautan
perioder. Lokalernas hyra får betalas bidrag hyres-EU:sur men jkontrakten för arbetslokaler brukar täcka medan projektenår,tre
begränsas till kortare perioder. kräverKort Man arrangö-sagt: att i

ska det omöjliga möjligt, ska arbeta för lågagöra ersättningarrerna
med fulländade ekonomiska ochrutiner utbildningsmetoder imen -dessutom alldeles metoder och med goda resultat.nya ytterst-

Och fort bidragsgivande myndighet får kännedomsom en om
fristående projekt stöd, minskarEUzs dennaär vägatt ett att

myndighet sitt för den berörda vilketengagemang gruppen -faktiskt strider direktivEU:s tydligt talar balanse-mot som om en
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den transnationellafördelning mellan den nationella ochrad
finansieringen.

relationer med tidenbeskrivningen delängre iJag går somav
och de hittillsmellan arbetsgrupphar tjänstemänvuxit min som

impuls till solida-grund ideellhar stöd -inte någongett avoss
fastställt stöd skulledärför politiska beslut haderitet, attattutan

olika ställenintegrationsarbete. hardelas till Visst möttut
bästa stödetsamarbetspartner och detförstående och välvilliga -

EU-kanslifår från Länsarbetsnämndensfick och men-
misstänksamhet ochställen har bådeandramånga stött ren

ansökningar ligger ochbli besvarade,illvilja. inteBrev somsom
egentligenoch fyra månader detunder år närväntar ettsvar

börproblem och diskussionergäller redan lösta positivtettsom
förklaring, nedsättande bedöm-reaktioneravvisande utansvar,

tala medaldrig har bemödatfrån signingar tjänstemän attomsom
dennainvandrare. har underlångtidsarbetslös mina ienda Jagen

attityder ochfått rik samling exempelverksamhet aven
samarbetsvilja.uttryckerreaktioner aggressivitet änsom snarare

välkända ochförklaring för detta denOch harjag ingen änannan
modernofta beskrivna jantelagen tappning. Vissa tjänstemäni -

arbetslöshetende betraktar sittoch inteärtyvärr egetsom-
frånkommer denalla initiativ interevir. De egna gruppensomser

skulle kunnaverksamheten. Iblandfräckt intrång i troett mansom
de arbetslösainbillar dedessa sigtjänstemän ägerattatt

ofta kontakterna med deiakttagelse in-jag iEn gör grupper
och samhället de leverAvståndet mellan dem ivandrare jag möter:

feltolkningar.för missförstånd ochområdelämnar öppetett stort
information. läserförefaller vilja eller kunna DeinteMånga ta

bläddrarmed undantag desvenska tidningarinte "Metroav som-
nyhetssändningar radio, dede lyssnar itunnelbanan intei -

den andraibland heller delardet finstiltaläser inteinte avmen
får de kommerofficiella dokument de delolikatexten ta av,

särskilt mycketinformationsmöten och bryrtill sig inteinte om
samlingslokaler, för-angående boende,bestämmelser och regler

exemplet invandrarenhälsoproblem. typiskasäkringar, Det är som
arbetslöshetförst han/ hon drabbashaft ochhar arbete när avsom

han/ hon tidha betydligt bättreupptäcker det skulle ivaritatt om
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hade med fackföreningen. faller dennai människa direktgått Nu
från hyggligt betalt arbete socialbidragens utsatthet.iett

Arbetslösheten fördjupar detta avstånd. Invandrare intesom
arbetar har lätt "förlora delar det svenska språk de tidigareatt av
hade tillägnat deras datakunskaper och desig, kaninte intetränas

del kontakterna med yrket försvagas och in-ta av nya program, ny
formation och dokumentation utvecklingen specifikaom pro-
fessionella kan regelbundet hämtas Ochinte denin. närarenor
arbetslöse redan hamnar rundgångeni åtgärd arbetslöshetsperiod-

åtgärd, då börjar alla dessa hastigt klyftanattityder ökanegativa-
mellan den arbetslöse och världen omkring.

Under hade flera tillfällenjag med1998 ögonatt egna se
detta Växande avstånd bekräftas. Plötsligt blev det ochsvårare

rekrytera deltagare till kurser och fenomenprojektsvårare att ett-
andra projektledare och kursanordnaremånga upprepadesom

vittnade Folkhögskolor och kursledare kun-gånger inomom.
skapslyftet, projektledare verksamheterinom med EU-stöd och
studieförbund stod elever. de arbetslösaDet överutan var som om

skulle ha sluttagit eller de hemligai Sverigenatten som om genom
överenskommelser skulle ha beslutat strejka, längreinteatt att
delta i arbetsmarknadsåtgärd. utbredda reak-någon Dennasorts

borde ha fungerat förtion allvarlig signal alla inblandadesom en
myndigheter fast debatt eller analys komingen kringi gång-

del tolkar den förklarliga frånvaronmin jagFör svårtämnet. annars
deltagare olika aktiviteter försämringi redaniav som en ny en

fungerandedåligt kommunikation. Avståndet mellan invandrare
och majoritetssamhälle fördjupas, förtroendeklyftan hindrar

individer frånminoriteternas nödvändig det landorientering ien
tänkt bli deras hemland. känner hemma härinteDe sigärsom nya

och det främlingskapet de orkareviga del detintegör att ta av som
händer omkring dem.runt

faktum före valet deladesDet att stora strax utnya summor av
före detta integrationsministern till kom-EngqvistLars många

och stadsdelar för s.k. försatsningar imuner ut-nya program
veckling bostadsområden väcker långt ifrån minutsattaav

offentligaentusiasm. till ska den sektorn lösa invandrar-En gång
problem, till ska svenska politiker,gång tjänste-arménas en en av
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invandrarnahand Attutbildningsanordnareoch "tamän manom
fastställdarbetsledningenplanerade,redanprojektensedan ärnär-

presenteraderedan klartför integrationoch modellerna papper
lokalbefolkningenberördaoch bjuder dentillkallar mötenstora- samarbeta medsynpunkter, börjamedkommadelaktig,bliatt egna

anställda interedan har blivithandledareochledarede görsom
Människorsfram.kommenderasDelaktighet kan intesaken bättre.

uppifrån.befallningarmedskapashandlingen intedentro egna
invand-deförvånadepolitikernasvenskaVarför de närär ser

tillfällenvid andrasjunkaständigtvaldeltagande När änrarnas
med initiativ,välkomna sinainvandrarnavaldagenunder är egna

för livsinaplaner, sinasina sätt att ta ansvaregnaegna

Författarpresentation
flera medsedanoch arbetarfrilansjorunalist årNartiMariaAna är
för högut-arbetslivetmedkontakternaprojekt avsedda öppnaatt
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