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Sammanfattning

Uppdraget
invand-förkommitténinvandrarpolitiska Kommittén översynDen av

särskilt åtskall enligt direktiven intresserarpolitiken, KU 94:11 ägna
arbetsmarknaden. Kommitténinvandrarnasfrågor påsituationom

redanhar valtdecemberslutbetänkande 1995lägger isitt attmen
besvärligainvandrarnas situationuppmärksammaunder sommaren

delbetän-föreliggandepubliceraarbetsmarknadenpå attgenom
medan andrasysselsättning,invandrarnashandlarkande. Det om

karriärmöjligheterinkomstfördelning,arbetsmarknadsfrågor som
behandlasbidragsberoende iytterligare aspekteroch på ettm.m.

slutbetänkandet.sammanhang istörre

bidragsberoendesysselsatta mångaFå
-

inkomstfördelningochtillväxt, full sysselsättning jämnEkonomisk
efter-politik underekonomiskacentrala mål förhar Sverigesvarit

landetsmedmisshushållaArbetslöshetkrigstiden. är sätt attett
och utveck-arbetevilja tillmänniskorna och derasviktigaste resurs:
fler bidrags-alltsysselsatta ochallt färreekonomi medling. En
urholkas.vilarvälfärd påinnebär den Sverigeberoende att som

med hög arbets-arbetsmarknadenpåårens situationDe senaste
drabbatsärskilt hårtarbetskraftstal, harsjunkandeochlöshet perso-

förarbetslöshetenbakgrund.med utländsk Den öppna utom-ner
medanapril helamedborgare 28nordiska 1995i motsva-procentvar

enligt SCB:sdrygtsvenska medborgarerande tal för 7 procentvar
siff-invandrargrupperBlandarbetskraftsundersökningar. vissa är

nationaliteterutomeuropeiskaförkatastrofala, vissaän merrorna
samhälle håller påsocialtetniskt och40 Ettöver segregeratprocent.

skillnadernasocialaklassamhälle där defram. Enväxa typatt ny av
undvikas.skillnadermed etniskasammanfaller måstedelvis

utanför arbets-idaginvandrare stårEffekterna så mångaattav
och förenskildeför denslags svårigheterolikamarknaden består av

invandraredrabbarArbetslöshet många gångersamhället i stort. en
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särskilt hårt eftersom arbetsgemenskap skulle kunna underlättaen
den sociala och kulturella det svenska samhället.integrationen i

bidragsberoende särskilt drabbarEtt vissapermanent som grupper
invandrare medför också hot slag framtid.Sveriges Ettmotav av nya

utanförskap skapar fördomaroch med allt vad det kanspänningar
komma förinnebära enskilda individer och formi iatt gruppen av
sociala konflikter samhälletinom i stort.

Med den dåliganuvarande arbetsmarknadenpåintegrationen
den offentligamåste sektorn olika försörjningsansvaretpå sätt överta

för arbetslösa invandrare, liksom utsträckning för andrai ävenstor
arbetslösa. ochStaten kommunerna ikläder långsiktigt åta-sig ett
gande miljoner kronor enbart endapå tvåöver att ta emotgenom en
framtida invandrare 35-årsåldern denne kan försörjai inte sigom

arbetaegetgenom
del dem idag saknar sysselsättning skulle hamnaOm storen av som
bidragsberoende blir de statsfinansiella effekternai påett permanent

förödande.sikt helt Ytterligare utländska medborgare skulle000111
behöva arbeta eller försöka arbete skulleatt gruppen samma

Ännuarbetskraftstal totalbefolkningen. fler arbetstillfällen skullesom
behöva besättas invandrare medandra invandrarbakgrundävenav om
inkluderas beräkningarna.i

Åtgärder lång och kort siktpå
Delbetänkandet har syften. skapa förtvå Det är att utrymmeena en

och orädd diskussion fasta det allvarligapå i situatio-öppen tarsom
och ventilerar genomgripande långsiktiga åtgärder.nen som mer

Mycket förändringar behövs arbetsmarknaden för und-påstora att
vika klassamhälle med etniska inslag. Bland åtgärder brukarett som
diskuteras sådana arbetstillfällenökar utbudetingår startasom av

samhällstjänst, hemservice, möjlighet till provanställning, löneeget,
differentiering, enklare regelverk sådana minskar utbudetm.m., som

arbetssökande minskad invandring, kortare arbetstid, tidigareav
och sådana fördelar de jobbenpensionering nuvarandem.m. som

kvotering, jobb hushåll, skyddad sysselsätt-rättvist minst ettmer per
arbetsförmedling, obligatorisk invandrarpraktikning, intensivmer

m.m..
Förslagen alla utmanande för sikt behövsvissa påär grupper, men

förändringarradikala för bryta nuvarande trender vad gälleratt
ökningen antalet bidragsberoende invandrare. Avsikten härinteärav

bland debattinläggen eftersom utredasprioritera de behöveratt
vilket tid. Bl arbete detta slag antalpågår inärmare, tar etta av

utredningar hanterar generella problem berör alla invånaresom som
också relaterade tilli Sverige invandrarnas situation,är tmen som ex

den arbetsmarknadspolitiska utredningen och utredningen levnads-om
villkoren storstäderna.i

andra syftet med delbetänkandetDet omgående föreslåär att
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åtgärder den aktuellaingriper i handlar delssituationen. Detsom om
den nuvarande konjunktursituationen,utnyttja dels för-att attom

stärka framgångsrikanågra medel arbetsmarknaden för tillpå att se
bl.a. antal invandrare med efterfrågade kunskaper undvikerettatt att

hamna långtidsarbetslösheti och bidragsberoende. Upp-permanent
skattningsvis skulle ytterligare invandrare kunna15 000-20 000
beredas arbete efter intensifierat integrationsprogram de närmasteett

med bland ökat stöd tillåren dem vill ochannat starta egetsom
särskilda för anställning invandrare både deninomprogram av

offentligaoch sektorn.privata
särbehandling föreslåspositivaDen det akutamotiverassom av

behovet rädda antal människor frånöveratt ettav ett permanent
bidragsberoende för därmed också framtidaminska spänningaratt

reduceramelllan olika befolkningsgrupper Förslagen skullei Sverige.
undanröja deninte finns idag mellanorättvisa invandraremeni som

och övriga vad gäller sysselsättninginvånare och bidragsberoende.
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sysselsatta ochFå2.

bidragsberoendemånga

invandrare täcker mycket heterogen människorBegreppet gruppen
för enskild behöver ha mycketoch invandrare intesituationen en

för Urvalet demed genomsnittstal störregemensamt en grupp. av
uppgifterolika kategorierna detta till del dei avsnitt styrs stor somav

finns tillgängliga källor och forskningsrapporter.statistiskai
definitionsaknas också allmänt vedertagen påDet ären vem som

har allainvandrare. Med den vidaste statistiska definitionen somen
födda land eller deras barn invandrarbakgrund.iär ett annat en

består då miljoner människor,Gruppen många1,6 utan attav ca
avseende. Medsjälva tänka själva invandrare någotpå sig isom en

utlandsfödda utländskadefinition invandrare detsammaärsnäv som
medborgare. finns det omkring miljoner registrerade invand-Då 0,4

Sverige.irare

Situationen2. 1

1980-talet förAntalet sysselsatta ökade under helaSverigeipersoner
minska kraftigt. under det allra harsedan åretFörst visssenasteatt en

färresamband med antalet sysselsatta blivit underskett.uppgång I att
förtids-med arbetslöshetsunderstöd,1990-talet har antalet personer

har alltså blivit allt flereller sjukbidrag ökat. Bidragstagarnapension
väsentligtsamtidigt inkomster har minskat. Enstatens tyngresom

försörjningsbörda har lagts betydligt mindrepå änpersoneren grupp
tidigare.

fler har ställts utanför arbetsmarknadenAllt invandrare också
svenska medbor-under dessa utländska medborgare ochår. Många

med utländsk bakgrund har drabbats hårdare andra deän avgare
förändrade arbetsmarknaden. skillnadvillkoren på Den stora som nu

sysselsättningfinns mellan andelen utländska medborgare harsom
figursysselsättningen totalbefolkningen redovisasoch i i

fått tredjedels-samhälle därIbland talas det har tvåatt ettom nu
utanförtredje inklusive invandrare ställs denmångavuxenvar

arbetsgemenskapen. tidens utvecklingtraditionella Den styr-senaste
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SysselsiittningsgapetFigur 1.
år befolkningen ochåldrarna -1994. Helasysselsatta i 20-64 1980Andelen
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1984 19941981 19911988
arbetskraftsundersökningarAKU.l.Källa:SCB:s

underarbetsmarknadenUtvecklingentolkning. påker sådanen
följandesammanfattasdragkan ifemårsperioden 1990-1994 i grova

tal:

halv miljonmedminskadesysselsattaAntalet änmer en0 personer
till miljoner.3,9personer

till 000.ökade från 340Arbetslösheten 000750 personer
minskade med cirkamedborgareutländskaAntalet sysselsatta0

till 168 000.80 O00 personer,
frånarbetsför ålder Ökade 346 000utländska medborgareAntalet i0

till 374 000personer
frånmedborgare ökadeutländskaregistrerade arbetslösaAntalet0

till 000.8 000 45personer

sysselsatta ocharbete.AKU harsysselsatta iMed sompersonermenas
personer Med relativaarbetslösa utgör tillsammans

arbetskraften hela% iarbetskraftstal andelen avpersonermenas
arbetslöshetstal andelenålder,arbetsför med relativabefolkningen i menas

relativaarbetskraften, medantalet iarbetslösa hela personerav
anställning ellerharsysselsatta, dvs.andelensysselsättningstal sommenas

ålder.arbetsförbefolkningen ihelaarbete,annat av

Enligt SCBbefolkningen.folkbokfördahänför sig till den2 Siffrorna i texten
utomnordiskade10finns det dock anledning procentantaga att avca
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förjämlikhet mål den svenska invandrarpolitiken,När sattes upp som
vilket skedde redan det självklarhet de invand-1968, attvar en som
rade till skulle beredas sysselsättning villkorSverige på samma som
alla andra bodde landet. och riksdag ville undvikai Regering attsom
invandrare utlänningar, brukade den tidenpåsägasom man- -
fastnade låglöneyrken eller hamnade branscher där risken föri i
arbetslöshet de kunde standardlevaOm inte påstor.var samma som
den befolkningen fanns för isoleras frånsvenska risk de skulle detatt
svenska samhället och bli andra klassens medborgare.

Under det ganska lyckosamt jämlikhetenmånga år såg ävenut, om
hade brister och omställningen till liv kundesina Sverigeiett vara

förmödosam den enskilde invandraren. Sysselsättningsgraden tillvar
och med högre för invandrare för den infödda befolkningen ochän
invandringen bidrog till den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

arbetskraftsinvandringenrenodlade från utomnordiska län-Den
der begränsades slutet 1960-talet och invandringen från Finlandi av
minskade och ändrade karaktär under kommandede årtiondena.

förvärvsarbetandeSamtidigt minskade andelen bland de utländska
medborgarna och sjönk 1970-talet under värdetSverigei i mitten av
för hela befolkningen.

arbetslösheten för utländska medborgare börjadeNär imätas
1970-talet visade den ungefär dubbelt högmitten sig såav vara som

för svenska medborgare, vilket väckte diskussion invandrarnasen om
arbetsmarknaden. utsträckning kan sådan högresituation på vissI en

arbetslöshet emellertid betraktas förklarlig, blanddå det invand-som
finns med anknytning till arbetsmarknaden.störrerarna grupper svag

förväntakan också det tid etableraMan sig viss sig iatt tar att etten
land. kan yrken ochPå överrepresentation i vissasättnytt samma en

branscher övergångsfenomen. arbetslösheten generellt harDåettvara
mycket låg sedan 0-talet, hade verkligheten de allravarit i Sverige 195 i

flesta invandrarna arbetsför ålder goda förutsättningar klarai sinatt
försörjning under och 1970-talen.1960-egen

försämringengradvisa de decennierna har underDen tvåsenaste
förvärrats dramatiskt. minskade arbets-år Det påutrymmetsenare

marknaden har drabbat invandrare har drabbats särskiltmånga, men
hårt. invandringen från före bidrardetta Jugoslavien tillDen stora att
skillnaden ökat demarkant dock viktigtså åren. Det ärsenaste att

skillnaderna resultat underpågåttärnotera att av processer som en
längre tidsperiod. figur hur sysselsättningen bland utländskaI 2 visas

medborgare är folkbokförda i Sverige själva verketi har lämnat landetsom
kvarstår fråni befolkningsregistren. Se Brister i folkbokföringen, stencilmen

SCB 1994-09-21. Detta kan innebära befolkningsstatistiken, liksom AKU,att
överskattar i Sverige bosatta utländskaantalet medborgare med till 10upp

Om så är fallet kan arbetslösa utländska medborgareantaletprocent. t.ex.
40 000 i stället för 000 i45 texten.vara ca som anges
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sysselsättningsstatusmedborgaresUtländskaFigur 2.
utländskaförvärvsarbetandeandelenförindexkönsstandardiseratochAlders-

100.ärtotalbefolkningenförIndex1950-1994.årenmedborgare
lndex

1950120%
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ochFolk-I bostadsraknmgen70% --
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AKU1993.invandrare,blandarbetsmarknadskarriärochSysselsättningEkberg.Källa:Jan
för 1994.

helaförmed genomsnittetjämförelseförändratshar imedborgare
fyrtio åren.debefolkningen senaste

olikahurskillnader mellandöljer sigdessa genomsnittBakom stora
sidfigur 15arbetsmarknaden. 3Ietablera pålyckats siginvandrare

förarbetslösa någraochsysselsattaarbetskraften dvs.andelen ivisas
deMedan 70år 1994. övermedborgarskapsgrupperolika procent av

förfo-arbetsmarknadensstod tillåldern år16-64svenska imännen
iransktellerturkisktmedförandelmotsvarandegande mänvar
vistelse-med olikaInvandraremindre 20medborgarskap än procent.

sidtabell visasväl. 15olika 1etablerats Iockså genomsnitttid har i
föddautrikesförarbetslösa 1992respektivesysselsattaandelen

andelenochökarsysselsattaAndelenåldern år.16-64ipersoner
vistelsetid Sverige.imed längreminskararbetslösa

enligt årsme-AKU:smedborgareutländskasysselsattaAntalet var
Dearbetslösa 000.antalet 45ochför 1994deltal år000168 var

sysselsatta,de 5utgjordemedborgarna 4utländska pro-procent av
arbetslösa Dei Sverige.deocharbetskraften 13 procent avcent av

befolkningenhelaarbetslöshetoch högre änsysselsättninglägrehade
total-mellanSkillnadernakönsklasser.ochålders-samtligai

åldrarnadock imedborgareutländska störstochbefolkningen var
arbetsförmedling-frånsiffrornasidfigur 17. De4år,25-44 senastese
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arbetskraftenAndel iFigur
olikaför1994arbetsmarknadensvenskapå denArbetskraftstal

år.åldern 16-64imedborgarskapsgrupper

oO75 I Man..
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AKU 1994.specialbearbetningbeställdSIVlnvandrarverk avStatensAvKälla:

olikamedföddaför utrikesår 1992Arbetskraftsstatus personersTabell
Procent.värden.AldersstandardiseradeSverigevistelsetid i

ArbetslöshetstalSysselsättningstalInvandringsår
KvinnorMänKvinnorMän
6874-19693 74
5865691970-1979
101360651980-1983
131855581984-1987
272530441988-

81262födda 65utrikesSamtliga
457779Totalbefolkningen

invandrare,blandarbetsmarknadskarriärochSysselsättningEkberg.JanKälla:
Växjö, 1993.iHögskolan

antaltroligenbefolkningsstatistiken har ett personerfel ivissaPågrund3 av
före 1969.invandradedeblandår inräknatsunderinvandrat senaresom någotarbetslösaandlenochnågot högresysselsattaandelenSannolikt är

före 1969.invandradeförvisartabellenvadlägre än
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arbetslöshetenpå bland utomnordiska medborgare visararna att
arbetslösa24 000 ochnärmare arbetslöshetenmars 1995 iattvar

denna proportionellt något storstadsområdenaistörre ängrupp var
andra delari Sverige.av
Utländska medborgares anknytning till arbetsmarknadensvagare

framgår enbart flerinte utanför arbetskraftenstår och flerattav att
arbetslösa, andel har tillfälligaär arbeten.även störreutan attav en
alla anställdaAv hadeår 1994 tidsbegränsad14 anställ-procent en
medan motsvarande tal förning utländska medborgare 24var pro-

uppgifter finnsInga anledningen till tidsbegränsade anställ-cent. om
kanningar. Man under introduktionstid påanta att personer en

arbetsmarknaden ofta får tillfälliga jobb eller provanställningar. Tids-
begränsade anställningar således mycket vanliga bland ungdomar.är
År hade1994 anställda61 tidsbegränsad16-19-åringarprocent av
anställning bland utländska67 medborgare.procent

skilda förvärvsfrekvensernaDe återspeglas det faktumiäven att
invandrare har lägre inkomster.i genomsnitt gäller både deDetta som

Årfödda utlandet och dei utländska medborgare.är 1990ärsom var
siffrorna följande för alla åldern och äldre. Uppgifteni 16 år avser
Sammanräknad inkomst tusental kronor.i

Tabell Medelinkomst år2. för1990 svenska och utländska medborgare födda i
Sverige eller utomlands. Exklusive inkomst.utanpersoner

Medelinkomst, tkr
Män Kvinnor

Svenska medborgare 156 103
Utländska medborgare 119 90
Födda Sverigei 157 103
Födda i utlandet 136 100

Källa: Folk- och bostadsräkningen FoB 1990.

delarOm materialet efter invandringsår framträder dockman upp
delvis bild. Bland både invandrade och kvinnor harmänen annan som
inkomst har de har länge högrevarit i Sverige genomsnittligen som en

inkomst den infödda befolkningen. del gäller detFörän männens
invandrare anlänt före för kvinnorna invandrare1967,som som

föreanlänt 1970. kortare tider harPersoner varit i Sverigesom
däremot betydligt lägre inkomst för hela befolk-genomsnittetänen

figur sidningen se 4 17.
förhållande till föddaI har invandrarei Sverige många sinpersoner

försörjning ordnad förtidspensionering. Andelenvia 16-64en vuxna
svenska medborgare förtidspensionår med enligt Riksrevisions-var

verket bland dem föddaRRV 6 år och1992 i Sverigeprocent som var
bland dem födda15 land. Spridningeniprocent ett annatsom var

mellan olika delgrupper emellertid har mycketNågraär stor.
förtidspensionerade, inflyttade från Afrikaländer eller Sydame-it.ex.
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Sverigevistelsetid iefterInkomstFigur 4.
invandringsår.ochfödelselandår efter1990Sammanräknad inkomst

inkomst.Exklusive utanpersoner
Tusental kronor

180 mänföddaj SveriI e

—

140 ‘ kvinnorföddaSveril e
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80-
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årår 223år 20-22år 15-19år 10-14år 5-90-4

kvinnorföddautlandetImänföddautlandet|

1990.Källa:FoB

föddaBland demsiffror. ärhögaharandramedanrika somextremt
förtidspensionerad.femteJugoslavienGrekland eller äri vuxenvar

yrkesgrupper,vanligt vissainomförtidspensionbekant ärDet är att
finnstill detorsakernabyggnadsarbetare. Enochstädare attavt.ex.

sådanaarbetatde iinvandrarebland ärförtidspensionärermånga att
medföriblandocksåhar använtsFörtidspensionyrken. personer

arbetsmarknaden.svårigheter påstora
arbetsmark-klarar påsiginvandrarebilden huröversiktligaDen av
studier.ingående Enfrånresultatenmedkompletteraskannaden mer

till Sverige änkommitanhörigaflyktingarsspecialstudie mersomav
ochHajighasemiFaribagenomförtsharefter flyktingen,två år av

urvalstatistisktförsituationenföljdeDavid DeGaunt. avettupp
genomför-hundratal intervjuerStockholm Ettår 1992.tillinflyttare

medochoftaarbetsförameddes 49 ungapersoner,vuxnavarvarav
dentillsighaft på sigdå två årutbildning,godrelativt att anpassasom

arbetsförmedlingen.besökthadeHälftenarbetsmarknaden.svenska
utbildning. Femallmänformhjälphälften någonfick viademAv av

tandklinik,praktikplatser, påhadehjälp,särskildfåtthade trevarav
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Figur Sysselsättningsstatus för5. utländska medborgare
ÄrsmedeltalSysselsättningsstatus för utländska medborgare. 1994. l den

figurenövre uppmätta värden för i Sverige bosatta utländska medborgare
efter ålder.kön och Iden figuren fördelningennedre utländskaom
medborgare hafthade andel sysselsatta, andel arbetslösasamma samma
och andel utanför arbetskraften svenska medborgare.samma personer som

Faktisk situation
Man.. Kvinnor

60-64
55-59
45-

35-

25-
20-
16- .60000 40000 20000 0 40000 600000 20000

Om situation för svenskarsamma som
60-64
55-59
45-

35-

25-
20-
16-20000 . 2000060000 040000 O 40000 60000

- C: u arbetskrafteniSysselsatta Arbetslösa

Källa:AKU1994.

livsmedelsföretagi och dagis, och gickpå två AmuGruppenspå
yrkesutbildning. Endast hade fått fast arbete och dåen genom egen
försorg. Flertalet försörjer således bidrag olika slag,sig främstvia av
socialbidrag. Den denna invandrargruppmajoriteten har,istora som

idag,situationen möjlighetersmå undvikaut attser ett permanent
bidragsberoende.

studie flyktingarEn kom till Göteborg under 1991annan av som
visade hade endast fåtal kunnat1993 jobb denpå öppnaatt ett ta ett
arbetsmarknaden. Göteborgs stad, genomförde studien, hade dåsom
valt flyktingar hade95 kunskaper, erfarenheter och allmänut som
kondition för kunna jobb den arbetsmarknadenpå öppnaatt ta ett

resultaten nedslående. flesta skolades mycketDe in imen ettvar
Ävenlångvarigt, kanske socialbidragsberoende. frånpermanent, an-

dra håll landet finnsi liknande exempel, bl.a. Botkyrka, däri ett stort
antal människor grund olyckliga förhållandenpå aldrig kommit iav
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eventuellt uppburitdärmedocharbetsförmedlingen,medkontakt
onödan.socialbidrag i

utländska medborgares situation påsvenska ochmellanSkillnaden
ytterligarefigurarbetsmarknaden har alltså blivit 5 visasIstörre. att

arbetskraftentillhöraskulle behövamedborgareutländska000111
svenska medborgare.fördensammaskulleför andelen somatt vara

ytterligareskulle 000jämför arbetslösheten, 29ställetOm iman
arbetslösaför andelenarbete,behöva hamedborgareutländska att

för svenskabli likaskulleutländska medborgarebland stor som
medborgare.

Konsekvenser2.2

problematisk.flera Försysselsättningsfrekvensen pålåga sättärDen
tillmöjlighetenkanske baradetinvandraren inteden enskilde är egen
svenskamed detkontaktockså denuteblirförsörjning utansom

leder tillArbetslöshetarbete kansamhället utan-ett somge.som
och konfliktersocialskapa imarginalisering kanochförskap oro

majoritetssamhälletetniska linjer.de följersynnerhet Isamhället, i om
bidrar till inkomst-för liteinvandrare alltkan uppröras över attman

Invandrare sidamycket å sinsamhälletoch kostarbildningen pengar.
försörjningmöjlighet klarahar sinde vill,hur inteängärna attsom,

finnsdiskriminerade. iuteslutna och Detupplevakansjälva sig som
samhälle hålleretniskt och socialtflera teckendag på segregeratatt ett

fram.på växaatt
offentligadensjälvförsörjandeföljd så ärärEn attattavannan

närvarande ökar medförför invandringennettokostnadersektorns
landstingensForskarrapporterbelopp. visarmycket att statens,stora
mellanfördubblats barahar årennettokostnaderoch kommunernas
stod förmiljarder kronor. 86från till Statenoch 10 211994,1991

helaBeräkningarnanettokostnaderdessa år 1994. avserprocent av
främst dedetinvandrarbakgrund,medmiljoner är1,1 menpersoner

utgiftsökningarna.för deinvandrarnainflyttade står storasent som
Omallvaret 35-kan illustrera situationen.räkneexempel iEtt en

arbetsmarknaden måstekommaarbetslös kan påininteårig utan
det kostarsektorn, och 000den offentliga 5uppehälle betalt viasitt

blir detlivet,under i 40 år,krårkrmånad, dvs. 60 000 resten t.ex.av
och kommunernakostnad för på 2,4långsiktigsammanlagd statenen

där iinvandring ingenpå 2 000miljoner kronor. En säg personer,
antaganden innebäradessaskulle mederhålla arbete,kan ettgruppen

offentligaför denmiljarder kronoråtagandelångsiktigt på 5ett ca
bidragsnivåer.flyktingmottagande ochmed nuvarandesektorn -

medräkneexemplet dessutom siginvandrare iOm varje tar en
skulle bliåtagandetfår arbete,helleranhörig intejämnårig som

denåtagande imiljarder kronor. inteungefär Detta nämnvärt10 syns
engångsföre-detårliga budgetar sigoffentliga sektorns rör om enom

12 15-0783
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årligsprids under år.kostnaderna många Eneftersomteelse ut
kostnadårligsikt istorlek dockdennainvandring även engerav

bruttonational-ungefärdvs.storleksordning, 0,7denna procent av
u-landsbiståndet.samladedetlika mycketellerprodukten nästan som

antaldettaförutsättningenbygger dåRäkneexemplet att personer
fårsnabbtinvandrarearbete.med vanligtförsörja Dekan siginte som

till denbidrardel livet,under positivtoch arbetararbete storen av
finanser.offentliga sektorns

stårkonsekvenserna mångaekonomiskalångsiktigaDe attav
vad debetydligtsåledesarbetsmarknaden blirutanför större än

alarmerande talRäkneexemplet påutgifterna indikerar. visarinitiala
antaletnuvarande ökningendenbakgrundsärskilt att avmot av

invandrare ibidragsberoende större änär avsevärt exem-permanent
arbetsmarknaden, dvs.fotfästefårinvandrare påplet. Att att en

barasiktdärför måste, intetill stånd, påkommerintegration är ett av
skäl.ekonomiskaskälhumanitära ävenutan av

medÄven riskenförbättras mångakonjunkturen är attstorom
sannoliktgällerarbete.riskerar Dettabakgrund ståutländsk utanatt

och de1980-taletslutetsedantillbåde de kommit Sverige somavsom
perioder.längrearbetslösaredan varitmånga år,varit Sverige ii men

för-blir detstorstädernatillkoncentrerasEftersom invandringen
utgifter förfårstorstädernafrämst kommunerna i somutom staten

invandrarbakgrund.medblandarbetslöshetenhögaden personer
kommu-höjden dessaredanSocialbidragskostnaderna skjuter iinu

Socialbidragskostnaderna år,påharexempelvis GöteborgI trener.
ochmiljarder kronortillfrånökat 1,2till 0,5från 1994,1990

invandraretillhälften bidragen gårräknar medStadGöteborgs att av
deinvandrarbakgrundtredjedelarharflyktingar. Malmö tvåoch I av

haft socialbidrag 1994.som
förkostnaderdra dettabörslutsats temporäraEn är attattavman

ochsiktbli lönsammabidragsberoende kan påundvika permanentett
det kanslutsatsdärför bör investeringar. En är attannansomses
tillför kommaradikalaskäl rättafinnas goda pröva attatt greppmer

effekter.långsiktiga Ennuvarande ohållbara situationensmed den
utgifter förindirektaochdirektaslutsats kommunernastredje är att

fördelasinvandrargrupper intesysselsättningsnivån vissalåga iden
tredjedelharstorstadsområdena,irättvist. Kommunerna ensom nu

medborgarnautländskahälften de seochlandets invånare avav
möjlig-förbättra invandraressärskilttabell har intresse3, attett av

till sysselsättning.heter
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Tabell 3. Andelar den invandrade befolkningen bodde iav som
storstadsområden 1993, procent.

Hela Utl. Utrikes
befolkningen medborgare födda

Stor-Stockholm 18 30 29
Stockholms stad 8 14 -
Stor-Göteborg 9 12 11
Göteborgs stad 5 9 -
Stor-Malmö 6 8 8
Malmö stad 3 5 -
Storstadsområden totalt 32 49 47

Källa:SCB

Orsaker2.3

kunnaFör minska arbetslösheten och bidragsberoender behövsatt
kunskaper orsakerna. Bakgrunden till den allvarliga situationenom är
emellertid komplex med flera samverkande faktorer. Kommittén har
inledningsvis valt där faktorerna bakom invandrares arbets-ansatsen
löshet delas sådanai har med den ekonomiskagöraupp attsom
utvecklingen inklusive utvecklingen arbetsmarknadenpå och sådana

relaterade till invandringenär till den svenska invandrings-som samt
och invandrarpolitiken.

delEn de problem hänger med de redovisadeav som samman
orsakerna åtkomliga med politik,är antingen konkreta åtgårgenom
der eller attitydbildande medan andra kangenom processer, vara
svårare komma åt. gällerDet synnerheti problem haratt sinsom
grund förhållandeni utanför Sveriges förhållandengränser ävenmen

landetinom kräver ingrepp den ekonomiskastörre via politikensom
eller arbetsmarknadspolitiken.via

dettaI avsnitt uppmärksammas först orsaker hängersom samman
med den förändrade situationen arbetsmarknadenpå och därefter
orsaker relaterade till invandringen och flyktingmottagandet.

arbetsmarmadssituationNy
Utbudet jobb liksom karaktären depå jobb finns har betydelseav som
för vilka chanser invandrare har arbete denpå ordinarieatt ett
arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden har förändrats
mycket under de tjugo vilketåren, kan delsenaste vara en av
förklaringen till sysselsättningsgraden sjunkit blandatt medpersoner
utländsk bakgrund.

offentligaDen sektorn har för sysselsättnings-svarat merparten av
expansionen under de decennierna. Ungefär fler550 000senaste tre

sysselsattaär bl.a.inom hälso- och sjukvård, barn-personer ochnu
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sektornoffentligadenUtbyggnadenutbildning.äldreomsorg samt av
förvärvs-kvinnligafrekvensenden högaförklarasochförklarar av
offentligadenarbetehar inomkvinnorarbetande MångaSverige.i

Meduppgifter hemmen.tidigare ikvinnorshar övertagitsektorn, som
demycketemellertidunderskott harväxandemedstatsbudget aven

nedskärningarochverksamheternaoffentliga omprövats persona-av
byggnadssektorn,ochindustri-förekomtidigare inomlen, mestsom

framöver.ökaförväntasochsektorn,offentligadenhar nåttnu
sjukvårds-hårtrationaliseras äryrkesgrupperExempel på nusom
offentligkrympandevårdbiträden.och Enundersköterskorbiträden,

däribland mångakvinnor,tillleda mångakommersektor attatt
blandbehovensamtidigtarbetslösablirkvinnor,invandrade avsom

sysselsattamiljoner ärkvarstår. 1,4vård och personerannat omsorg
offentlig 1995.marstjänsti

byggnads-ochgruvindustriinklusiveindustrin,anställdaAntalet i
decennierna.dedrygt 000minskat med 500harindustri, tresenaste

anställttillverkningsindustrinföretagenframför allt inomDet är som
sysselsätt-minskadelandets Denfärreallt inom gränser.personer

förändringarochrationaliseringarmed deparallelltskettharningen
produktionen.effektiviseratillsyftatarbetsorganisationeri attsom

datoriseringökadofta beståttförändringarna iharföretageniInternt
plattaremed målstyrning,arbetsformerochoch automatisering nya
Iblandbefogenhet.ochdecentraliseringochorganisation ansvarav

revolutionen. Deindustriellatredjedenförändringarnabenämns
alltbestårindustrininnebäreffektivitetökade kraven på meratt av
tillfälligavidinnebärvilkethårdtrimmade organisationer, att man
övertidanvändavill sigutsträckningproduktionsökningar i större av

fastantaletutökaförställetpersonal,korttidsanställd ioch att
anställda.

företagandra påochtillverkandesatsade1980-talet mångaPå
och sprida sittkonjunkturkänsligamindreblifördiversifiering att

framharekonomiska tvingatår1990-talets svårarisktagande, men
valt sigföretag haroch ägnaverksamheter månganedskärningar i att

förmöjligheterökadetillledervilketkärnverksamhetendast åt sin
slag.olikasmåföretagareochentreprenörer av

allaenligtmedförarbetslivetförändringarna inomständigaDe
industri-frånsysselsättningenförskjutningfortsattindikationer aven

dessamellansamtidigttjänsteföretag, gränsernatillföretag typersom
definitivtÄven företagdeflytande. inomblirföretag sommerav

fleridag tjänstemanna-utför arbetareindustriföretagbetraktas som
till-självamindreallthandlarproduktionIndustrielluppgifter. om

produkt-marknadsföring,alltochprodukterverkningen mer omav
ochindustrimellan tjänste-uppdelningenklassiskautveckling Denetc.

giltighet.tidigareförlorar sinföretag
hushållenochvaruproduktionenbådeharTjänsteföretagen som

produk-riktar sintjänsteföretagväxande andelmarknad. Men nuen
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utförsUngefär fjärde arbetstimmetill hushållen.direkttion somvar
del lokalföretag tillSysselsättningenpersonlig itjänst. stor gersomen
ochdetaljhandel,konsumentservice, service-i restaurangert.ex.
helhet ochför arbetsmarknadenblir allt viktiginrättningar sommer

för invandrare.då även
medförtförändringarSammanfattningsvis alla ovanståendehar en

arbets-arbetskraft alla sektorerförändrad efterfrågan påpå inom
formerjobben har ökat.de ledigamarknaden. Konkurrensen Nyaom
utbild-och bättreavancerade kunskaperproduktionsteknik kräverav

svenska.krav goda kunskaperställer ipåning. Företagen storaa
blivitföretagsorganisationer hardet modernaBakgrunden iär att

skrift. Också detkommunicera tal ochvanligare behöva kunna iatt
blirden sociala kompetensen,ibland kallas det språket,tystasom

delta-byggerföretagsorganisationer påallt viktigare. Många numera
samarbetsför-goddecentraliserat därgande arbetslag medi ett ansvar,

viktig.måga är
arbetskraften innebärförändrade och ökande kraven påDe att

behöva längrekulturellt avlägsna samhällen kaninvandrare från en
arbetsmarknaden.trädastartsträcka tidigare, kan in påinnanän man

efterfrågas tidigareinvandrareLågutbildade påinte sättsamma som
arbetsplatsenverksamhet, där inskolningenvaruproducerande påi

arbetskraft efterfrågassådanförr kunde ske kort tid. den månpå I
länderproduktionen till andraförläggs den Sverige.än

flyetingmottagandetInvandringen och
oftaanvändsändrade karaktär ochInvandringens somursprung

arbetsmarknaden, förförklaring till invandrares situation attmen
åtgärder bör dessa förklaringarföreslå adekvatakunna när-synas

marc.
länderoch andrapraktiska erfarenheter visarStudier och Sverige ii

för invandrarebetydelse för hur det pånationalitet kan ha gåratt
från kulturellt avläg-kommerarbetsmarknaden. Invandrare ettsom

inför omställningar och har läraland ställs oftare större attset ommer
den kommerlandets arbetsmarknad och arbetskulturdet än somnya

ochhandikappkan alltsåfrån närliggande land. Ursprung ettett vara
för invandrare.förklara del situationenen av

risken för diskriminering.kulturella avståndetMed det växer
till del,arbetsmarknaden kanInvandrares intepåsituation menen

emellertidDiskrimineringförklaras med diskriminering. svårhelt, är
handla med icke-praktikenfastställa. kan iDet attatt personerom

bort alltför tidigtutländsk brytningsvenska eller med sorterasnamn
vadfår chansanställningsförfarande, de visarättvisintei attett att en
ochlagstiftningen diskrimineringför. möjligtde går Det är motatt

lagstiftningförbättras, först bör denden kantillämpningen menav
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nyligen kommit till stånd följas återkommerKommittén tillsom upp.
frågan diskriminering slutbetänkande.i sittom

All särbehandling grund kulturellpå olikhet behöver inteav vara
diskriminering. dagens företag ökar kravetI social kompetens,på dvs.
krav på anställda, de svenskar eller invandrare,äratt oavsett om

arbetskulturen, fungerarin i lagarbete Kunskaperipassar m.m. om
och vid fungera svensk miljö kan viktig föri dennaattvana antas vara
kompetens. innebär arbetsgivareDet kan helt sakligainvägaatt en
aspekter vid anställning, diskvalificerar kulturell olikhet. Deten som

uppenbart mellan vad sakligtär motiverade kravgränsen äratt som
social kompetenspå och vad diskriminering kan svårärsom attvara

fastställa.
språklig kompetensKrav på kan givetvis, krav socialprecis som

kompetens, fungera täckmantel för eller mindre medvetensom en mer
diskriminering. säkertAtt vad tillräckliga kunskaperavgöra iärsom
det eller andra sammanhanget detsvårt, tvivelär såärena utanmen

dagens arbetsmarknad generellt ställer krav goda kun-påstörreatt
skaper svenska språket, oftai och engelska,i gårdagens.även än
Bristande kunskaper svenska kan bero utformningeni på språkun-av
dervisningen, viktigare troligen individens bakgrund,ärmen egen

ochmotivation möjligheternainte minst praktisera språket.att
har skett förändringarDet invandringens geografiskaistora sam-

demansättning Invandringentjugo åren. under 1970-taletsenaste
dominerades fortfarande de nordiska länderna, med ettav men
ökande inslag invandring från andra europeiska länder. Underav
1980-talet förändrades bilden och kom det fler1986 invandrare från
utomeuropeiska länder från figurEuropa. invandringenI 6 visasän av
utländska medborgare tillåren 1980 Invandringen från1994. Asien

omfattande under 1980-talets del med detIran störstavar senare som
utvandringslandet. Under och ökade1993 den1994 europeiska
invandringen starkt till följd kriget f.d. Jugoslavien. deni nordiskaIav
invandringen har Finland dominerande.varit Den itopp som syns
figuren för kringåren beror tillfälligt ökad1989 på invandring frånen
Norge.

förOm stället invandringeni betraktar den bosattai Sverigeman
utrikes födda befolkningen blir bilden delvis beroende på atten annan,

del invandrarna kommit till för fleraSverige decennierstoren av
sedan. klar kommer frånEn grannländer.majoritet våra harMånga
också bosattavarit sedan länge.i Sverige Mer 90än procent av

födda nordiskt landi har varit i Sverige änett annatpersonerna mer
fem år. Majoriteten med invandrarbakgrund ärav personer som
bosatta kommer fråni Sverige alltså närliggande länder till vilka det
kulturella avståndet inte denså tidens inflyttningär stort, senastemen
håller förändra dennapå situation.attnu

tredjeDrygt samtliga utrikes födda föddärvar person av numera
i utomeuropeiskt land. har också kommitMånga under denett senaste
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SverigeFigur 6. Invandring till
Invsandring utländska medborgare 1980-1994. Absoluta tal.
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tvåAnm: De fältenundre invandringen nordiska medborgare. Detanger av

fältet nedifrånandra och tredje räknat fråninvandringen länderanger som
tillhör fr.o.m.EU 1995.

Källa:SCB

femårsperioden. framgår figur tillhör drygt tredjedelSom 7av en av
samtliga utrikes födda den kategorin. Bland födda Afrikaipersoner

de nyligen invandrade hälften föddaoch bland Asieniutgör änmer
Eftersom förutsättningarna för till40 anpassningän procent.mer en

svensk arbetsmarknad mycket olika bara grund kultu-inte påår av
rella skillnader också beroende hur länge de harpå varit i Sverigeutan

anpassningsproblemen de tidigare.varit någonsinär större ännu
Individens sociala bakgrund, utbildning, arbets-tidigare och yrkes-

erfarenhet, från varförkommer stad eller landsbygd ochom man man
utvandrat viktigaandra pusselbitar orsakerna till arbetslöshetär när
och bidragsberoende skall utredas.

finns dock bakgrundsförhållandenstatistik dessaDet ingen om
med undantag för invandrarnas utbildning. Med förreservationen

uppgifters tillförlitlighetdessa den invandrarevisar i genomsnittatt
har lika lång skolutbildning den infödda befolkningen Sverige.isom

finns emellertid skillnader mellan olikaDet Någrastora grupper.
flyktinggrupper har kommit under har myckettid högsom senare en
utbildningsnivå, medan det bland från Finland fråninvandrarna och
Sydeuropa finns inslag med kort utbildning. Istörreett av personer

förekommer med mycket formellkort skolut-vissa grupper personer
bildning, bland Malmö erfarenhetstad har nyanländamångaannat av
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Sverige.födda efter vistelsetid iFigur Utrikes7. personer
Sverige ProcentBosatta i 1993.
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uppgif-grundskola.basutbildning motsvarandesaknar Närmaresom
mycket kort skolgånganalfabeter eller medantaletter personerom

helt klart denfinns emellertid dockinte. Det ävenär att om genom-
denbland invandrare Sverigesnittliga utbildningen i ärmotsvarar

med mycket kort ochöverrepresenterade bland deminvandrarna
mycket lång utbildning.

påverka hurkan ocksåAnledningen till flyttade till Sverigeatt man
tillStudier skälenden miljön.snabbt visarsig i attnyaman anpassar

och framtidsplanerhar för ambitionerutvandring och vad avgörman
vikt brukargestalta det landet.hur livet kommer Storsig iatt nya

tillflyktsortflyr kanläggas vid flyktingskapet. sinDen somsesom
detmotiverad läratillfällig och därför kanske så siginteär att nya

kanTraumatiska upplevelser ochskaffa arbete.språket och tortyr
fungera arbetslivet.inverka förmåganförstås också ipå att

det statliga stödet tillflyttar till omfattasSverige inteMånga avsom
anhöriga.exempelintroduktionsprogram, till Deninom somgruppen

ofta ellermakaanhörigkommer till 000 år 1994Sverige 26 ärsom
utländsk medborgaremedborgare eller tillmake till svensk somenen

dockbott år 1994har år. Majoriteten 14 000Sverige minst tvåi är
frånflyktingars kommer till två åranhöriga Sverige inom attsom

omfattas alltså detuppehållstillstånd ochflyktingen beviljats av
stödet till introduktionsprogram.statliga

flyktingar ökat kontinu-officiella andelenstatistiken visarDen att
sedan den1980-talet,erligt registreratsmitten sommen somav

haft tillräckliga asylskäl.behöver alltid haflykting statistiken intei
börjanför arbetsinvandringenSedan möjligheterna stängdes i av
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försökt1970-talet har asylsökande eller anhöriga,många sig inta som
de enda sedan dess för allai princip två in i Sverige intevägarna som

nordbor. framför asylsystemet, hartrycket, allt påDetär stora
tillsammans medmed rad andra omständigheter lett till mångaatten
otillräckliga asylskäl fått grund långa väntetider,på t.ex.stanna av

nollställningsbeslut, därför humanitära skäl har uppstått.attgenom
tillförlitligStatistiken alltså källa vill uttala sigingenär om man om

utvandringsmotiv. psykologiska skäl kan också olika påFörutom syn
arbete för yrkeslivspela i motivationen på iatt satsa ettm.m.

invandrarfamilj uppfattningExempelvis kan haSverige. en en annan
den genomsnittliga svenska vilken utsträckning kvinnaiän enom

skall arbeta utanför hemmet.
förändratsInvandringen har alltså både till karaktär och ursprung

och till omfattning. sammanlagda antalet invandrareinte minst Det-
under femårsperioden knappt1990-1994 000 22 000270var varav

från Afrika, från f.d.kom och från Jugoslavien.67 000 Asien 73 000
till övergripande mål och lagändringar har förändring-Om man ser

skett ändring invandringspolitiken. harDäremotutanarna av
praxisändringar vilket har påverkat både vari-gjorts många gånger,
från invandringen kommit och hur kommit.många som

Allt oftare får den invandrarpolitiken skulden försvenska att
förinvandrare blir bidragstagare. övergripande målen politikenDe

har emellertid ändrats sedan harinte 1975. Däremot vissa organisa-
toriska förändringar mottagandet skett.i

Arbetsmarknadsstyrelsen förhuvudmanNär AMS mottagan-var
det flyktingar uppgiften denklar -invandrare skulle in iav var passas
svenska efterfrågestrukturen blandarbetsmarknaden. kundepå Detta

innebära akademiker omskolades till eller någotannat att svetsare
yrke efterfrågades. blev det dock snabbgenomsnittIannat som en

infasning för flertalet invandrare. invandrarna blev och deNär många
kulturella olikheterna räckte ensidigadenna påstörre syn
arbetsplacering personalen blevtill. Kulturell kompetens hosinte ett

för arbetsmarknaden skullenödvändigt verktyg inslussningen påatt
lyckas.

förInvandrarverket och kommunernaNär över mot-tog ansvaret
tagandet flyktingarna kom innehållet flyktingmottagandet1985 iav

annorlunda frågor utbildning komtonvikt. Sociala ochatt atten
betonas förstaunder de vistelse beroddeårens i Sverige. Dettamer
delvis förutsättningar, delvis medvetendetpå styrning.nya var en
Arbetslinjen ochemellertid aldrig de politiska dokumenteniövergavs

fortfarandehade för inslussningen arbetsmarkna-AMS påansvaret
den. fick arbetslinjen slå den praktiskaDäremot svårt igenom iatt
utformningen storstad-invandrarpolitiken. Flyktingars vilja bo iattav
sområden och tillgången lediga lägenheter har ofta styrande,på varit

möjligheter till sysselsättning saknats.trots att
Varken flykting-eller kommuner tillräckligt beredda närstaten var
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angelägenhet för helablev Sverige.mottagandet volym ochiväxte en
de lokala aktö-samordningsproblem mellanuppstodBland annat

samordningen lokaltförbättraarbetslinjen ochstärkaFör attrerna.
skillnaderfortfarande finnsreformeratsflyktingmottagandethar men

olika aktörerlyckas samordnaolika och länmellan hur kommuner
mottagandet.inblandade iärsom

ochinvandrarenoterade kritisktRiksdagens 1992revisorer att
länsarbetsnämn-riktlinjer tilllyftes framflyktingar AMSsig iinte vare

centralför vcrksamhetsmålen. Påeller resultatindikatorcrnaderna i
de målför hamyndigheten kritiserats uppnåtthar intenivå att som

medborgareutomnordiskauppställt för öka andelen iregeringen att
deförklaring kanåtgärder.arbetsmarknadspolitiska En attvara

förkvalificerahaftutomnordiska medborgarna har sigsvårt attatt
Åtgärder föråtgärder.arbetsmarknadspolitiska pågårdel dessa attav

särskiltbl.a. fastställdedenna AMS år 1994situation,rätta ettupp
Invand-arbetsmarknadenför invandrarnahandlingsprogram på -

finns överrepresentationtill arbete. budgetåret 199495För enrare
åtgärderna.utomnordiska medborgare iav

Möjligheter2.4

arbetsmarknaden långtbeskrivningen har påvisat situationenSom är
invandrarnainvandrare. talaifrån densamma för alla Att somom
ibland bli direktskillnader och kandöljer alltså storaen grupp

åtgärder utformaspolitik ochbetyder ocksåmissvisande. Det att som
riskerarinvandrarna inte nå sittför heterogenså attsomgruppen

särskilja olikaförsöktmöjligt har kommitténmål. långt detSå varit
denbegränsasredan påpekats, möj-invandrare,kategorier men som

finns tillgängliga.uppgifterbland vilka Kom-ligheten annat somav
obestämd form ellerinvandrarehar valt tala imittén att omom

omöjligtinvandrarbakgrund, detmed varitpersoner när att
frågaför markera det intevilka ärpreciseranärmare att attsom avses,

kommerkännetecken. Kommitténmed attgemensammaen gruppom
slutbetänkande.invandrarbegreppetutreda frågan i sittnärmareom

allaanspråk täckadelbetänkandet på inAnalysen intei gör att
invandrare.blandorsaker den låga sysselsättningen Dentänkbara till

orsaksbildentill förräcker emellertid väl visa är sammansattattatt
uppenbart delsvidaredjupgående karaktär.och Det är att statenav

med snabbt resultatsikt ochmöjligheter korthar begränsade påatt
kandessa orsaker dels inteoch påverka situationengripa in att

exempel-harriktade till invandrare.förändras med åtgärder enbart Så
grundarbetsmarknaden isinförändringarna i Västeuropapåvis

endast kanförändringar,organisatoriskateknologiska och statensom
behövssikt förbättramarginellt. lång situationenpåverka påFör att

karaktär.djupgåendepolitikenockså förändringar är rnersom avav
beroende hurblir starktdessa förändringarVilka är tror attmanav
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framtiden kommer gestalta och vilken samhälle villsigatt typ av man
eftersträva. skall förhålla till etniskt skiktatHur samhällesig ettman
Leder ändrade lönestrukturer till etnisktpermanentning etten av
skiktat samhälle eller de nödvändiga för arbetskarriärär startaatt en
Skall särskilda åtgärder och särskild politik huvud riktas tillöver taget
invandrare eller skall politiken densamma för allavara

med andra 0rd omfattande uppgift föreslåDet politik ochär atten
åtgärder ökar sysselsättningen och minskar bidragsberoendetsom
bland invandrare och därför har kommittén funnit detjust angeläget

lyfta fram problematiken delbetänkande. hari Kommittén iatt ett
delbetänkandet begränsat till aspekter problematiken ochsig vissa av
koncentrerat försörjning, sysselsättning arbetslöshet.sig på och Denna

innebär frågoravgränsning invandrares yrkestillhörighetröratt som
och inkomstnivå betänkandet. Utbildnings- och språk-inte itas upp
frågorna, självklart starkt sammankopplade med förutsätt-ärsom

arbetsmarknaden, endastningarna på begränsad uppmärksam-ägnas
het, kommer behandlas utförligare kommitténs slutbetän-iattmen
kande. sak gäller fråganSamma diskrimineringen. särskildaDenom

råder för ungdomar flyktigtsituation och kvinnor har barasom
uppmärksammats delbetänkandet, kommer också deni att tasmen

slutbetänkandet.iupp
Syftet med delbetänkandet tvåfaldigt. förstadet vill kommit-Förär
stimulera till radikal och förutsättningslöstén debatt hur denen om

dåliga arbetsmarknadssituationen för invandrare kan förbättras. För
bränsle till sådan debatt det följande kapitletigörsatt ge en en

den aktuellainventering debatten och pågåendepresentationav en av
verksamhet landet. Förhoppningen diskussion följeri denär att som

delbetänkandetpå skall synpunkter och idéer kan användasge som
dels kommitténs fortsatta arbete, delsi pågående utrednings-i annat
arbete, den arbetsmarknadspolitiskai utredningen och utred-it.ex.

levnadsvillkorenningen storstäderna.iom
det andra vill kommittén föreslå åtgärder, med detFör några som

nuvarande konjunkturläget draghjälp, öka sysselsättningenkansom
och minska bidragsberoendet. alltsååtgärder kan radikaltDessa inte
förändra den beskrivits här, kan ändå beredasituation som men

invandrare sysselsättning15 000-20 000 under den tvåårs-närmaste
perioden. Förslagen har fram de möjlighetertagits påattgenom se

dagsläget framstår särskilt och sådana pågåendei positiva påsom som
åtgärder och förefaller resultat.program som ge

Bland de möjligheter till sysselsättning finns för invandraresom
framstår egenföretagandet de Egenföretagan-positiva.mestsom en av
det bland invandrare skulle kunna frekvensenhögre trots attvara
företagare ungefär lika bland utländska medborgare blandär stor som
svenska medborgare. alla utländska arbetskraftenAv medborgare i

företagare eller12 medhjälpande familjemedlemmarprocentvar egna
enligt AKU 1994.
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utländskaAndelen medborgare har sysselsättning inomsom egna
företag har ökat starkt sedan 1970-talet då andelen knappt 3var

Ökningen har mycket kraftig för främstvarit vissaprocent. grupper,
från och SydeuropaAsien tabell bör emellertid påpekasse 4. Det att
den procentuella ökningen kan bero antalet sysselsattapå iatt
anställningar har minskat under lågkonjunkturen, vilket ökar andelen
företagare de blir fler.inteäven om

Tabell Andel företagare sysselsatta inom vissaegna av
medborgarskapsgrupper Procent.1990-1993.

Medborgarskapsland 1990 1991 1992 1993
ÖsteuropaLänder i 8 128-

Iran 6 16 2511
Alia länder i Asien 7 13 17 16
Turkiet 16 19 24 20

Sverige 8 9 9 11

Källa:AKU

Enligt gjorda undersökningar förvanligt invandraremotivär ett att
företag, nyföretagarnaliksom bland arbetslöshet elleristarta ett stort,

förrisk bli arbetslös. Andra framförs det arbetemotiv äratt attsom
har kvalifikationerna,de detinte motsvarar samt attman egna

upplevs karriär den arbetsmarknaden.svårt pågöra öppnaattsom
Även möjligheten arbeta självständigt och tjäna äratt att pengar
viktiga drivfjädrar till bli egenföretagare. Ibland det ocksåatt ses som

kunna bevara levnadsmönster. Svårigheternasinasättett att att
erhålla lån och bristande kännedom gällande regler, blandnämnsom
de hinder invandrare har för företagare.etablera sigattsom som egna

Enligt statistik eget-bidraget de effektivaAMS är starta mesten av
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för utomnordiska medborgare.
Endast de erhållit bidrag anmälda17 procent av som somvar
arbetssökande omkring månader efter bidraget upphört, vilketattsex

jämföraskan med åtgärderna beredskapsarbete och arbetsmarknads-
utbildning, där motsvarande siffror respektive52 45är procent
procent.

första anställningen oftahar betydelse för hur de framtidaDen stor
försörjningsmöjligheterna för invandrare nyanlända tillärutser som

Arbete för den till läraSverige. viktigastemånga sigär vägen att
svenska ordentligt, lära hur det svenska samhället fungerar ochsigatt

skapa sociala kontakter med svenskar. naturligtvisDetta inteäratt
självändamål, den framtida arbetskarriärennågot påverkas imen av

vilken utsträckning detta skapa för nyanländaAttäger vägarrum.
invandrare arbetslivet bör mycket angeläget, eftersom detiin ses som
kan goda cirklar för människor, arbetedär leder tillgenerera en

kompetens förhållanden,till svenska vilketanpassning i sin turav
leder till vidgade sysselsättningsmöjligheter och arbeten.nya
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denmedhängerarbetsmarknadenInträdesmöjligheterna på samman
berorfrämst påmarknaden, i sinnaturliga påomsättningen tursom

tumregelarbete.sysselsatta byter Enredan ärdet dehur vanligt är att
dåocharbetearbetskraften byter varje årungefär 10 procentatt av

Byggsektorn ochbehöver besättas.vakanserlämnarnormalt som
brukar någothotell, uppvisaochvaruhandeln, inklusive enrestaurang

tillkommerknapptoffentliga sektornmedan denrörlighethögre upp
lika lätt ochjobbbyterlågkonjunktur inteUnder10 procent. man

frånstatistiken AMSsjunker markant.omsättningstalen Den senaste
drygtindustrin, 5lågtde ligger inomså 5visar procentprocentatt som

samfärdsel.sektornsektorn och inomden offentliga 6,5inom procent
harförsäkringsväsendetbank- ochvaruhandeln ochByggsektorn,

sammanlagda omsättningenomsättning. Denomkring 9 procents
förtidspensioneringar,grund pensionsavgångar,dockökar på av

be-rörlighetdennaStorlekenstudieavbrott,barnledigheter, etc.
destorlekenkonjunkturläget,till del ävenvissstäms avmenav

födelse-dedet smånärvarandeårskullar pension. För ärgår isom
totaladevilket dämparfrån 1930-talet pension,kullarna går isom

anställningarpåbörjadeantaletEnligtomsättningstalen. SCB var
tillanmäldes 000och dem 400undertotalt år 1994,957 000 caav

påbörjadetotala antaletdetdelarbetsförmedlingen. En stor av
fungerakananställningarsådanatillfälliga,anställningar ävenär men

inkörsportar.som
kandetinnebärarbetsmarknadenrörligheten påDen attstora

konkurrenskraftigyrkesmässigtförmöjligheterfinnas många nyen
lokalaÄven yrkenenstaka påarbete.invandrare inomatt

nykomlingen.för Enmöjligheterrörlighetenarbetsmarknader ger
möjlig-dessajobb förbättras dessutomflytta till ledigaberedskap att

heter radikalt.
kunskaperdåligaoch iutbildningmed mycket låginvandrareFör
arbetsmark-dagensden konkurrensen påspråket, kan högasvenska

ellerarbeteordinariechanserna ärnad innebära ett merattatt
sociala konse-ochpersonligaobefintliga. Oerhörtmindre negativa

arbetsmarknaden.från Förmänniskorkvenser uppstår utestängsnär
sysselsättningform skyddadmänniskor kandessa någon ettvaraav

sysselsättaförkostnaderSamhällets ökadealternativ.positivt att
relativt små.ofta ocksåbidragstället för passivanågon i äratt ge

kapitel redovisassyften.betänkandet 3har Iframgår tvåSom ovan
föråtgärderföreslår kommitténkapitelför väcka debatt.idéer I 4att

öka sysselsättningen.att
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pågåendeIdéer och
Verksamhet

arbetsmark-uppslag till hur den besvärliga påFör situationenatt
naden kan förändras och för väcka diskussion har kommitténatt

dels vad finns dels vadden svenska debatten,inventerat i somsom
finns nationella och internationella utredningar.någrai Inven-stora

redovisas kommittén ställning till idéerna.teringen utan att tar
har verksamhet redan ochockså del pågårKommittén tagit av som

efterföljd.kan tillsom mana
Redovisningen kapitlet grundari sig på genomgång av press-en

klipp, internationellt utredningsma-och svenskt ochpå intervjuer på
förslagen debattenterial redovisning källor, bilaga flesta i2. Deav se

invandrare arbete skall kunna försörja själva.går på sigut att genom
fall redovisas också förslag första hand harI några iinte egensom

försörjning syftar bidrags-mål, till kompletterautan att ettsom som
beroende möjligheter tillmed inkomst eller helt enkelt skapaattegen
kontakter med det svenska samhället.

den svenska debatten3.1 iRöster

Arbetslösheten, mellankan illustreras med det vidgade gapetsom
arbetsför arbetstillfällen, kanantalet människor ålder och antaleti

arbetskraftenminskas fler jobb skapas ellerantingen attattgenom
Åtgärderminskas. för förbättra arbets-invandrares situation påatt

marknaden kan omfördelningockså handla successivom en av
arbetstillfällena fördel för utanför arbets-till invandrare stårsom
marknaden. omfördelning kan ske odramatiskttämligenEn i sam-
band med den förnormala jobb.omsättningen Instrumentenav
omfördelning ellerkan från lagstiftad kvotering tillvariera mer
mindre frivilliga program.

Debatten arbetsmarknadeninvandrares påsituation stannarom
ofta vid beskrivningar hur problematiskt läget och allmännaärav
formuleringar Eftersom kommittén önskarnågot måste göras.attom

förutsättningslös baraoch framåtblickande diskussion inteen som
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handlar tänkbara åtgärder för nuvarande politikinomom utanramen
radikala samhällsförändringar, har kommittén valtäven om mer att ge

bred bild de konkreta förslag dyker den offentligaien av som upp
diskussionen förställning eller dem.utan att ta emot

har indelningKommittén debatten ochgjort en grov grupperatav
Ökainläggen kring fyra rubriker: antalet jobb, Minska arbetskrafts-

utbudet, fördelning jobben ochRättvisare Minska ochpassivitetav
bidragsberoende. förslagdel den offentliga debatten harEn i inte
utvecklats den löpande har ändåi med deninärmare tagitstexten men

punktform följer eftersummering rubrik.i varjesom

Öka antalet jobb
Egenföretagandet lösningen
Över halv miljon jobb har försvunnit, fler människorännu ären
arbetslösa. företagen vidare medDe går rationaliseringar ochstora
koncentrerar kärnverksamhet, offentligasig på sin den sektorn gör
detsamma. Tidens budskap ska det skapas jobb detmåsteår att nya
bli den sektorn,inom de och medelstora företagen.privata inom små

finnaskan förnischer invandrade egenföretagare.Här nya
debattörerMånga det till villkor förmåste alltattanser nya

egenföretagande det ska ske krävernågon expansion. Manom
skattelättnader framför allt avskaffandet på tjänster,av momsen
lägre arbetsgivaravgifter, ändringar nuvarande anställningsskydd,av
lägre ingångslöner och lönespridning för kunna belönastörre att
kompetens och prestationer.

Myndigheter och politiker ska hålla och subventionerainte på
anställningar Hikmet leksakshandlare Jönköping.Kuyumcu, ianser

fungerar VillLönesystemet han kompetentorättvist. ochpremiera
erfaren personal han höja de löner. hellremåste övrigas Hanäven ser

arbetsmarknaden beslutarpå minimilöner ochatt parterna attom
arbetsgivarna sedan får lön efter kompetens och anställningsår.ge
Lönedifferentieringen mellan nyanställda och erfaren personal förär
liten och ingångslönerna borde sänkas hans uppfattning.är

Fler borde också försöka Feletmånga. mångastarta eget menar som
invandrade akademiker de tillräckligt snabbt sökerintegör sigär att
till det näringslivet stället blir forskareprivata eller söker tilli sigutan

offentligaden sektorn bland andra Choudhury,Muazzamsäger som
leder framgångsrikt datakonsultföretag Stockholm.iett

Stödja etnisk arbetsmarknaden
svenska regelverket kan försvåraDet inträdet arbetsmarknaden.på

ekonomiskMauricio Rojas, historiker Lund, dei störstaattanser
hindren finns själva invandrarpolitikeni och invandrarmyndigheterna
och framför allt reglerna arbetsmarknaden, allt deti på hör tillsom

överspelad ekonomisk modell. invandrarna kommamåste inen
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blir dedet lågt betalda arbeten,arbetsmarknaden, även är annarsom
Även kvinnafinns mycketOch detbidragsberoende. så göra.att en

mänsklig kanmycketanalfabet och fött barn, har värme,är sex avsom
henneställetkunna mycket, ilaga och skulle i sättergöramat

grundvux.
Dagbladet, vill riktaSvenskaledarskribent påTomas Gür, årsom

etnisktarbetsmarknad ochtill förmån för etniskåtgärderna etten
invandrarföretagare ökaantalet måsteföretagande. Han att omanser

och detarbetslösheten,lösa problemen med denskavi attstora
arbetsmarknad.etnisketniskt företagande ochhandlar ett enom

Även och skattelagar.arbetsmarknads- Etthan hinder dagensiser
etniskochföretagare från dennätverk medetniskt enegna gruppen

säkerhet till-ekonomiskarbetsmarknad, invandrare såväl somger
medkonkurreragoda förutsättningartill arbeten där de hargång att

invandraredärför inriktasinfödda. Invandrarpolitiken bör på att ge
nätverk.bilda starkaförutsättningar att egna

blandundersökt företagsamheten iranier,harMauricio Rojas
Stockholm och konsta-ochpolacker och latinamerikaner Malmöi

branscher.faktiskt olikaolika verkardessa inomattterar grupper
latinamerikanernataxirörelse,handel ochfinns inomIranierna mest

etnisk arbets-hälsovården.städbolag och polackerna Eninom inom
grund detKanskerealiteten funnits sedan länge.delning har i av
upptäckt,kulturgeografi UppsalaforskareAli Najib, ii attsom

branscherlivofta bildar nischer eller blåserinvandrare i somnya
intresseradeföretagaresvenska inte är av.

invandrarbranscherMotverka
anställda,städbranschen medföretagareBodolla, 70inomSusanna

Visserligenarbetsmarknad.etniskvill däremot ha någon ärinte
detmedarbetare invandrare.alla hennes Men ingen70 ärnästan

svensk villanställningspolitik, det har bara blivitmedveten så. Ingen
tillföretag vill honstäda andra hon. anpassningåt I sittsäger en

Medarbe-ställer sådana krav.tänkande, eftersom marknadensvenskt
fleroch hondärför svensktalande inmåste gärnatartarna vara

städbranschenför fördomarnasvenskar företaget borti att somom
invandrarbransch.en

Samhällstjänst
harsamhällstjänst för arbetslösaföreslagitsdebatten har ocksåI som

skullearbetsmarknaden. stödassistentermöjligheter på Somsmå
skulle bli utförda.arbetsuppgifterutförade kunna inteannarssom

kontakt-utbildning, kunnaskulle, efter lämpligStödassistenterna vara
förutsättning för arbetainvandrare.för nyanlända En attpersoner

erfarenheter ochhadeskulle dessa invandraredettapå sätt att avvara
bör tillkunskapersvenska samhället. Sådanakunskaper detom

T315-0783
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finnasexempel bland tidigare arbetskraftsinvandrare, blivitsom
arbetslösa under strukturomvandling.årssenare

Professor Rothstein värnarbete skulle kunnaBo att ettmenar vara
skaffa försysselsättning den lågkvalificerade arbetskraf-sätt att mest

Under begränsad tid skulle arbetslösa utföra sysslorten. en som
idag hinns till exempelmed, äldre ochinte viss renoveringomsorg av

offentliga förlokaler. Kostnaden samhället blir nolli stort settav
eftersom dessa redan har arbetslöshetsförsäk-ersättning viapersoner

eller socialbidrag. för utförOch den enskilde värnarbetet kanring som
tillvaron bli meningsfull.mer

Morgondagens nygamla servicejobb
bok Stålbadet, trender morgondagens arbetsliv skissatI sin i Bengt

Wahlström framväxten det kunskapsintensiva informations-av
samhället, där rad finns framföroch nygamla arbeten allt inomen nya
närsamhällets serviceområden. pekar infor-många Han på att
mationssamhällets svaghet blir ensamheten, osäkerheten ochstora
bristen tillit. alltmer perfektvälordnat och tekniskt samhällepå I ett
hamnar den mänskliga aspekten utanför. kan tänka gamlaHan sig att
beprövade yrken portvakt och konduktör får denrenässanssom en
dagen marknaden beredd betala, för kontrollfunktioneninteär att

väl för kontaktfunktionen.men
också rad uppgifter miljöområdetHan inomser en nya som

bevakare och både den och offentligaregistrerare inom privata
sektorn. återvinningssektorn skapas också mängd arbeten,Inom en

samhället skiftar till kretsloppstänkande. finns vidareHärnär över
för visserligen udda helt miljörelaterade arbetenutrymme men nya

maskkompostör och groddodlare och traditionellaävensom mer som
miljörevisorer.

Wahlström frågar också kommer tillsig inte överattom man en
småskalig matproduktion framtiden, där livsmedlen producerasimer

småbruk närsamhället, människor blir alltmer kritiska till vadi närav
de vill ha direktkontaktoch med producenterna. Industri-i sigstoppar
samhällets informationssamhälletsservicesektor kanske tillövergår
bekvämlighetssektor han. Arbeten blir hoppet för dem,menar som

har lust eller skäl villandra klara deinte inte påsatsa attsom av
kompetenskrav, flesta finnsställs de andra sektorer. allai Härsom

och gamla arbetsuppgifter; snabbmatsprodu-reparatörer,typer av nya
elektroniska videouthyrare, privatchaufförer, städföretag, barn-center,

flickor, tältuthyrare, med och skrädde-tvättinrättningarentreprenörer
fönsterputsare, trädgårdsmästare m.fl.rier,

Framtidens människor arbetar antagligen kortare arbetstider, har
längre kanske de också tidigare. har tid medpensioneras Desemestrar,

aktiv fritid, tid för aktiv Wahlströmsturism i vision.en mera
Informationssamhällets efterständigt jakt upple-invånare påär nya
velser olika beroende och innebärpå nivåer, på intressen. Detresurser
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denna sektor de sysselsättningsaspekt.intressantasteäratt en av ur
Även här blandas och arbetsroller. ochgamla yrken och Turismnya
kultur ofta införhand hand. Upplevelsehantverket ocksågår i står en

Även delar jordbruket kan komma tillhöravissarenässans. attav
upplevelsesektorn, folk kommer landet för handlapå inär ut att
gårdsbutiker och uppleva gamlalandsbygdens charm. Och även
hantverk kan återupplivas. hovslagarna landet påDe 250 i 70-som
talet hand hästar, flänger idag för hjälpa60 000 övertog tunt attom

hästar med skorna påpekar Wahlström.200 000 Bengt

Hemservice
debatten kommer med mellanrum förslag skat-I ojämna attom

underlätta för betalda hemarbeten, tillbaka harpigornatevägen
blivit reaktionen. Städhjälp finnsoch utländska pair-ungdomarau
redan svenska hem fler svenska pair-ungdomar finnsi iänmen au-
motsvarande jobb utomlands. arbetedebatten betonarMånga i iatt
hemmen får handla återinföra äldre tiders hunsadeinte pigorattom

arbetet former. Exempelvis kanmåste organiseras iutan att nya
hemservicemarknader där serviceföretag med vilkaöppnas agerar,

sluter avtal andra håll arbetsmarknaden.på på Fråganman som som
här uppkommer hur låga skatter och avgifter till förmåsteär attsom
dessa idag och lågavlönade ska hamna marknadpå större änsvart- en
idag. kan olika slag och behöver förHemservice många övrigtvara av

alltid utförs hemmen.inte ochservice i Tvättinrättningenens vara som
butiken färdiglagadmed den och den matlag-ersätter tvättmat t.ex.

kunde ha utförts anställts förning någon service iattsom av som ge
hemmet.

Ändrad lön, lån och bidragpåsyn
debattörer fråganMånga kaninne på omvandlainteär om man

dagens bidrag, socialbidrag, arbetslöshetsunderstöd till lön ellerm.m.
lån olika former. och lönernai Lånen kunde till nystartadet.ex.
småföretag eller kooperativ, där välutbildad professionell svensk och
invandrad arbetskraft verkar tillsammans med outbildade eller låg-
utbildade arbetslösa, invandrare och svenskar och där kombine-man

utbildning, både yrkesmässig och språklig, med produktion förrar en
marknaden. Arbetar svenskar och invandrare tillsammans fåröppna

också naturlig svenskträning köpet.påman en
debattörer flexiblareSamma vill anställningsvillkor ochsom

lägre skatter vill oftast också öka lönedifferentieringen, underförstått
sänka ingångslönerna, etablera ungdomslöner. skulle minska detDet
höga övertidsuttaget ledaoch till fler anställningar är argumenten

särskilt ungdomar, harPersoner, överhuvudsvårt kommaattsom nu
arbetsmarknaden skullepå chans. brukarEtt motargumenten

låga löner leder till behov komplettera lönen med fleraatt attvara
jobb, alternativt socialbidrag. problemEtt dettatagits isom upp
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inkomstnivåsammanhang det först vid tämligen högär äratt somen
bidrags-arbete ekonomiskt lönsammare de nuvarandeär änett

nivåerna.
arbetsmarknadspolitiska kommittén haruppdrag denPå treav

svenskinternationella arbetsmarknadsforskare arbets-påsingett syn
Blanchflower,marknadspolitik. David G. USA,I rapporten menar

och Gilles Saint-Paul, Frankrike, lös-Richard Jakman, England, att
för fungerandedel handlar bättreningen Sveriges attom enmer

Bland behö-marknad olika former statliga ingripanden.än annatav
bättre medlönespridningen öka och lönerna överensstämmaver

reglerna anställnings-arbetets produktivitet. Ersättningsnivåerna, om
för drivkrafter förtrygghet löneavtalen bör skapaoch över attses

nyanställningar.arbete och underlätta

Öka antalet jobb summeringen-
förAvreglera delar eller hela arbetsmarknaden successivt att0 av

gällerhos arbetsgivare, detskapa risktagande närstörre att an-
ställa fler personer.
Öka jobb för lågutbildadelönedifferentieringen för skapaatt0 a

invandratungdomar.invandrare och
före-omvandla socialbidrag tillFriställ riskkapital att0 genom

tagarlån.
för invandrare påUnderlätta satsningarstarta egetatt0 genom

särskildautbildning, institut.t.ex. genom
branscher, därSkatteregler för småföretagenklareSkapa inom0

beskattaexempelvisinvandrare har lätt etablera sig, attatt genom
tillståndsavgift.introduktionsperiod medunder Exem-dem enen
där detta kandebattenpel på inäringar, ärnämns passasom

torghandel.taxirörelse ellerexportkonsulter,
Öppna för invandrarehemservicemarknader bara-inte utannya

avgifteroch sådanaför alla. kan ske skatter påDet attgenom
minskas.tjänster

invandrarbakgrund alterna-företagare mednätverk mellanStötta0
företagare.svenska och invandrademellantivt

därinriktade exportmarknaderstarthjälp till konsultföretag påGe0
samarbetar.och invandraresvenskar

arbetslöshets-omvandlade socialbidrag,ekonomiskt biståndGe0
välutbildade ochtill kooperativ därförtidspensionerunderstöd,

delvis skyddad, delvisoch studeralågutbildade kan arbeta inom en
sektor.öppen

jobbverkstäderpraktik- ochkombinerade utbildnings-,Inrätta0
för har möjlighe-produktion invandrare,varierande intemed som

arbetsmarknad.konkurrera ordinariepåter att
utförakan arbets-där s.k. stödassistenterInför samhällstjänst,0

del skulle kunnablir gjorda.uppgifter Eninte t.ex. varasom annars
invandrare.för nyanländakontaktpersoner
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Skapa etniska arbetsmarknader, invandrare kan konkurreradär°
med hjälp nätverk.sinaav egna

nischer, svensktUtbilda invandrare, de arbetar etniska iiäven0 som
företagstänkande företagskunnande, konkurreraoch de kanså att
och utveckla företag.sina

Minska arbetskraftsutbudet
Reglerad invandring

framtiden riksdageninvandringen skulle reglerasOm i via ett av
beslutat tak, dvs. asylinvandringen utsträckning begränsasi störreom
till dem asylskäl invandring begränsas bl.a.har och övrigman anser
utifrån försörja arbete, kommermöjligheterna såsigatt egetgenom
framtidens underpotentiella arbetskraft lika snabbtinte växaatt som

utfor-det decenniet. politik kommermorgondagensHur attsenaste
fråga för närvarande behandlas regeringen.ärmas en som av

flyktingin-Debatten har periodvis det gällervarit intensiv när
vandringen. del debattörer alldelesharEn Sverige tagit emotansett att
för flyktingar. Somliga har också många inte varitmånga menat att

svenskaregelrätta flyktingar kommit hit för detutnyttjaattutan
har haftvälfärdssamhällets olika bidrag. del debattinläggenEn av

asylinvandringen harklart rasistiska undertoner. Kritiken i enav
och idag hörsarbetslösheten ökat fler anhängaresituation vunnitnär

Skafärre förespråkar flyktingpolitik debatten.igenerössom en
dethjälpa flyktingar, vilket de flesta fortfarande skerSverige anser,

bäst och framför allt billigast närområde.ursprungslandets Sverigesi
ekonomi budskapet.tillåter ökande invandringinte ären

Volvochefen Gyllenhammar, harG SverigeFörre P ansett att
flerbehöver invandrare. invandring exempelvis 100 OOOEn på perso-

för för svensk ekonomi.kom arbeta skulle braåret attner om som vara
arbetskraftsinvandring.Också andra debattörer har förordar störreen

finns förhar glesbefolkat, det platsSverige såDet även ärsagts att att
fleroerhört människor.många

Stöd till återvändande
återvända hemflyktingar kommer till vill såMånga Sverige snartsom

det risk. Under lopp har också åtskilligamöjligt återvänt.årensär utan
konflikterna blir återvändandet emellertidtiden och kvarstårNär går

familjerallt för får ochSverige vänjersvårare många. Barnen ivänner
komplicerad,vid ekonomisk trygghet. flerasig Frågan på sättären

följd den arbetsmarknads-ändå har, bland till svåraannatmen av
återvändareför invandrare, särskilda bistånd till frivilligasituationen

diskuterats allt mer.
återvändandeprojekt kallatVid Göteborgs planerasuniversitet ett

utbildningRecycling. Nyanlända invandrade akademiker, harsom
frivilligamarknaden, skagångbar den svenskapå inominte ärsom
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kompetenshöjningåtervändandeprojekt kunna ärviss som an-
högtfinnsdet idag så mångaBakgrundenhemlandet.vändbar i är att

samhället.svenskadet Demarginaliseras iutbildade invandrare som
arbete.kunna måraldrig Deutanför, troligenkommerheltstår att

Tankensamhälletdessutomoch kostarmycket dåligt stora pengar.
återvända,villåtervända.bistånd Mångade ska kunnaär attatt

ursprungsländernabistånd tillförlorare. Detinte ettvoremen som
Göteborgsvid universitet.Frogoudakisocksa, Joanniso säger

arbetstidKortare
finnsveckoarbetstid.kortare DetförordardebattörerMånga Lex.

tänka åttatimmars-kanföretag sigkapitalintensiva ersättaattsom
får införabibehållen lönmedsextimmarsdagmeddagen om manen

tvåskift.
allra effektivastdetarbetskraftenminskaradikalt ska ärOm man
framtidsvisionWahlström sinför alla. iarbetstidenkorta Bengt seratt

arbetsmarknaden, industri-framavtal och regler på närhur växernya
strukturhierarkiska övergår i in-arbetsdeladestriktsamhällets

kor-arbetarflöde. Troligenföränderligaformationssamhällets man
med koncen-delar vissarbetsvecka året,arbetsdag eller stora avtare

vecko-årsarbetstid,Avtal sluts intehögsäsong.undertration om
Åtminstone arbetsmarknaden där kraven pådeldenarbetstid. på av

också behovetökarständigt höjsoch kompetensprestationer av
till studier.möjligheteråterkommandeochtidigare pensionering

samhälletscivila renässansDet
bedömareenligtkommer mångastatsfinansiella lägetdetBland annat

jobboffentlig sektor. Mångakrympandefortsattleda tillatt en
samhället behöverdet betyderdärifrån. inteförsvinner Men att

Medbor-bokRosenberg i sinmarknadentill Göranreduceras menar
uppgifterbaraförsvann inteDet övertaattgenomvargaren som

förtogpolitikenmarknaden sig, övertafrån attutan genomsom
förutsatte ochuppgiftercivila samhället,uppgifter från det som

förochnärhetmänskligpersonlig nästan.krävde ansvaromsorg,
ochslag påpolitik,förutsattevisserligenUppgifter annatmen avsom

antipolitikde årensRosenbergnivå. senastemotargumenteraren annan
förkastas ocksåmedelpolitikenförkastandetMeddebatten.i somav
människoideal.och medborgarenlivsformdemokratin somsom

Politi-han.kund och konsument,tillreducerasMedborgaren menar
Ochmöjligtlär vadliggermöjliga i vi ärkens renässans att var.oss som

medborgare.beståndsdel heterdemokratins minsta
haftuppgifter detdedelsamhälletdet civila återtarOm somen av

försörjningarbetsuppgifterbetyder det onekligentidigare att som ger
Rosenbergsförsvunnit.redan har årförsvinner alternativt poäng att

medbor-arbete.har Somvärdelös intebehöverinte om manvaraman
alltiduppgifter, där kanalltid hittakandemokratii manmanengare
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delta deti civila samhället. kanMan del samhället ävenvara en av om
utanförstår arbetsmarknaden.man

godaDet samhället möjligt, det hängerär medborgarepåmen oss
demokratini delaktighet.på vår frågarMen, han, hur det medär-

delaktigheten idag I-Iur många någotgör tredjeän röstar årmer vart
Av demokratins medborgare förväntar sig visst måttettman av

också för det skriver Rosenbergoegennytta, av ansvar gemensamma
och påminner närhet, och gemenskap inte automatisktattom omsorg
träder denin statliga eller kommunalanär läggsomsorgen ner.

För medborgarna ska kunna aktiva krävs emellertidatt vissvara
närhet och överblick, kommunerna får inte för Alterna-stora.vara

tilltivet den skattefinansierade välfärdsstaten inteär privatiseringen
välfärdsstat. Alternativet omvandlingär delav samma en av en av

välfärdsstatens tjänster medborgerligti arbete och uppoffring. Med-
borgarskapet kräver lokal jordmån och verklig makt. ocksåMen vida

måste klart försig vadgöra bäst beslutasvyer, Barnom-man som var.
och skola beslutas lokalt, högskolan behöver högresorg men en

beslutsnivå Rosenberg.säger
debattenI hörs fler för det civilarenässansargument en av sam-

hället: Livsmönstren och behoven skiljer idagsig mycketså detatt
längreinte möjligt entydigt definieraär befolkningsgruppersatt stora

behov och livsmål. sociala livsformernaDe heller lika stabilainteär
de folkhemmet byggdesnär flyktigadesom tvärtom är påvar upp,

det modernasätt livet. De centralstyrdasamma som stora systemen
för omfördelning kan inte denna behovsstruktur,möta delvis justnya

grundpå sin storskalighet och likformighet,sin de saknar ‘socio-av
logisk känslighet. tiden fordrarDen flexibel fältet,anpassning pånya
direkt brukarledet.i Med andra ord civil självförvaltning, skriver
Arvidsson, ochBerntson Dencik Moderniseringi och välfärd.

Minska arbetskraftsutbudet summeringen-
Reglera invandringen efter samhällets förmågaalternativt0 behov

kvoter förvia anhöriga, arbetskraft etc..
Främja återvandringsprojekt.0
Inför tidigare pensionering, exempelvis0 55 år.
Underlätta jobbdelning, exempelvis0 arbeteatt ettgenom som
utförts fyrapå utförs fem stället,iav en grupp personer av personer
med ledig dag veckan.ien
Inför kortare arbetstid dag, vecka eller årsarbetstid.0
Minska möjligheterna till övertidsuttag.0
Uppmuntra sabbatsår från arbete, exempelvis för0 vidareutbild-
ning.
Förläng nuvarande utbildning, antingen längre0 allmängenom
skolgång eller ökad tillgång till eftergymnasial utbildning.genom
Överför välfärdsuppgifter till det civila samhället och° omvandla
välfärdssamhällets olika trygghetsbidrag till lån eller lön, eventu-
ellt kombinationi med utbildningslönviss från arbetsgivarna.



invandraretillArbete42

jobbenfördelningRättvisare av
högreinvandrare iutgångspunkt isindebattörerflertal attEtt tar

arbetenarbetsmarknaden. Deutanförinfödda stårutsträckning än
ochsvenskarinföddamellanbättrefördelasalltsåfinns måstesom

systematisktfårinvandrarbakgrund intemedinvandrare. Personer
fördelningrättvisareåstadkommautanför. avFörhamna enatt

bortochellerinvandrareför inåtgärderaktiva takrävsjobben att
invandradedehosellerarbetsmarknadenfinns påhinderde som - deförsäråtgärderÅtskilliga positivadebattörersjälva. attmenar

Andratill situationen.förnödvändiga rättadrabbadesärskilt är att
problem, intetillledaskulle störreänsådanabestämthävdar lika att

opinionsmässigt.minst

jobbtill vissaKvotera
Örtendahl, iClaes sägerSocialstyrelsen,Generaldirektören på sam-

tillstån-socialadetstyrelsens överpubliceringenmedband rapportav
tillämpatharDäriUSA:skakanske görariket,det mani somatt man

positivDen ärintegration.åstadkommaförstrategier enatvå att
nyckelyrken,vissaetnisk kvotering inomalltså t.ex.särbehandling,

kulturellstöd tillparadoxaltandraoch lärare. Den är,poliser nog,
ochförorterVietnamesiskaItaly,LittleChina Town,segregation.

Samhälletutveckla sin särart.tillåtitsharpuertoricanska kvarter att
kulturer en.flera änvisar accepteraratt man

förbåde in-förödandesäråtgärderandraochKvoteringar vore
Särbehandlingandra.svenska opinionendenoch påvandrarna anser

skadaroch iinvandrarnapassiviserande påochsegregerandeverkar
chefre-Schwarz,Davidsjälvkänsladerasloppetlångadet menar

medhållfårHanMinoriteter.Invandrare 8Ctidskriftenför avdaktör
eventuellaochpraktikplatsersärskildatyckerGürTomas attsom
åtgärdersådanamedochisituationenförvärrarbara attkvoteringar

invandrare.ochsvenskarmellanrelationernaförsämrar
förarbetarbyråkratidenhelaavskaffa attvillSchwarzDavid som

ochInvandrarverketSkrotainvandrarpolitiken.förverkligaförsöka
andrafleramedåsiktdennadelarHaninvandrarsektorn övrigt.i

invandrarpolitikenbyråkratiseringdebattörer avstatensattmenarsom
tilllederinvandrarorganisationertillstödet attstatligadetinklusive

undanröjs.problemtilloch inteuppstårinvandrarproblem att

arbetsgivarnatillinformationochKunskap
invandrar-bland mångaarbetslöshetenden högatillOrsakerna

svenskadenhinder påmeddelvis ar-hänger sammangrupper
förtalaochpersonalavdelningarnatillvända sigbetsmarknaden. Att
honbörjan,gjorde närLöfgren iEvamisstaginvandraresina ettvar

tekniskadedirekt påhongårNuInternationella ingenjörer.startat
stödfickprojektmöjligt. Henneshierarkinhögt icheferna, så somupp
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från AMS, till början gick till omskolning,pengar som en men nu
används till månaders praktik. fjärdedelarTre praktikplatsernasex av
har tilllett anställningar. deltaFör måste utbildadatt man vara
civilingenjör och tala god svenska.

Svenska företag saknar kunskap utländska utbildningar. Naivtom
svensk bäst, vilket Ochinte delärtror ärattnog man examen sant. en

invandrare har dubbel både svensk och utländsk och fårexamen - -
jobb alla fallinte i har tuffastDe det och afrikaneniranierärsom

desto svårare Löfgren.Eva förslagsäger Hennessvartare är att man
företag Östeuropasvenska vändernär sig och Ryssland börnu mot

nätverk förpå olika yrkesgrupper, själv tanker hon försatsa starta ett
ryska kvinnliga ingenjörer.

Praktik för hinderatt passera
exaktVi inte varför människor med invandrarbakgrund har såvet

Åkemycket jobbsvårare svenskar denna bakgrundän sägeratt utan
Sander, forskare vid Göteborgs universitet. behövs forskningHär

han och planerar tillsammans med elva andra nationermenar ett stort
projekt, där de bl.a. vill undersöka vilka mekanismer liggersom
bakom människor med invandrarbakgrund sållas bort.att

Om redan det härpå stadiet ska komma med rekommenda-man
Åketioner vad bör Sander kan tänkagöras säger sigom som att man

helt batteri åtgärder upplysnings-inom och utbildningssfären.ett
det räckerMen medinte broschyrer ellerserie liknande. detPåen
påverkar knappastsättet människors attityder eller handlings-man

benägenhet han.säger
Ett empiriskt funnit fungerasätt relativt bra ellerärsom prov-

praktikanställningar. stöderDet vår del orsakernatro att storen av
berorinte anställarnaspå illvilja invandrarna,gentemot utan snarare
rädsla för invandrarna inte lagetin i grundpåatt passar av

bristande språkkunskaper och bristande kunskaper hurom man
svensk företagskulturi med bakgrundatt muslimskaimänagerar

länder kaninte jobba ihop med kvinnor t.ex..
Särskilt bra fungerar praktiken kombinerar den medom attman

först invandrarna formnågon svenskanpassningskursi förIntege av
de alltid behöver det, för företag och förvaltningar oftaatt attmen

lättare folk, har formnågon depå gåtttar emot som attav papper
sådantigenom Med dettaprogram. syfte aspirant-ett startar nu

utbildning flertalpå ställen landet. Invandrarei fått möjlighetett som
till eller praktikanställningar har fall lyckatsi många förvisaprov-

arbetsgivaresina farhågorna obefogadevarit och de har fåttatt
Åkefortsatt anställning, det funnits möjlighet till dettanär säger

Sander
Svårare komma den etniskaär åt arbetsdelning, före-att som

kommer arbetsmarknaden.på Forskare inföddavisar arbetsledareatt
ofta förbigår arbetare med utländsk härkomst, det gällernär att
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invand-karriär.fortsatt Deellervidareutbildningtillfolkplocka ut
utsträckningoch slåsingångsjobben ikvarblirrade arbetarna i stornu

dekompetensallt högrekräverstrukturomvandling,deni avsomut
anställda.

områdeninvandrartätaSärskilda isatsningar
förorter.storstädernasiökar segregationenarbetslöshetenDen stora

stödregionalaformikraftfulla satsningar,krävs garnaVad är avsom
riksdags-socialdemokratiskeområdenainvandrartätatill de menar

industriell strategi,stöd bördetta ingåIledamoten Fonseca.Juan en
högkvalificeradeochmyndigheter, institutionerutplaceringen stu-av

fond börsolidarisksmåföretagsamhet Enbättredier, service, m.m.
promillemed åtminstonefinansierasårligentillskapas avensom

före-landsting, privatabruttonationalprodukt. Kommuner,landets
fördennainvolverasbör ioch andrafolkrörelserorganisationer,tag,

utbildningsinstitutionereftertraktadefråga.avgörande Omlandet
deochområdeninvandrartäta ävenplacerasarbetsplatser ioch om

skullearbeta därochstuderamöjlighetfårinvandrade invånarna att
fördelningbidra till rättvisareregionalpolitik kunnasådan avenen

jobben.
andraockså inomdetta måste insatser görasför möjliggöraMen att
faire-fått laissezharskolorna. Viredantidigare, iområden och en

antaletisiffrornakanResultatet vise överinvandrarpolitiken...anda i
förtidspensionerade, därochlångtidssjukskrivnasocialbidragstagare,

siffrornaöverrepresenterade, liksom i överinvandrargrupper ärvissa
ordfö-Aho,Besimungdomarbrottsaktivaoch sägersocialt utsatta
fort-kanInvandrarbarn inteförening.assyriskaSödertäljesrande i
hanminoritetsspråksvenskamiljöer därleva äri menarsätta ettatt

fullständigaskolaninvandrarbarn gåroch påpekar många utanutatt
kriminalitet,arbetslöshet,ständigdem raktleder in ivilketbetyg, en

samhället.avståndstagande frånochutanförskap

fantasiföroch litetreglermångaFör
strategisktidlånghar underFlyktingmottagandet ansetts som en
möjlighetväntetiderintegrationsarbetet. Långaförknutpunkt utan

det debatten.iflyktingarnamångaarbeta har passiviserat ansesavatt
efterväntetiderlångaoch fortsattsvenskundervisningUndermålig

platshitta påmedproblemenförvärrarharkommunplaceringen att en
arbetsmarknaden.svenskaden

skräddarsyskulleförförgäveskämpathar jag25 årI enatt man
Social-invandrare...församhället varjesvenskadetinslussning i

arbetsplatspraktikellerutbildningtillkopplasbordebidraget en
harAhlbäckPayandeutbildning passar... Meninvandrarensdär

betongalltför mycket ifinnshinder Detpåfunnit många vågen.
förfantasi.litetoch för Detregler ärmycketförsocialförvaltningarna,

informella lösningar.förlitet utrymme
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Ana Maria frilansjournalistNarti, och författare Stockholm,i som
själv leder aktiveringsprogram för arbetslösa invandrare,ett attanser
det och traditionerär denpå svenska arbetsmarknadennormer som
hindrar. Hon hittamåste arbetssätt. Någonattmenar man nya som

arbetatinte fyra eller fem ellerår aldrig har fått endavistassom en
dag vanligtpå svenskt jobb kan finnainte arbetsplats efterett tryggen
fem eller månader arbetslivsutveckling, invandrarpraktik ellersex av
beredskapsarbete... rehabiliteringFör långtidsarbetslösa invand-av

behövs betydligt längre och annorlunda utformade stödprogramrare
utbildning med praktik direkt arbetslivet.isom varvar

Narti tycker mycket visserligen det ofta blirgörsatt attmen
fragmentariskt och kortsiktigt. räckerDet med vackrainte ord,
information, litet svenskundervisning och fragmentariska och snabbt
avbrutna försök till utbildning eller aktiveringsprogram. Hon anser

det råder total brist samordning.på Som exempel detatt på nämneren
hon särskild kurs företagsekonomii för invandrare vidatt en startas
Stockholms universitet samtidigt liknande vid Handels-som startaren
kammaren.

förMentorer invandrare
NorrköpingsI kommun har Sven arbetat framBrus förstrategien

flyktingmottagningen, där aktivt söker kontakt med detman nu
lokala näringslivet. Han det idag nödvändigtär insättaattmenar att

särbehandlingpositiv för minska arbetslösheten bland invan-en att
drarna, skapamåste de goda exemplen.man

Kommunen upptäckte de inventerade flyktingarnasnär yrkeser-
farenheter några bosniernaav denatt är storasom gruppen ny-
anlända hade arbetat på Ericsson i Sarajevo. därförMan kontakttog
med Ericsson, företagär Norrköping,i och diskuteradeett stortsom

framsig till slags mentorskap för invandrare, tidigare arbetaten som
koncernen.inom Diskussionen ledde vidare och finns tankar pånu en

verkstadsskola, kan leda till anställningar.som
mindrePå och mellanstora företag arbetar kommunens strateger

med s.k. advisors.senior kunnaFör egenföretagandet blandstöttaatt
invandrarna de hur kan skaffaöver kunskapsig lagar ochser man om
regler. För underlätta finansieringen diskuterar med lokalaatt man
banker idén lokal fond.om en

Sven villeBrus också inrätta tionde kommundel, Norrköpingen
har redan nio. tiondeDen skulle bestå flyktingarnas skolorav egna
och daghem. dåMen flyktingarna desäger vill hainte barnsinaatt

bosniska dagispå på svenska, de vill barnen lär svenska.sigutan att
Han ändå flyktinggruppså den bosniskatror i sigatt stor utgören som

marknad med speciella behov.en
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självaÖverlåt invandrarnatillresurserna
lämnarheltinvandrarmyndigheternahelstRojasMauricio attser
idagvisjälva.bäst Hanhjälper-invandrarna sig att seranserscenen

tänkbaraallasammanbrott, iintegrationspolitisktfullständigtett
invandrarpolitikEfter årskultur. tjugoarbete,boende,sammanhang;

fåttställetharmultikulturellt, ikunna ettskulle Sverige menvara
meningenligt RojasOch detRojas. ärutanförskap, etttotalt säger

politiken.fördadenresultat av
deinvandrarna,mänskliga ioerhörtfåttharSverige resurserstora

Detsvenska genomsnittet.detvälutbildade,ofta överkommit ärsom
oerhörtdessahindratharbidragmed sinavälfärdssystemetsvenska

vrak.till Rojasdemochmänniskor gjortkapabla receptstarka och
integrations-lägga sig islutarmyndigheternacentraladeär att

själva.invandrarnatillöverlåterställetochpolitiken i resurserna
skolatill varjestället 115mångfalden, ibekämpaSluta procent nyge

detochmångfaldenbehov, premierauttrycker somgruppersnyasom
annorlunda.är

arbetssökandedehoskompetensenHöja
arbetslösahos definnshindrendelsynpunktvanlig ärEn att aven
arbetssö-till deåterkommerarbetsgivaresjälva. Mångainvandrarna
bristderas påochsvenskkunskaper ävendåligainvandrarnaskande
arbets-kraven påbörsocial Noteraskompetens.svenskspecifikt att
socialpåKravenarbetslösheten stiger.ständigt stigerkraften när

målstyrdatilllämnasalltmerarbetet överockså,ökarkompetens när
beslutfattarsjälvständigtsamarbetemedarbetarna idärarbetslag,

och tar ansvar.
framgångar.utbildade har nått vissahögttillvaraförProjekt att ta
medelåldersÄr kvinnor,ocksådessalågutbildade.demeddetVärre är

visadeundersökningoöverstigliga. Enblihindrentycks attäldre,eller
nyanländ flykting registrera-månader innanregel åttadet entogsom

Däreftermottagningskommunen.arbetsförmedlingen i toghosdes
Fortfarandeåtgärd.blevdet någonmånader innanfjortondet snitti
registrerad,överhuvudtaget inteefter år stor gruppett tre envarpar,
utredningarFleralågutbildade kvinnor.äldre,bestod avgruppen

grundut-otillräcklig, ävensfi-utbildningen ärkonstaterar attatt
otillräcklig.lågutbildadeförbildningen är

arbetsförmedlareavdelatharVästmanlandLänsarbetsnämnden i
situationinvandrarnasföroch intressesärskild kompetensmed som

hela länet. Derasarbetsmarknadenför överinvandrarnaförbereder
setid ochkräverarbetedenslutsats resursermerär mertypenatt av

åtgärder.Pågående3.3
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fördelningRättvisare jobben summeringav en-
måletSätt åtminstone invandrarhushålli varjeattupp en vuxen

ska ha förvärvsarbete. arbetsmarknadsårgärdernaKoncentreraett
därefter.
Starta integrationsarbetet redan uppehållstillståndinnan har be-
viljats.
Förbättra svenskundervisningen och komplettera den med ingå-
ende information situationen svensk arbetsmarknad.påom
Starta omedelbart med kompetenshöjandeanpassande utbildning
och praktik för flyktingarna.

kommunernas flyktingmottagningInom samarbeta med arbets-
förmedlingen det lokala näringslivet, skapa kontaktnät medmot

och k advisorssenior och mellanstorapå företag.mentorer s stora
Följ lagen etnisk diskriminering, utbilda fackföreningsfolk,motupp
poliser och åklagare de kanså till lagen efterlevs.attse

lågutbildadeStötta särskildavia projekt, exempelvis Nyasom
Invandrare, Västmanland.
Kvotera invandrarein arbetsmarknaden,på så tju-t.ex. att var
gonde anställs offentligi sektor de fem årennärmasteperson som
skall nyanländ invandrare.vara
Kvotera invandrarein yrken däri förebilder och attitydbildning är

speciellt betydelse, polis, lärare och journalist.storav t.ex.
Inför obligatorisk invandrarpraktik, samordnad med utbildning
för bättre invandrarnas kompetens till arbets-att anpassa
marknadens behov.

företagen informationGe utländska utbildningar.om
invandrartätaGör områden till regionalpolitiska stödområden.

Flytta myndigheter, högskolor, tillinstitutioner invandrartätaut
områden. Förbättra därservicen och småföretagen lokalt.stötta

dettaFinansiera via solidaritetsfond, med promilleen t.ex. en av
BNP.
AMS ökat för arbetsmarknadsfrågor för invandraretar ansvar
redan under introduktionsperioden särskild-inrätta avdelningen
hos AMS och ambulerandeäven regionala specialutbildade
arbetsförmedlare för detta ändamål.
Effektivisera arbetsmarknadsåtgärderna, följ och kontrollera.upp

deGe goda exemplen tillräcklig tid. Samordna åtgärderna fleranär
aktörer inblandade.är
Följ utvärdera och utveckla introduktionsprogrammen förupp,
flyktingar, deså verkligen efter de enskildas individu-att anpassas
ella förutsättningar och arbetsmarknadens behov.
Påverka attityderna hos arbetsgivarna och låt arbetsförmedlingens
speciella invandrarlag försöka skapa frivilliga uppgörelser med

företag anställa flerstörre invandrare.attom
Arbeta det lokala näringslivet, sprid information förde-mot om
larna med etnisk för företagimage verkar framtidens,en som
inte ungdomens,minst mångkulturella marknad.
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bidragsberoendeMinska ochpassivitet

hindrarBidrag
Är välfärdssamhällets medel och metoder kontraproduktiva och då

för ochspeciellt invandrare lyktingmottagandet passiviserar vänjerF
människor bidragsberoende, det lär invandrare Sverigei iin att

debattörer, däribland Davidbehöver arbetainte mångaman anser
bidragsberoendeSchwarz. borde sluta med människorVi göraatt

socialt politik alltjämt praktiseras invandrarutslagna,och en som av
kulturdepartementet flyktingmottagandet ochverket och närnom

flyktingarna stället fördet gäller anhöriginvandringen. lånLåt ita att
bidrag och dem chans själva etableradem Sverige.sig iattenge ge

ställa krav demVåga
nödvändigt skapaProfessor Calmfors detLars äratt attmenar

för enskilde arbetslöshet kostardenincitament visar att pengarsom
för bidrag bör frånför samhället. Istället passiviserande ersättningen

arbetslöshetskassan sänkas till det blirnivåer så incitamentettatt som
för arbetslöse aktivt söka arbete.det nödvändigt dengör än attmer

Till exempel sänkning med tiden.successiven
förtidspensionerinvandrareMånga passiviseras genom me-unga

förtidspensionärenKarl-Gunnar Bäck. vanligaste iDen ennar
storstadsförort med stark invandringmodern är ung person, somen

förtidspension.språket och därför rekommenderaskan svenskainte
avlöser.ålderspensionutbetalas sedan Om25-30 år, innanDenna i

aldrig kunnakänner till denna bakgrund kommerinte attmanman
människorna förtidspen-pågående passiviserandetdet viastoppa av

har aktivt söktde människor härmånga jagsion. Inte möttav
skolats hjälplöshetförtidspension de har långsamt vårin i genom-

stelbenta byråkrati.

Följ och kontrolleraupp
hjälpbaraSvenska samhället ställa motkrav,måste ingenäratt ge

praktikanter sedanBodolla. har tagitSusanna Honsäger emot som
arbetsför-kontaktaförsvunnit. har funnitsbara någon påinteDet att

Arbetsförmedlingenuppföljning eller kontroll.medlingen, ingen
kom förha tidha kontaktpersoner och sig. Demåste att somengagera

hamed bidrag. tyckssedan bortskämda Många intenågra år såär
problem talaför härkommit hit jobba. måsteDet är stortatt ett som

samhället.bara ställa kravhandlar DeDet inteöppet attomom.
kommerallt rättigheter redan de inget sinasina närvet men omom

också arbete.hit för arbeta de hittarskyldigheter. komDe attsom
får jobbaarbetssökande frågar dedemångaHon säger svart,att omav

flera studier undera-kassan eller sjukpenningen.de kan behålla Iså
bidragssystemenkonstateratid har också kunnat attmansenare

invandrare.missbrukas dock baraintegrovt av
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Kräv motprestationer
till arbetslösheten offentliga ochde trygghetssystemenBoven är ett

blandpassiviserande omhändertagande och bidragsberoende menar
andra Nils Oskar Nilsson, moderat kommunalråd Botkyrka.i Det
räcker från ochmed välmenande projekt ochinte extrapengar staten
missriktade idéer kvotering till företag. ocksåHan attom anser
flyktingmottagningen bli realistisk och framhållermåste Dan-mer

Ävenmark förebild, där bidrag.ställer krav arbetepå motsom man
beträffande anförasde vanliga socialbidragen borde det krav på

utbildning, praktik eller samhällstjänst förmotprestationer attsom
erhålla socialbidrag under längre kommunalrådet.tid anser

Minska och oberoendepassivitet summeringen-
Följ och kontrollera bidragsutbetalningar från och kom-0 statupp

för minska eventuella missbruk.attmun
Omvandla bidrag till lön för obligatorisk samhällstjänst för arbets-0
lösa och andra bidragstagare.
Omvandla bidrag ökatill lån. alternativt minska bidragsdelen och0

förlånedelen, invandrare vill och kan studera.som
Omvandla bidrag till lån för0 att starta eget.

Bedömningar utredningari3.2

Åtskilliga utredningar söker hitta för komma tillrätta medvägar att
den omfattande arbetslösheten, både ochhär Sverige i övrigai

de flestainvandrarnasVästeuropa. Några situation,tar upp men
handlar arbetsmarknadspolitik allmänhet.i störstaom

Långtidsutredningen flertal idéerredovisasSOUI 1995:4 ett om
vilka möjligheter har minska arbetslösheten. går påVissastaten utatt

förändra efterfrågan arbete. Eftersom det utsträckningpå i äratt stor
lågutbildade drabbas arbetslösheten ökar, kan detnärsom vara

använderangeläget vrida efterfrågan och tjänsteratt mot varor som
arbetskraftlågutbildad arbetskraft. kanDetta vissgöras attgenom

subventioneras exempelvis lägre sociala avgifterpå något sätt, genom
för ungdomar eller invandrare.såsomutsatta grupper

förändramöjlighet påverka efterfrågan arbetskraftEn på äratt att
lagen anställningsskydd, det blir lättareså sägaatt attom upp
arbetskraft och lättare kantidsbegränsa anställningar. Detta göraatt
det för företagen därmedlättare anställa, eftersom riskerna ochatt

kostnaderna minskar för nyanställningar. Långsiktigt kan emel-även
lertid konsekvenser finnas.negativa

Arbetslösheten utbudetkan också minskas förändringargenom av
arbetskraft. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör första handiav

riktas arbetsmarknaden,med position påmot tpersoner en svag ex
Åtgärdernaungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa. bör inrik-
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rörlighetenkompetenshöjande utbildning och befrämjandepåtas av
Utbildningen bör inriktad de sektorerarbetsmarknaden.på motvara

arbetskraftoch där behovarbetsmarknaden expanderarpå ett avsom
betonas viktenfinns. invandrare utomnordiska medborgareFör av

förutsätt-utvecklingsplaner för åstadkomma godaindividuella att
arbetsmarknaden.den svenskapåningar

påverkas arbetslöshets-till aktivt arbetssökandeIncitamenten av
utformning.försäkringens och andra försörjningsbidrags Dels har

betydelse, dels påverkas incitamentenersättningsnivåerna eventu-av
arbetsmarknadspoli-ell tidsbegränsning ersättningen, samt omav

kvalificerar för ersättningsperioder.tiska åtgärder Lägrenya
och krav ordinariekortare ersättningsperioderersättningsnivåer, på

förbättra för aktivtarbete grund för kan incitamentenersättning,som
arbetssökande.

stärkasArbetssökandes kan ocksåmotivation stramgenom en
Reglernaregeltillämpning och väl fungerande kontrollsystem.ett om

tilläm-arbetssökande arbetemåste anvisat måsteacceptera ettatt en
och kontrolleras.pas

harLönebildningen har betydelse för arbetslösheten. SverigeI
möjligheter direkt påverka löneutvecklingen.emellertid småstaten att

indirekt sänkningskulle lönerna kunna påverkasDäremot genom en
socialförsäkringssystemen. negativaersättningsnivåerna i De so-av

sänkningar denciala konsekvenserna sådana måste vägas motav
efterfrågan lågutbildad arbetskraft eftersträvas.ökande på som
har The Jobs StudyOECDOECD i 1994 upprättat ett program

skall förbättra syssel-med rekommendationer för politik,en som
Åtgärderna till förbättramedlemsländerna. syftar delssättningen i att

förändringarnade allt snabbare strukturellasamhällets tillanpassning
innovationsförmågan ocharbetsmarknaden, dels till förbättrapå att

kreativiteten medlemsekonomierna.i
Åtgärder förför stabilitet och åtgärderekonomiskuppnå attatt

kunskap betonasförbättra utveckling och spridning teknologisk iav
anställningsförhållanden. villliksom flexibilitet Maniprogrammet

också flexibel arbetstid, både vad gäller den totalaha om-meren
börfattningen utförs. Frivilligt deltidsarbeteoch arbetetnär upp-

Ävenoffentliga rörlig pensionsåldersärskilt den sektorn.imuntras,
arbetskraft flexibla,eftersträvas. Kostnaderna för bör också bli mer

arbetsgivareför de effektivitetshämmande följdernaminska attatt av
vill sänka defår betala för arbete inte utnyttjas. Man ävensom

anställde, dvs.arbetskostnader, till deninte ersättningutgör ensom
arbetsgivaravgifter. Regler anställningsskyddskatter och måsteom

föruppfattas för nyanställningarutformas de hinderså inteatt som
företag.

arbetslöshetsunderstöd vill ha, samtidigtAktiva åtgärder för man
Aktiva skade aktiva åtgärdernas effektivitet betonas. programsom

arbetslösa eller inriktas lösariktas speciella på attmot grupper av
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frånövergångenviktigtockså göraproblem.specifika Det är att
kanattraktiv.ekonomiskt Detta görassysselsättningtillarbetslöshet
ochför låglönegrupperavgiftersocialaochskatterlåga genomgenom

deltids-vidkraftigtalltförreducerasarbetslöshetsunderstödet inteatt
jobb.

förochnyföretagareförklimatetförbättraförFörslag attatt
vikt åt-också iharkompetensutvecklingarbetaresförbättra stor

EmploymentT7e OECDutvecklasiaspektergärdsprogrammet. Dessa
omvandlingsprocesseninsikt ibetonasJuliOutlook 1994. Här att

behöverarbetskrafteneftersombetydelsefull,arbetstillfällen ärav
jobbstimulanseftersomochkravjobbenstill de nyaavnyaanpassas

OECD-ländernajobballationdel iarbetstillfällen. Enfler avger
skapas.ungefär lika mångaochårförsvinner varje

arbetstillfällen påtillkomstenkoncentrerasI nyaavrapporten
demellanfinnsskiljelinjeföretag. Entillkomstenfrågan nyaavom

och deföretagallaförunderlättabör somnyaatt statenansersom
harföretagdestödsärskilt åtbörbara somstaten geattanser

OECD-ländernafrån ärerfarenhetgenerelltillväxtpotential. attEn
till universitet,tillgångstrategiskalokalamellannätverk resurser -

företagsförviktigainfrastrukturfysiskbra ärför företag,service nya-
utvecklas.ochförmåga växaatt

företagtillledakanarbetstillfällenomsättningshastighet attHög av
riskeneftersomkompetensutveckling,anställdasdevill iinvesterainte

försvinnerjobbenandeljobb. Attbyterde dåfinns stor avenatt
fallkunskaper mångaiföretagsspecifikaarbetaresocksåinnebär att

värdelösa.blir
arbetareeffekternasocialaochekonomiskademinska attFör avatt

aktivitet prio-inriktning påmedarbetslöshetsunderstödbörfriställs,
samarbeteLokaltbidragsutnyttjande.förstället passivtiriteras,
utvecklasbörarbetsförmedlingarocharbetarearbetsgivare,mellan

åtgärder.för aktiva
OECD-problem mångaimycketUngdomsarbetslösheten är stortett

fungerararbetslivet ärtill inteskolanfrånövergångenländer. Att en
dennamedlemsländernafrån sägerErfarenheternatill detta. attorsak

underlättasövergångsprocess av:

liknandearbetsgivare,ochskolor gärnamellankontakterTäta°
lärlingsförhållanden.

utbildningkunskaperför vilkastandarderdefinieradeVäl ger.en0
ellerarbetenlärlingsliknandelågakan ilönerUngdomars vara0

börkostnadernadeleftersomutbildningar, enses somaven
ungdomarna.förerfarenheterochkunskapiinvestering

snabbarealltmedsambandkompetensutveckling ökar iBehovet enav
Marknads-arbetsmarknaden.omstruktureringteknikutveckling och av
osäkerhetmedproblemöverbyggasjälvaklararkrafterna inte attav
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kostnader och intäkter avseende kompetensutveckling. Företa-om
arbetarnasinvesteringar i kompetens kan stimulerasgens attgenom

arbetare till vidareutbildning.rätt Kostnader för kontrollges av
sådana typiskt och erfarenheternaär desystem sägersett stora att
lyckas bäst de uppkommer kollektivavtalnär eller frivilligtgenom
från arbetsgivarens sida.

Subventioner, skattereduktioner, för kompetensut-t ex genom
veckling möjlighetär stimulera vidareutbildning,atten annan men
liknande problem för rättigheter till utbildning finns avseendesom
övervakning m.m.

företagSmå allmänheti mycketinte så kompetensut-påsatsar
veckling, varför det kan finnas behov skräddarsy åtgärderattav som
höjer deras vilja till sådana investeringar, synnerheti mycketsom av
tillväxten jobb finns nystartadei företag.småav nya

WorldIrapporten Employment från1995 diskuterasILO ingående
de möjliga effekternapositiva sysselsättningen,på sänkningsom en av
lönerna teoretiskt skulle kunna ha. Slutsatsen de eventuellaär att

effekternapositiva osäkra, och det framför alltär negativaatt ger
effekter formi ökad fattigdom och minskad jämlikhet. anförsDetav

lönerna skall sänkas, bör detsåatt görasom attgenom
arbetsgivaravgifter och skatter minskas för de lågavlönade eller

subventionerar deras anställningar, dennaså inteatt statengenom att
får bära bördan den minskade lönekostnaden. påpekasDetgrupp av
de flestai OECD-länder nettokostnaden för den offentligaäratt

sektorn skapa arbetstillfälle sektorninom bara 20att ettav procent av
bruttokostnaden. sammanhangetI diskuteras också allmänt frågan

skatter och avgifter arbetepå börinte substituerasi viss mån medom
omsättningsskatter.

EG-kommissionensI vitbok Tillväxt, konkurrenskraft oco syssel-
sättning Utmaningarna och 2000-talet konstaterasvägarna in i att-
länderna och föri Europa i upplever ekonomisksig tillväxt, attmen

lyckasinte denna tillväxt välståndsförbättringariomsättaman som
kommer alla till del. Vinster produktivitetsförbättringar måsteav
användas till skapa sysselsättning för de saknar jobb inteatt som -
bara öka inkomsterna för de har jobb. Vitbokens prioriteringarsom

det gäller föråtgärdernär skapa arbete påminner deatt om som
OECD-rapporterna exempelvis kravet återkommandepå vidare-ger,
utbildning under hela livet och minskningar den relativa kostnadenav
för lågkvalificerat arbete.

Vitboken också förslag till det skapagår arbetstill-ger attvar nya
fällen. Exempel på områden där arbeten kan skapas är:nya

Samhällstjänst lokalpå nivå, till äldre-service och han-0 t.ex.
dikappade, stöd ungdomaråt med problem, aktiviteter för skol-
barn eller hålla lokalai affärsverksamhetergång har svårtatt som

lönsamma.att vara
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kontrollnaturområden,underhållMiljöskyddsarbete, avt.ex. av0
förorenadeoch saneringeller vattenreningkvalitetsnormer av

områden.
bo-nedgångnalivskvalitet,allmänFörbättring upprustat.ex.0 av
till-blirdenlokaltrafik,utveckla såellerstadsområden att mer

bekvämare.ochfrekventaregänglig,

flexiblareblandutredningarnaefterlysesSammanfattningsvis i annat
anställningsskydd, rörli-förändringararbetsmarknaden,regler av

förbättravill allmäntpensionsålder.arbetstider och Manävengare
avgifsocialalägre skatter,nyföretagande,förklimatet t.ex. genom

arbetskraftenförkostnaderarbetsgivaravgifter. Minskadeoch trorter
fler.anställagällerdetrisktagandearbetsgivarnasska öka när attman

drabbatslågutbildadeframför alltdetVidare konstateras är somatt
invandrare.återfinnsdem mångaoch blandökat,arbetslöshetennär

densubventioneraskullejobbskaffa flerförEn väg attvaraatt
emellertid hurarbetskraften.lågkvalificerade Frågan är stort utrym-

arbetsgivarnaarbetsmarknad, därdagenslågutbildadeför påärmet
nämligenSamtidigt justkompetens.höjdefterfrågar ständigt sägs att

blandförförstajobbtidigarejobben varitlågkvalificeradede som
lågutbildadebiståförsaknas.invandrare Enandra väg attannannu

framför alltoch dåderas kompetenshöjaställetskulle i satsaattvara
sektorer.utbildning expansivainompå

bättreskolaocksåefterlyser ärutredningarnaI somenman
Vidareutbildning, minst inomarbetsmarknaden. inteefteranpassad

utredarna,skattereduktioner,stimuleraskansmåföretagen, via tror
skall bekostas.utbildningarnahurdiskuterardäremot intesom

verksamhetPågående3.3

företag, organisationermyndigheter,kommuner,landetiRunt tarom
invand-förförutsättningarbättreför skapaenskildaoch initiativ att
mellankontaktersamarbete, reellaLokaltarbetsmarknaden.pårarna

kompetenstillvaratagande densvenskar ochochinvandrare somav
Exemplenverksamhet.delar dennaviktiga ibesitterinvandrarna är

förochallt detförvalda visa något görsnedan attär somatt av
vilkadiskussionunderlag förochtill flerastimulera initiativ omenge

förstärktochefterföljdtillböråtgärderframgångsrika manasom
stöd.

Egenföretagare
erhållnaantaletegenföretagande avspeglas iförInvandrarnas intresse

tredubbla-medborgarnautomnordiskaför deeget-bidragstarta som
ungefärdetmedanoch 199394,budgetåren 199293mellandes

perspektiv kanlängresvenska medborgare.för Ifördubblades ett
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medan antalet svenska egenföretagare både absolutai ochnoteras att
relativa tal minskat under perioden 1960-1990, har antalet invand-
rade företagare definierade utländskt födda och utländskasom
medborgare ökat. totaltAv cirka enskilda firmor200 000 idagär
uppskattningsvis eller21 000, företag12,5 ägsprocent, som av

med utländsk härkomst.personer
Anledningarna till vill kan han elleratt en starta egetperson attvara

hon söker alternativ till arbetslöshet eller hot arbetslöshet, eller ärom
missnöjd med lönenivån och möjligheterna till socioekonomisk kar-
riär. Invandrarskapet sällan bättre beredskap förger en att starta eget,

handlar det från vilken ursprungsmiljö kommer,snarare om attman
egenföretagandet till exempel självklarhet.varit delFör meden en
utländsk bakgrund kan egenföretagandet möjlighet be-attvara en
hålla kulturellasin identitet och samla familj och släkt kring en
verksamhet med mål.gemensamt

frånstudieEn Uppsala gjord 1992 visar invandrarföretagarnaatt
får mycket hjälp och stöd familjemedlemmar, släkt och andraav
invandrare. fårDäremot föga hjälp från formella institutioner,man

banker. fungerarMånga gånger etablerade invandrarföretagaret.ex.
inkörsport för potentiella invandrarföretagare, informa-som genom

tion marknad, leverantörer och praktisk utbildning.ävenom genom
Uppsala Handelsförening har erfarenheten invandrarna själv-inteatt

kommer till företagarorganisationerna, därför har iställetmant
Handelsföreningen aktivt och framgångsrikt sökt invandrar-upp
företagarna och dem medlemmar.värvat Föreningen arbetar medsom

försöka invandrarföretagen till svenska förhållanden,att anpassa
med information hur kontakterna med olika myndighetert.ex. skaom

skötas och vilka lagar nödvändigt känna till.ärsom att
studieI företagandet bland ochassyrier Södertäljesyrianer ien av

och Botkyrka 1994, detvisar startkapitaletsig ofta beståttatt av
sparmedel kombinerat med lån, vanligtvis från släktingar ochegna

Banklån kommervänner. först in det gällernär ochexpansion
utveckling företaget. Anledningen till lånar delsprivat ärav att man
svårigheter med banklån grund bl.a.på bristande säkerhet,att av
dels de lånenprivata upplevs fördelaktigaatt som attgenom t.ex.
ingen Samtidigtränta bland framföralltmånga,tas ut. noteras att

finns önskan kunna låna utanför den etniska gemenska-yngre, atten
därförinte minst lånebeloppen tenderar bli allt högre vilketpen, att att

innebär svårigheter med återbetalning kan personligaatt stora
konsekvenser för utlånare.privata

Praktik invandrare kontakt med arbetsmarknadenger
Flera olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder har under åren gett
arbetslösa möjlighet praktisera vid arbetsplats akademiker-att en t.ex..
praktik, invandrarpraktik, arbetsprövning, vidgad arbetsprövning
och praktik inom för ungdomsintroduktion. Invandrare har iramen
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föråtgärder. Gemensamtdessarepresenterade igrad varitolika
prakti-periodförmöjlighetfårarbetslösadeåtgärderna är att enatt

personkontakter påocherfarenheterocharbetsplatspå ensera
jämfö-invandrarpraktik har iochUngdomspraktikarbetsmarknaden.

arbetsmarknadsut-ochberedskapsarbeteåtgärdernamedrelse t.ex.
flerdvs.åtgärdseffektivitet,högrelativtbildning uppvisat personeren

de 400praktikperioden. Av 2ha genomgåttefterarbetetillövergår att
hadeinvandrarpraktik 465genomgått1995invandrare i marssom

arbetsmarknaden.reguljäradenarbetenfått påprocent19personer
med denpraktikformernaolikadejulimed 1995och 1 ersättsFrån

tidi-denförmålgruppenocharbetsplatsintroduktionåtgärdennya
relativtandrainnefattatill änvidgasinvandrarpraktiken ävenattgare

kombineradelsmöjlighetocksåInvandrarenyanlända. attges
svenskasvenskundervisning änmedarbetsplatsintroduktion annan

samtidigtdeltidpraktiseradelssfi,invandrareför somatt
betonatharRegeringensvenskundervisningen.för attstårkommunen
invandraretillriktarenbart sigpraktikdenangelägetdet är att som

budgetåret 199495,förberäknadesomfattningfår minst somsamma
platser.dvs. 0005

arbetesöka ochinformellahar sättUndersökningar visat attatt
offentligaoch dendenbåde privataroll inomallt viktigarespelar en

kon-personliganaturligenharinvandrareNyanländasektorn.
svårighetermedförvilketarbetslivetsamhälls- ochtakter inom stora

Praktikplatserarbetsförmedlingen.arbetensöka änannat genomatt
invandrarenyanländaförsynnerhetviktigadärför i genomsomär

kontakt-vidgatocharbetslivserfarenhetsvenskskaffadem kan sig ett
arbetsmarknaden.chanser pådärmed öka sinaochnät

kompetensinternationellTillvaratagande av
tillvarasöktföretagutvecklatsdetlandet harhållflera i taPå som
alltmerarbetaför iförutsättningarsärskildainvandrarnas ettatt

förutsättningarsärskildasådananäringsliv. Sominternationaliserat
och internatio-mångkulturell kompetensspråkkunskaper,räknas

kontakter.nella
börjadeConsultancyInternational BusinessSwedishCOSI somB

ochlänsarbetsnämndenkommun,mellansamarbetsprojekt Växjöett
tiotalbestårAlmiutvecklingsfonden. Företaget ett en-avnumera

åtsäljamed tjänsterbl.a.samarbetarföretagareskilda attsom
marknadsundersökning,handlatdetframförallt harexportföretag: om

utbildarDessutomoch översättningar.agentsökningtolkning, man
säljaoch sina tjänsteregenföretagareblikunnatillinvandrare attnya

kulturkompetens,ochspråk-bredaTack sin samtpå sätt. varesamma
lyckatsframgångsriktharkontaktnätet,världsomspännandedet man

bidragandeutanför Enoch Sverige.bådeaffärskontakter ietablera
meddirektörverkställande översvenskanställtfaktor är att enman

tillförtexportmarknaden,arbete påerfarenhetårstrettio somav
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kompetens svenska lagar och regler och internationell affärsverk-om
samhet. problemEtt SIBCO finansieringen,påstött är ochsom man

med riskkapital på 25-30 miljoner kronorattmenar ett under fem år
skulle SIBCO i kunnaVäxjö igång 400 i nationelltpersoner ett
nätverk med till exempel i storstäder och högsko-övrigagrupper
leorter.

TIAC Training, Information And Competence i Göteborg star-
tade projekt vid Göteborgs universitetett i samarbetesom med
länsarbetsnämnden och februarii bildade1995 del deltagarnaen av
själva företaget. Det under utvecklingär till affärsdrivande kunskaett
företag med fortsatt anknytning till universitetet, vilketmen man

internationellt anseende och ökar möjligheternamenar ett gottger till
kontakter Äveni många länder. företaget fortfarande befinner sigom
inledningsfasen,i har kommit igång med flera konkreta projektman

och har förhoppningar. Bland har kontakterstora letti Iran tillannat
iranska företagare fått utbildningatt stor i Sverigeen kvalitets-grupp i

säkringsfrågor. En inspirationskälla de liknande företagsgrupperär
sedan länge funnits Israel föri immigranter.som Där sätts grupperna

med hälften invandrare och hälften israelersamman och får årnya tre
på flestasig. De harsatsningar visat framgångsrikasig och vinstgi-
vande, och räknar med deltagarevarje redan under förstaman att ny
året skapar ytterligare eller arbetstillfällen. Äventvåett om grupperna
inledningsvis riktar sig till högutbildade de också arbetengenererar
för med lägre utbildning.personer

Att spegla det mångkulturella
Svensza McDonalds har medvetet arbetat för mångkulturellatt en
personalgrupp. Eftersom företaget är serviceinriktat harextremt man

policy varje mellan företagetmöte och kundsom att skaen ettses som
unikt fungeramöte måste till hundra Varjesom procent. restaurang
bör därför spegelbild det område verkar ochvara ien av man
restaurangchefen bör förkroppsliga detta, självt.ex. attgenom vara
invandrare ligger i invandrartätt område.restaurangenom Till-ett

med Diskrimineringsombudsmannen,sammans ABB, Stockholm
Energi m.fl. företag, arbetar Svenska McDonalds i projekt förett att
förändra attityder till invandrare och demgöra jämlika påmer
arbetsmarknaden.

Även Sverige 2000, är opinionsbildare beståendesom en grupp av
ledande företrädare för näringsliv, myndigheter och organisationer,
har beslutat via personliga nätverk aktivt arbeta föratt detgöraatt
mångkulturella Sverige synligt, till exempel i sinamer attgenom
verksamheter öka antalet anställda och bland dessa medyngre en

andelrepresentativ med invandrarbakgrund. Bland medlemmarna i
Sverige finns2000 Sören Gyll, Volvo, Björn Svedberg, SE-banken,
Bert-Olof Svanholm, StefanABB, Persson, Hennes 8CMauritz, Antonia
Axzson Johnson, Jan-ÅkeAxel Johnson AB, Björklund, Svenska
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Landstingsförbundet, BjörnSundström,Kommunförbundet, Monica
Försvarsmakten.Wiktorin,Rikspolisstyrelsen och OweEriksson,

personalflerspråkigrekryteratmedvetetharRinkeby äldreomsorg
Socialtjänst-för invandrarpensionärer.förbättrakunna servicenför att

Rinkebylikvärdig service.erbjudasskallallalagen säger att en
formelladenförespråkkunskapernafallfleraharäldreomsorg i satt

utbildningkompletterandenyanställdedenochutbildningen gett
Rinkebyharambitionsnivåsinanställningen. Genomefter självaförst

villlandetandra delarfråninvandrarpensionärertilllockat sig somav
språktalarpersonalochvårdkunna sin somsammasomomsorg av

kringdiskussionefterlyseräldreomsorgenChefen försjälva.de en
uppmärksammarmyndigheterochfler kommunerochfrågan att

samarbetebehövspersonal. minstmångkulturell Intebehovet ettav
kan hagrannkommuneroffentligaolika instanser,mellan attt.ex.

kulturell kompetens.ochspråkligsärskildpersonal medgemensam

sysselsättningAlternativ
sysselsättning åtformerolikaprojektfinnslandet iiRunt gersomom

kommasvårighetermycketharinvandrarearbetslösa utattstorasom
Projektenlågutbildade.dethandlaroftastarbetsmarknaden,på om
hjälppaketdäroch kankooperativiblandbedrivs systugorvarasom

hantverkförverkstädermindreellerfärdigställsRöda Korsetåt av
självförsör-ska blideltagarnamålsättningenOftaolika slag. är att

Länsarbetsnämnden LAN,kanSamarbetspartnersjande. vara
lokala aktörer.andraellerArbetsmarknadsinstitutet AMIKomVux,

tillriktarSalafåret sigiprojektetexempel FinaEtt är som
ochgrundutbildning småmedinvandrarelångtidsarbetslösa svag

målgruppenskopplastudier.för Genomförutsättningar att samman
arbets-påmed möjligaintresseområdenoch vägarkunskaps- ut

utbildningsammanhållenkonstrueradesmarknaden, om-somen
medhantverkbiodling,ochgrönsaks-fårmjölkprodukter,fattade

Särskilt fårostpro-medmatlagning catering.textil inriktning samt
medsuccéblevdeneftersomframhållas, smärrebörduktionen en

avslutad kurseftertillgång. Meningenefterfrågan äränstörre att
och utnyttjafårostproduktionenkringkooperativskapaförsöka ett

Mål-byggt.Naturbruksgymnasietsamverkandedetdet mejeri som
självförsörjande. Ettbliska kunnaelevernaalltsåsättningen är att

beräknattiddet längreemellertid tagit änhar varitproblem attatt
kompetens.behövligbyggaochstödmyndigheternas att upp

projektliknandeandra överfåret och ärförProblemet Fina steget
AmuGruppen,AB,Almisjälvförsörjning. Företagspartnertill ma-

framemellertid tagitm.fl. harMGruppennagementinstitutet mo-
förförutsättningarmedinvandrareför hurdeller och program

friståendeför skaparådstöd ochkunnaskaentreprenörskap att
företag.
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Samverkande aktörer

reformeradesDen 1 januari 1991 för kommu-ersättningssystemet
flyktingmottagande och s.k. schablonersättning infördesnernas en

för bl.a. förändra innehållet mottagandet.i I propositionen 1989att
pläderas för90:105 helhetssyn vad gäller de invandrarnasen nya

och för delintegration den statliga ersättningen måsteatt av
kommunerna individuella introduktionsplaner för ochupprätta var

de berörda flyktingarna. betonarPropositionen viktenen av attav
planerna skrivs samverkan mellani de olika aktörerna och den
enskilde, och de samordnande myndigheter och sfi-att parterna, t.ex.
anordnare, samlas kring arbetet. Uppföljningarisynsättett gemensamt

dock blandatvisar resultat vad gäller samverkansmålet.nåett att
Flera kommuner landet har funnit deti nödvändigt vidare deniatt
riktning reformen pekade och1991 har hittat samverkansformer,utsom

lett till goda resultat.som
sådan kommun HelsingborgEn med Framtidsprojektetär sittsom

lyckats flyktingarnasminska beroende socialbidrag och öka ande-av
len självförsörjande. honnörsorden frånDe två aktivutgått ärman
introduktion för den enskilde invandraren och samverkan mellan
berörda myndigheter, kommunala förvaltningar och andra aktörer.
Tillsammans har för flykting kartläggningvarje ochgjortman en
utifrån den introduktionsplan med både kort- och långsiktiga mål.en

olika harPå aktörerna överskridit traditionellasätt sina revirgränser.
Till exempel har arbetsförmedlingen haft särskilt kontor påett
invandrarbyrån, samtidigt invandrarbyrån bekostar insatser,som

kan betecknas arbetsmarknadsåtgärder. Särskilda prakti-som som
kanskaffare har funnits, vilket tillgångengjort praktikplatserpåatt

god, och flyktingarna harvarit snabbt kunnat komma arbets-påut
platser och bruk svenskkunskaper.sina Med anledning deav av
goda resultaten permanentades verksamheten vid årsskiftet 1993-
1994.

Västmanland kundeI länsarbetsnämnden början 1990-taleti av
konstatera det svårt till stånd effektivt arbete medatt att ettvar
flyktingar och invandrare. personalDen arbetade medsom
invandrargrupperna de olika arbetsförmedlingarnapå blev lätt isole-
rad, hade utbyta konkreta erfarenheter med och kändemångaatt
hopplöshet inför uppgiften. Länsarbetsnämnden valde då samlaatt

särskild arbetsförmedlinginom för hela länet kalladresurserna en
Invandrare.Nya kanFem år konstatera detattsenare man var en

riktig satsning. Genom ha personalgrupp väläratt en som samman-
svetsad, har hög kompetens, flexibilitet, upparbetade kontakterstor
med myndigheter, kommuner, företagare och de inskrivnainte minst
invandrare, har lyckats ned den arbetslöshetenöppnaman pressa
bland invandrarna och framgångsriktpå ordnat praktikplatsersättett
med möjlighet till anställning.
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ökadförformersöktlandet harÄven ikommunerandra samver-
invandrare.för Länsar-arbetsförmedlingsresursersärskildaochkan

betonatdokumentsärskiltlän harStockholms ibetsnämnden i ett
arbetsmarknadenställninginvandrarnasdetvikten rörnärattav

och organisationermyndigheterandramed ytterstasamarbete avär
arbetsmarknadsmyndigheternaRinkeby därexempelvikt. ärEtt

tidSedan långförsäkringskassa.ochsocialförvaltningmedsamverkar
Malmö,invandrareför iarbetsförmedlingskontorsärskiltfinns ett
utvidgadbådeplanerasGöteborgerfarenheter. Imed positiva en

invandrare.förarbetsförmedlingskontorsärskiltochsamverkan
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Kommitténs4.
och förslagslutsatser

slutsatserKommitténs4.1

invandrarpolitiskariksdagen beslutadeuppenbart detDet är att av
gäller invandrarnas delak-har vadmålet jämlikhet uppnåttsinteom
färrearbetsmarknaden. Exempelvis hartighet på än varannan vuxen

idag förvärvsarbete.utländsk medborgare Om 000Sverige 111i ett
dentillhörde arbetskraften skullefler dennainom grupppersoner

svenska medborgare.arbetskraftstalkomma Intei somupp samma
andra med invandrar-bara utländska medborgare mångaävenutan

bidrag frånförsörjningsmöjligheterbakgrund har idag andrainte än
och kommun.stat

finns med högst varierandeinvandrare arbeteBland utan personer
finns med akade-bakgrund. överrepresentationEn viss av personer

Generellt harmycket kort utbildning.utbildning och medmisk sett
tidarbetslöshet de bottanlända invandrare högre iänsent som en

finnsfemBland dem kommit de mångaårenSverige. senaste somsom
arbetsmarknads-nuvarandealdrig jobb denriskerar iatt ett

livet.leva bidragoch därmed bli tvingade påsituationen restenatt av
de invandrare särskiltdrabbar arbetslöshetenMånga gånger nya

skulle kunnaarbetsgemenskapeftersom dehårt går miste somom en
det svenskasociala och kulturellaunderlätta den integrationen i

arbetslöshet ochgeografiska koncentrationensamhället. Den av
medförbostadsområdenbidragsberoende till mångavissa att vuxna

samhället. Utanför-med det omgivandeinvandrare får kontakter
fäste detderas möjligheterkan inverka barns iskaper påi sin atttur

svenska samhället.
invandrareförsörjningsgraden blandlåga vissaDen extremt ger

bidrags-problem. omfattandeupphov till socialabara Detinte
Eftersomstatsfinansiellaförsämrar också landetsberoendet situation.

till kommunerockså koncentreradede bidragsberoende ivissaär
och admi-både ekonomiskastorstadsområdena innebär det dessutom

påfrestningar för dessa kommuner.justnistrativa
förstatsmakternaofrånkomliga slutsatsen måste ingripaDen är att

fram ochetniska förteckenundvika klassamhälle med växeratt att ett
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Bland skulle bred uppslutning aktörer blandpermanentas. annat en av
offentliga och arbetsgivareprivata kunna vända nuvarande trender
beträffande invandrarnas sysselsättning.

Arbetslösheten och bidragsberoendet resultatär ett av samver-
kande faktorer. Dels har arbetsförhållandena detinom svenska nä-
ringslivet genomgått förändringsuccessiv varvid kraven kun-påen
skaper, bl.a. svenska språket,i fått framträdande roll. Dels haren mer
många invandrare kommit till Sverige de decennierna intesom senaste
haft utbildning varit anpassad till de nuvarande kompeten-en som
skraven denpå svenska arbetsmarknaden. Under de fem årensenaste
har förvärratssituationen antalet invandrare ovanligtvaritattav
många och arbetsmarknadens utbud jobb minskat drastiskt.att av

Kampen arbetslöshet kräver genomgripande förändringarmot
kan innebära mål och medel måste Ett antal idéerprövas.som att nya
syftar till allmänt arbetslöshetenangripa beskrivs dettaisom att

delbetänkande. hämtadeDe från denär svenska debatten, in-
ternationella och svenska utredningar. idéernaNågrarapporter ärav

direkt avsedda hjälpaäven situationen för invandrare. Dessaatt upp
förslag syftar ofta till omfördela arbetslöshetens börda så inteatt att
just med invandrarbakgrund drabbas hårt.så Kommitténpersoner
vill med sin sammanställning påskynda diskussionen vad kanom som
och måste för långsiktigt förbättragöras den nuvarande ohållbaraatt
situationen. Kommittén dock bereddinte redanär föreslåatt nu
radikala åtgärder och omläggningar politiken, blandstora av annat
därför sådana behöver utredas ytterligare. Kommittén återkom-att

till dessa frågor slutbetänkande.i sittmer
Flera andra utredningar arbetar för närvarande med frågor harsom

betydelse för invandrarnas situation. Bland denstor annat
arbetsmarknadspolitiska utredningen och utredningen levnads-om
villkoren storstädernai har belysa försituationen invandrare ochatt
komma med förslag till hur den skall förbättras.

Samtidigt genomgripande långsiktiga åtgärder behöversom mer
diskuteras finns det enligt kommitténs mening åtgärder redansom nu
bör bland försättas denutnyttja nuvarande konjunktur-annat att
situationen. handlarDet dels förstärka pågående åtgärderattom som

effektiva,visat sig dels föreslå medel för åtgärder. Kommitténsatt nya
förslag syftar till åtgärder kan bereda sysselsättning föratt som
15 000-20 000 invandrare vidtas inom tvåårsperiod med såen start

detaljutformningen åtgärderna klarnat. arbetstillfällenDessasnart av
kommer sannolikt till delen skapasstörsta storstäderna,i däratt
antalet arbetslösa invandrare är stort.

detta delbetänkandeI riktar de flesta förslagensig till åtgärder till
de invandrare kommit till Sverige det decenniet. Kommit-som senaste

läggertén emellertid också förslag skall bryta långtidsarbetslöshetsom
och hospassivitet varit i Sverige längre tid,personer som en men som
slagits från arbetsmarknaden eller aldrig fått fotfäste där.ut
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befintligaÖkad utnyttjasamverkan sättär meratt resurserett
Erfarenheternaresultat. visargodaoch kunna uppnåeffektivt exem-

arbetsförmedling ochaktörer, kommun,lokalaolikapelvis näratt
samordnalyckasför invandrare,svenskundervisninganordnare av
enskildedenkommereffekterdynamiskafår dettasin insatser som

mindreväntetider, passivitetform kortaretillgodoinvandraren i av
mindreocharbetssätt revirtän-flexibeltbidragsberoende. Meroch

arbetsförmedlingsin-gällerdetfördelar uppnås. Närkande tvåär som
synnerhetsärskildaskapa inödvändigtdetkan att resursersatser vara

personalresurserockså viktigtinvandrare.nyanlända Detför är att
finns bland despecialkompetenshögocheffektivtutnyttjas att enmer

anställda.
arbetsförmedlingarpersonal påföreslagitnyligenharRegeringen att

ochresursfördelningenvidområden prioriterasinvandrartätai att
långtidsarbetslösa 1994de prop.tydligareriktasåtgärder mot

föreslåsVidarearbetsmarknadspolitik.effektivare952218, En att
ifrihet disponerafår sinaArbetsmarknadsverket större att resurser

medförenklingaroch vissa görsmed kommunernasamverkan att
fördelningenden regionalabidrag. Vidochstödformeravseende på av

medbor-utomnordiskadärområden mångaAMSmedel prioriterar
följa ochviktenframhållavillKommitténbosatta.är attavgare

invandrare.för Om positivaåtgärderdessaeffekternautvärdera av
återinföras.öronmärkningböreffekter uteblir

antal principertill åtgärder byggerförslagKommitténs ett som
följandesammanfattaskan på sätt.

särskildinvandringomfattande måsteårensDe upp-senaste
arbetsmarknadensvenskadenintroduktionen påeftersommärksamhet
arbetslöshetenperiod dåmedsammanfaller ärinvandrareför dessa en

särskilt hög.
och stöd.börinvandrareblandinitiativenDe uppmuntrasegna

etableringsstöd tillsärskiltochtill företagareentreprenörerLån ett
medelstoraochinriktningmed på småkonsultföretaginternationella

sammanhang.dettaeffektiva medel ikanexportföretagsvenska vara
nödvändig intesärbehandlingPositiv temporärtär stora grup-om

etniskt klassam-ochmarginaliseras Sverigeinvandrare ska ettper
särskildaDärför börkonsekvenser.med alla dess negativahälle

öka andelenska invan-hurbeskriverupprättas mansomprogram
anställda.dedrare av

långtidsarbetslöshetför brytaåtgärderSärskilda måste insättas att
möjligheternaökainvandrarbakgrund.med Förutombland vissa att

sysselsätt-bör alternativarbetsmarknaden,reguljärakomma inatt
för dessaskapasning personer.

ochsituationsbeskrivningentidigareutgångsgpunkt från denMed
följandeutformat åt-kommitténharovanstående principerutifrån

gärdsförslag.
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4.2 förslagKommitténs

tillLån företagare

Staten bör inrätta särskild bankgaranti detatt göragenom en
lättare för invandrare låna till och expansionatt startpengar av

för tegna e ag . J
företagandeEget de möjligheterär finns för invandrareen av som att

sysselsättning och försörjning.
Ett de hinder finns invandrare kanär ha framsvårtav attsom att

kapital till företag.sina Orsakerna till detta kan inte medanges
säkerhet, brist på nätverk affärsvärldeni och dålig kännedommen om
svenska administrativa och kulturer, kan finnas med bilden.isystem
En osäkerhet hosstörre svenska banker beträffande invandrares
potential företagare, eller diskriminering,viss kan hellerintesom egna
uteslutas. Bristen kapitalpå innebär det förstai hand blir lätt föratt
invandrare kapitalsnålasig åtägna arbetsintensiva branscher,att men
ofta inom servicenäringarna.

Även möjligheterna lånnär detinte hindretprimära föräratt att
igång företag, kan tillgång till startkapital innebära idéerett eget att

och kompetens lösgörs, dvs. vetskapen samhället stödjeratt attom
invandrares företag goda lånemöjligheter, männis-göregna genom att
kors initiativkraft för egenföretagande stimuleras.

dennaMot bakgrund föreslår kommittén särskild bank-att en
för lån tillgaranti invandrade företagare skall inrättas. Videgna

utformningen denna bankgaranti kommittén följandeav anser att
riktlinjer bör gälla.

Bankgarantin bör både till företag och för expansionges nya av
befintliga företag. Endast mindre företag bör komma ifråga och
lånebeloppet bör därför maximeras till kronor.100 000

Bankgarantin bör till invandrare inte alltförvarit länge iges som
Sverige. De invandrare här längevarit bör de flesta falli kunnasom
ha upparbetat kontakter och vid de svenska administrativavara vana

Om skullegarantin till isystemen. många avseendenges personer som
har möjligheter infödda svenskar, det riskärsamma som stor att
förslaget uppfattas orättvist. förslagKommitténs garantinärsom att
bör till invandrare här kortarevarit tid tio år.ges änsom

Garantin bör hellerinte till alla invandrare ursprungsland.ges oavsett
Eftersom arbetsmarknaden helaär inom EES-området ochgemensam
flyttningen fri,i kan det lämpligtär begränsa denstort sett vara att
krets har möjlighet baragaranti, såav personer som att att personer
från icke EES-länder till det.rättges

Avsikten med bättre lånemöjligheter det skall möjliggöraär att att
livskraftiga företag eller vidareutvecklas, inte subventio-startas att ge
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det viktigtDärförinvandrare.till ärförsörjning vissnerad attgruppen
beviljas, precisbankgarantinbedömsbärighet innanaffärsidéns som

förutbildningsbehoveventuellaVidare börtill företag.andra lånvid
utbildningsbe-söks.med garantin Omsambandutredasföretagaren i att

förkravutbildningsåtgärderdeltagandebör ifinns,hov attettvara
Åtgärderna utformade.flexibeltbörbeviljas.skallgarantin vara

den månlämpliga, ikaneget-utbildningarBefintliga menvarastarta
angeläget organi-detkanunderlag finns,tillräckligt attvarastortett

betjäntaocksåkanföretagaresärskilda kurser. Många meravarasera
till företags-anknytningmedfrånkontinuerlig rådgivning personerav

traditionella kurser.världen, än av
därbankgaranti,lånemöjligheterbättreAtt statengenom enge

föredralokala banker,företagaren i ärlån atttasgaranterar som av
administrerarmedel ochsärskildamedjämfört avsätteratt staten

får företagarenbankmedlåneavtalGenomlånet regi.i na-enenegen
dendetliksomfinansieringssystem,svensktinskolningturlig i att ger

egenföretagare.medkontaktervärdefullabankenlokala en ny grupp
slutligadetbanken,kreditbedömningsedvanlig görsEn menav

organisationbörbankgarantinbeviljandebeslutet tas somenavavom
bedömakanochmedelstatligaför fördelningkan somavta ansvar

sådan organi-möjlighos låntagaren. Enutbildningsbehoveventuella
helabolagregionalamed överABAlmi Företagspartnersation är

blandförmedochoch kommun,landstinglandet, ägt ansvarstat,av
detalj-Vidföretagare.kvinnligatilloch lånnyföretagarlånannat

kan vissaadministreras, iskallbankgarantinhurutformningen av
Effekternaspecialinriktade lån.från dessadraserfarenheterdelar av

tid.efterutvärderas vissbörbankgarantinsärskildaden
kanföretagare garantinhur mångabedömningenVid gessomav
undernyföretagarlånen,dels medjämförelsetill, kan göras somen

möjlighetcirka 3 000och 19941993 startaatt egnapersonergav
företagaretill kvinnligalånde cirkadels med 450företag, som
för ettårs-Ambitionenhälften 1994.andrabeviljades under enav

företagareinvandradetilllån500skulle kunnaperiod attvara
det börhög,kan någotambitionförmedlas. Denna varamenses som

potentiella låntagare,förfinns äntill lånmöjlighetenangeläget attmer
medel utnyttjas.anslagnaundvika attatt

innebära 37,5kr skullelånebelopp 000genomsnittligt på 75Ett att
ettärsperiod. Garantinunderlånbetaladeskronor imiljoner ut en

låntagaren inteenbartkostnad föregentlig närinnebär statenen
diskussioner inomnärvarande pågårtillbaka.betala Förklarar attav

finansierasbörbankgarantierhurregeringskansliet staten,avom
beloppvilketexaktvill påinvarför kommittén inte närmare som

finansieras.skalleller hur detanslåsskall
omfattartill förslagetkoppladeför utbildning ärDe insatser som
Finansie-eget-kurser.exempeltillredanåtgärder existerar, startasom

nuvarandedebör inomutbildningsinsatsernaringen rymmasav
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finansieraranslag dessa åtgärder.som
Förslaget innebär kostnadsökningar för dels vidvissa staten, ut-

nyttjande bankgarantin, dels för utbildnings- och administrations-av
kostnader. kostnader bör ställas de förslaget kanDessa vinstermot ge
för den offentliga sektorn helhet. den lånet det möjligtI mån görsom
för företag bildas eller utvidgas, företagetoch länet inteett att utan
skulle denna möjlighet, kommer den långsiktigagivits vinsten att vara
mycket sysselsättningsökningen förHut invandrare blirstor. stor

förslaget emellertid bedöma, eftersom densvårär attgenom som
företaget alltid arbetslös, kanske lämnarinte ärstartar utan en

anställning, besätts svensk eller invandrare.som senare av en en annan
Förslagets effekter ligger framförpositiva allt förväntadinte i storen
sysselsättningsökning. Egenföretagandets betydelse för den ekono-
miska tillväxten framhålls ofta. Förekomsten förebilderpositivaav
för invandrare betydelsefull. förKostnaderna den offentliga sek-är

förhållandevis förhållande till de kansmå i vinsterärtorn som ges
del företagen klarar och med skapandesig även växer,attgenom en av

ytterligare sysselsättningstillfällen resultat.av som

Etableringsstöd till internationella
konsultföretag

statligt etableringsstöd bör införas förEtt tillkomstenatt gynna av
konsultföretag drivna invandrare med inriktning på svenskaav
exportföretag.

invandrare har kunskaperVissa användbara för svenskärsom
exportindustri. Kombinationen kontakter och kunskaper affärs-av om
kulturen hemlandet, språkkunskaper och allmän utbildning, kani

värdefulla egenskaper för företagsvenska vill etablera sig påvara som
exportmarknader.

exportföretagensvenska köpaDe lämpliginärstora attvana
kompetens för etablera marknader. ochsig på För småatt nya
medelstora företag, har begränsad erfarenhet kan detexport,som av

hitta lämplig kompetens försvårt hjälp med påatt att att satsavara
marknader.nya

främja användandet invandraresFör inom potenti-att av resurser
ella föreslår kommittén etableringsstöd införsexportnäringar att ett
för invandrardrivna konsultföretag inriktade internationellpåärsom
marknadsföring.

Skälet till etableringsstöd delvis betona dennaäratt ett attge
möjlighet för invandrare och uppkomsten exportinriktadegynna av
konsultföretag. viktig anledning stödet försökaEn är attannan genom
överbrygga de hinder kan finnas sådana konsultföretagattmotsom
uppkommer nämnda problemen med ochDe småspontant. attovan
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risker ochdemedsvårigheterharsannoliktföretagmedelstora att ta
hjälpmedöverbryggasförsökabörbehövs,de avsatsa sompengar
villkordehjälpmedmånkan någonietableringsstödet. Detta göras av

stödet.ställs föruppsom
kundernatrovärdighet hosutformas såKonsultföretagen bör att

samverkar ikonsulterflerakanuppstår. Detta ettgöras attgenom
stödhar någonföretagetföretag och avattgemensamt genom

ellerExportrådethögskolor,exempeltilletablerad institution, som
trovärdighet åtocksåstöd kanstatligt i siglänsarbetsnämnden. Ett ge

invandrareochsvenskarliksomkonsultföretagen, gemensamtatt
Ävenökar.trovärdighetentillbidraföretagen kandriver omatt

skulle kunnafaktorertrovärdighetsskapande utgöraovanstående
helhetsbedömningetableringsstödetförformella villkor är aven

detaljstyrning.undvikaförföredra,företaget attatt
för kunderna,minskarriskenocksåEtableringsstödet kan göra att

riskernadelkan på sigkonsultföretagen genomta avenattgenom
finns företagen.ioch medkontrakt,provisionsbaserade i att resurser
användningenkontrollviktigtemellertid viss överDet är avatt

sker,uppföljning så inteochfinnsetableringsstödet att pengarnaatt en
ställerlyckas. Dettaförutsättningsaknartill projektanvänds attsom

administra-möjliglånet.administrerar Endenkrav institutionpå som
AB.Almi Företagspartnerärtör

invandrareochsvenskarfördeldetGenom attatt enses som
vilkadefinitionsärskildbehövs någonföretagen, intesamarbetar i av

avgörandebörtill. ärriktarförslaget sig Detinvandrare attvarasom
möjligakontaktergoda iskall hafinns företagenkonsulter ide som

ochspråkkunskaper ianvändbaraskall besittadeexportländer, att
får etable-företagDeltagandeutbildning. inödvändighaövrigt som
åtgärderandradelaktighetför ihinderbörringsstöd inte utgöra ett
bankga-eller deneget-bidragarbetsmarknadsutbildning, startasom

föreslår.kommitténranti som
kronor.till 000300stödet bör maximerasKommittén attanser
stödetstorleken påstyrandebörföretaget närkonsulterAntalet i vara

varieranderelativtantagligenkanindividuellt. Företagenbestäms
från institutioninitiativde uppstårberoendestorlek, engenomom

liknandekonsulter,arbetakantill sig somsomtar personersom
företagen uppstårelleravsnitt 3.3,ieller TIACSIBCO nämnts omsom

företagethurkunnaStödet börenskilt initiativ.på oavsett upp-ges
kommer.

konsultföretagdennasysselsättaskan iAntalet typ avsompersoner
förmarknadenoutnyttjadedeneftersombegränsad,naturligtvisär

beräknarhelst. Kommitténhurantagligenföretagen inte är stor som
stöd.fårföretagdesysselsättas iskulle kunna200 somatt personerca

innebär maxi-vilketstödet,anslås förföreslåskronormiljoner att9
företag. Finansieringentrettiotaltillskulle kunnastödmalt ettges

föranslagetfrånomfördelningskeföreslås ar-genom
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anslaget föråtgärder, alternativtbetsmarknadspolitiska inom
småföretagsutveckling.

förslag,effekter detta lik-konkurrenssnedvridandeEventuella av
sådan karak-behöverför förslaget bankgaranti, inte vara avomsom

genomför-hinder för förslagetskonkurrenslagstiftningen sättertär att
utform-lagstiftning vid förslagetstill dennaande. måsteHänsyn tas

ning.
förslagetsysselsättningmänniskor får direktDen genomsomgrupp

effekterekonomiska liggerförslagets positivainte såär stor, men
konsulttjänsternadet kanframför allt de indirekta Omi vinster ge.som
framgångsrikaoch bliföretag kan etablera påinnebär svenska sigatt

exportmarknader, kan dettageografiskt avlägsna in-kulturellt och
invandrade svenskar, bådearbetstillfällen för infödda ochflernebära

effekter,utomlands. ytterligareoch positivaSverige Dettai exem-ger
förskatteintäktertillväxt ochpelvis form ekonomiski större staten.av

outnyttjadeeffekt förslagetindirektpositivEn är attavannan
ochbruk, form de kunskapersvenska samhälletdet iii tas avresurser

från hemlandet. Vidare kanhar medkontakter invandrare sigsom
andraförebild för företagkonsultföretagen fungera inom om-som
bidra tillbruk, och därmedinvandrares kanråden där itasresurser

framgångs-arbetstillfällen. Förekomstenskapande ytterligare avav
arbetsgivareförbättra attityder hoskonsultföretag kan ocksårika om

siktarbetsmarknaden, och därmedattraktivitet påinvandrares på
hos invandrare.höja sysselsättningen

och därmedeffekterna till del indirekta, svår-De positiva är stor
dock för-beräknade och osäkra.mån Statens investeringi viss är

potentiella skulle kunnaliten och dehållandevis vinsterna vara
efter tidgenomföras ochvarför förslaget börmycket utvär-stora, en

deras.

invandrareför anställningProgram av

och genomföraböroffentliga arbetsgivareochPrivata upprätta
invandrare anställsresulterar isärskilda i störreattprogram som

utsträckning idag.än

mellan olikasysselsättningstalskillnader in-iDagens stora
arbetstillfällenainfödda svenskar ivandrargrupper och attanger

den finnsfördelade. SituationenSverige orättvist änär värreär som
ungdomar, efter-arbetsmarknaden,för nykomlingarandra på t.ex.

jämfört medskillnaden sysselsättning majoritetsgruppeni ärsom
lång tid efterskillnaderna bevaras relativtbetydligt ochstörre, att

arbetskraften har skett.inträdet i
utanför arbetsmarknadenmänniskor ställsAtt stora grupper av

invand-samhället.värdefull kompetensinnebär inte utnyttjas i Föratt
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arbetsmarknaden,komma in påsärskilt viktigtdetkan attvararare
endakanskeochdet viktigaste sättetfallarbeteeftersom mångai är

möjlig-tillägnaandra sigochspråket pådet svenska sättlära sigatt
medjämförbaraförsörjning,till ärheter ursprungs-somegen

befolkningens.
arbetsmarknadeninträde påinvandraresKommittén attanser

arbetsmarknadens Inomhelaunderlättas. Detta ärmåste ansvar.
detta visatsviljaexempelhar pånäringslivet genomtaatt ansvaren

2000.projektet Sverige
skearbetsmarknadsinträde kaninvandraresunderlättandeEtt av

invandrargrupper.förbehållsjobben vissaandelvissatt avengenom
införandeförställningvill nuläget inteiKommittén ett enavta

kommitténföreslårIställetbaserad tvång.pålagstadgad kvotering att
ochutarbetatillarbetsgivarnaskallregeringen att genom-uppmana

Målsättningeninvandrare.anställdaantaletökaförföra attprogram
skallarbetsplatserolikanyanställda påandelvissbör att avenvara

invandrare.vara
definieras. Kom-behöveranställningsprogrammenförMålgruppen

länder börfrån andrahitkommitmänniskorintemittén att somanser
mindrelivstid,under hela sininvandrare änsärbehandling somen

ellerharför deenbartförturfödda Sverigede ibör är att en avsom
efterinvandrare uppnårflestautomlands.födda Deföräldrarnabåda

Därförarbete.svenskarförutsättningarliknandetidviss attsom
till varit ibegränsasförmålgruppenbör sompersonerprogrammen

tid bördennabegränsad tid. Kommitténunderlandet attanseren
omfatta högst år.tio

målgruppenböregenföretagaretilllånförslagetförLiksom om
frånkommerInvandrareursprungsland.avseendeavgränsas som

målgruppen.innefattas iEES-området bör inteländer inom
4dettadefinieras påinvandrare sätt utgörOm procentgruppen ca

anställningsprogrammenförMåletarbetsför ålder.alla ipersonerav
nyanställdadeandeldenna ärnormalt flerbör så änsättas avatt
förhållanden.efter lokalabör kunnadetinvandrare, anpassasmen

hurföljauppdragkunnaskulle iArbetsförmedlingen att uppges
invandrareflerbör 000Totalt minst 12genomförs.planerna ges

med dessatvå årenarbete detillmöjlighet närmaste program.
kan intearbetsgivarekommunalaochgällerdet privata statenNär

anställningarvilka änpåverka görstvångsmässigt annat genomsom
skallinnebär regeringenförslaglagstiftning. Kommitténs att upp-

frivilligtarbetsgivarna upprättakommunalaochde privata attmana
blirAnställningsprogrammenfullfölja anställningsprogrammen.och

någorlundagenomförför arbetsgivaremeningsfullabara stortettsom
ochanställda,med 200företagnormalt ännyanställningar,antal mer

planer. Detförväntasarbetsgivarealltför upprättasmådärför kan inte
anställerföretagsmåförhoppningdock kommitténs ävenär att

de inte upprättarutsträckning äveninvandrare äni större omnu,



70 Arbete till invandrare

anställningsprogram. kommunerna bör det särskilt ligga detFör i
anställa nyanländaintresset invandrare, eftersom dessa deiattegna

flesta fall försörjs introduktionsersättning eller socialbidrag,genom
och kommunen då bara får ökad kostnad för anställningen meden
skillnaden mellan löne- och bidragskostnaden.

har möjligheterRegeringen påverka de statliga arbetsgrstörre att
regleringsbrevGenom till statligai myndigheterattvarna. m.m.

offentligaanmoda arbetsgivare kanupprättaatt programmen, en
bättre fullföljning förväntas.

bör betonas kommitténDet invandrare börinteatt attanser
anställas de uppfyller de kompetenskravinte finns förom som en
anställning. Invandrare tillhör målgruppen bör enbart prioriterassom
framför andra sökanden de uppfyller anställningens kompetens-när
krav.

Förslaget bör åtgärd efter försöks-temporärses som en som en
period bör följas och utvärderas.upp

förslaget skerGenom eventuellt omfördelning inkomsteren av
mellan de invandrare får arbeten anställningsprogrammetsom genom
och de skulle fått arbetet. kan beståDennapersoner som annars grupp

svenskar eller tidigare anlända invandrare. omfördelningDennaav
de anlända invandrarnas särskildamotiveras svårigheterav senare att

komma arbetsmarknaden.in på
Förslaget kan samhällsekonomiska effekterpositiva attge genom
anlända och väl kvalificerade invandrare snabbare kan komma insent
arbetsmarknaden. förkortarpå tiden samhället förDetta stårsom

försörjningsbördan för dem, kan framför allt ha betydelse förstormen
hur dessa framtida försörjningsmöjligheter Indirektut.personers ser

den risken för framtida etnisktvinstenär stora att ett segregerat
klassamhälle minskar.

Alternativa till arbetevägar
betydande del invandrarna,En särskilt inomav utom-gruppen

nordiska medborgare, har kort eller utbildning, kontakteringen
med det svenska samhället och eller möjligheter kommasmå inga att

arbetsmarknaden.på avspeglas blandin antalet lång-Detta iannat
tidsarbetslösa och antalet förtidspensionerade. bryta dennaFör att

och lämnasituation människor till livslångtinte passiviserandeett
socialbidragsberoende, behövs omgående åtgärder tillvaratarsom
dessa invandrares dem möjlighet till sysselsättning ochresurser, ger
höjer deras kompetens. vill med detta betona finnsKommittén detatt
invandrare förbättrad konjunktursituation och generellttrotssom, en
bättre möjligheter för invandrare arbetsmarknaden, kommer hapå att

reguljära arbeten.svårt har förslag till åtgärder,Kommittén tvåatt
syftar till förbättra för dessa invandrare.situationenattsom
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bör kunna tillmaximaltstatligt lönebidrag på 50Ett procent ges
denfå sysselsättning påsärskilt svårtharinvandrare attsom

arbetsmarknaden.ordinarie

medförbehålletlönebidrag harmed varitAnställning personer
effektivareEnarbetshandikapp, regeringens propositioni ar-men

föreslås lång-betsmarknadspolitik 199495:218 ävenattm.m.
del åtgärden.kunnaskatidsarbetslösa 60 åröver avpersoner

anställ-skall kunnaockså invandrareföreslår vissaKommittén att ges
lönebidrag.medning

förförutsättningsjälvklartInvandrarskap kansig intei attenvara
invandrare med särskilt besvär-lönebidrag. Endastanställning med

ifråga. Vid utformningenbör kunna kommaliga förutsättningar av
stöd, bör lång-för kunnabör gällakriteriervilka attsom

kunskaperoch bristandeutbildning itidsarbetslöshet, låg allmän
blir det mindrefaktorer. Med sådana kriterieravgörandesvenska vara

riktasåtgärdeninvandrarebetydelsefullt vilken mot.typ somav
deuppfyllerutrikes födda övrigaKommittén att sompersoner,anser

omfattas åtgärden.bör kunnakriterierna, av
lönekostnaden, eftersomhalvahögreBidragsnivån bör inte änvara

funktionshin-förbehållna medbörde högsta nivåerna personervara
medarbetsförmedlingenfall detder. Precis i övriga är somsom

lönebidrag börsamverkande utgå.avgörparter om
tillåtgärdenomfattningenuppskattar den möjligaKommittén av

detta stöd.invandrarbakgrund årligenmed5001 gessompersoner
åtgärdenstorlekbehövs för denna 126anslagsbehov på ärDet casom

Åtgärden finansierasföreslåskronormiljoner år. genom enper
för lönebidrag.anslagetförstärkning av

för lönebidrag kan denkomma frågade kan iFör personer som
försörjningskostnaderna samtligaförsektorn ioffentliga ståantas

denlönebidrag innebärfemtioprocentigt genomsnitt intefall. iEtt att
blirförsörjningskostnad försektornsoffentliga större änpersonen

försörjningen förkansocialbidrag,alternativet utgöraantassom
skulleriktas Därmedåtgärdernade mot.merparten personer somav

för denkostnaderinnebära ökadelönebidragförslaget inteom
omför-innebäraskulle dethelhet, däremotoffentliga sektorn ensom

tillfrån kommunkostnaderdelning stat.av
genomföraförsökaligger emellertidförtjänster iFörslagets inte att

effekter kansocialadebesparingar, i positiva attutan ges avsom
Blandbidragstagande sysselsättning.bytermänniskor passivt mot

sannolikt ocksåfinnsfår lönebidrag någradem personer somsom
sedan kanarbetsmarknaden, ochfotfästefårlönebidraget pågenom
antagligenanställning.icke-subventionerad Dessa ärpersoneren

eftersom arbetelönebidragsanställda,andrafler invandrarebland än
långtidsarbetslösade problemradikalt förbättrakan tänkas som
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invandrare kan ha, bristande kunskaper sociala förhållningssättt ex om
svenskapå arbetsplatser eller det svenskai språket. Effekterna av

lönebidraget bör utvärderas efter tid.viss

statligtEtt projektbidrag bör för igångsättnings- och inves-ges
teringskostnader lokalai sysselsättningsprojekt för invandrare.

Lokala projekt har kunnavisat sig erbjuda sysselsättning låg-åt
utbildade och långtidsarbetslösa invandrare, rikta in sig påattgenom
de aktuella invandrarnas kunskap och intresseområden. Projekten

ibland enbart erbjuda sysselsättning åt invandrareattavser som
försörjs bidrag, ibland finns målsättning konkur-genom men atten

marknadpå och bli självförsörjande, exemplet Fina Fåretrera en som
Salai visar. lokalaGenom lösningar finns det unika möjligheter att ta
tillvara de invandrare finns i områdevisst och till vilkaettsom se
möjligheter till sysselsättning omgivningen erbjuder. Särskilt invand-i

områden städerrartäta i bör behov dessastörre projekt finnas.av
Kommittén lokala sysselsättningsprojekt börattanser uppmuntras

och stödjas ekonomiskt, och föreslår därför statligt projektbi-att ett
drag införs, kan sökas denna verksamheter.som typav av

Bidraget bör kunna sökas olika aktörer driver dennaav typsom av
projekt, kommuner, länsarbetsnämnder eller ideella organisatio-t.ex.

Stödet bör för igångsåttnings- och investeringskostnader. Dener. ges
sysselsätts projekten kan tilli början försörjas påsom sätten samma

deinnan deltog projektet,i vilket de flesta falli tordesom vara genom
socialbidrag. Därför bör projektbidraget kunnainte för löner tillges
de projektet riktar till.sig Däremot kan med utbild-som personer
ningsbidrag, lönebidrag och andra arbetslöshetsersättningar också
delta projekten.i

bidragetNär söks bör redovisning huringåen noggrann av
skall användas, hur många projektet beräk-pengarna samt personer

sysselsättning Bidragåt. bör första hand tilli projektnas ge ges som
har förmåga finansiera verksamheten påatt sätt änannat genom
statligt stöd projektbidragetnär De projekt har möjlig-använts. som
het utvecklas till kommersiellt fungerande företag bör särskiltatt
uppmärksammas. börDet positivt projektet kanävenses som om
erbjuda sysselsättning arbetslösaåt svenskar, eftersom kontakter med
svenskar och det svenska språket kan förbättra möjligheterna att ett
ordinarie arbete för de invandrare deltar projektet.i Desom or-
ganisationer fått bidragen bör förbinda sig använda dem isom att
enlighet med bidragsansökan. Efter period börviss projektenen
utvärderas och medelsanvändningen redovisas.

förIncitament deltagande finnasmåste och kan behöva förstärkas
och skapas. generell ochEn mycket fråga kommerstörre attsom
betydelse för dettainsatser slagäven huruvida socialbidrag skallärav
kunna knytas till sysselsättning. diskussionEn förpågår närvarande

denna fråga.om
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för projektet.anslåsmiljoner kronorföreslår 30Kommittén att
med koncentrationfemtontal etableringarfördelasMedlen bör på ett

vissområden. Om genomsnitt 100invandrartäta ipå personer ges
omfattaåtgärden kunna 500projekt, bör 1sysselsättning på varje ca

Åtgärden med hjälpfinansieraslämpad för kunnavälär attpersoner.
målsocialfondensEuropeiskafinns söka denmedel iattsomav

icke-framför alltockså häreffekterFörslagets positiva är av
fårsaknat sysselsättningharMänniskorekonomisk karaktär. som

utgift barafåroffentliga sektornarbeta.möjlighet Den somatt en
leder tillprojektensysselsättningintäkt inär ettmotsvaras av en

vilketförarbetsmarknadenåterinträde någonellerinträde på person,
ocksåStödet kankommer ske.utsträckning detvilkenosäkert iär att

projekten kansektornför offentligaeffekter denha positiva om
därmed icke-ochdrivs medverksamheter vinst,utvecklas till som

arbetstillfällen skapas.subventionerade

debattEn Öppen

förbätt-kansysselsättningenförslag till hurdessa konkretaUtöver
den långsiktiga situationensikt, föreslår kommitténkortpå attras

infallsrikt,tidenunder den sådebatterasför invandrare närmaste
möjligt.framåtblickandeförutsättningslöst och som

kommitténsdebatt viktigafrån sådan iSynpunkter och idéer ären
delbetänkandets begrän-slutbetänkandet. kommermedarbete Där

arbetsmarknads-fler aspekter läggasvidgas och påperspektivsade att
ungdomars och kvinnorsinnebär blandfrågan. Detta attannat

belysaskommerrolldiskrimineringenssärskilda situation attsamt
närmare.
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Bilaga

direktivKommitténs

invandrarpolitikenÖversyn av

1994:130Dir.

november 1994denregeringssammanträde 24vidBeslut

uppdragetSammanfattning av
invandrarpolitiken.svenskadenskall översynkommitté göraEn aven

skallKommittén
förmålenochinvandrarpolitik överväganuvarandeutvärdera

politiken,
ochinriktning avgräns-omfattning,invandrarpolitikensöverväga
invandrarnasfrågoråtsärskilt intressedärvidoch ägna omning

iundervisningeneffekternaocharbetsmarknadenpåsituation av
språket,svenska

andramedsamspelochansvarsfördelningavvägninggöra aven
kommuner,ochmellanochpolitikområden stat

bostadsområden,invandrartätas.k.åtgärder isärskildaöverväga
medolägenhetereventuellaochbakomdrivkrafternaanalysera

kommuner över-till vissainvandringen samtkoncentrationen av
motverkas,kanolägenhetersådanahurväga

Hela-s.k.denmednackdelarochför-ochanalysera överväga
Sverige-strategin,

situa-påverka sinmöjligheterinvandrareshur egenattöverväga
skall kunnabeslutsprocessersamhälletsdelaktiga iochtion vara

ökas,
mångkulturelltmöjligheterna ide positiva sam-hur ettöverväga

ochsegregeringförriskerdeuppnåsskall kunnahälle attutan
inträffa,skallsamhällesådantfinnas ikanintolerans ettsom

kansamhälletmångfald ietniskochkulturellhurochöverväga om
individenvilketochrollvilkenochstödjas staten, gruppen,ansvar

arbete,dettahabör iorganisationernaideelladeoch
kanbättreföreningslivet utgör tasdenhuröverväga somresurs

integrationsarbetet,ochflyktingmottagandet itillvara i



76 Arbete till invandrare

ytterligare åtgärder, elleröverväga andra, behövsom statenav av-
för förbättra möjligheterna för invandrare leva enlighetiatt att
med religiösa uppfattning,sin
analysera och hur återvandringsaspekter bör föras redanin iom-
tidiga skeden flyktingmottagandet,i

ställning till de invandrarpolitiskavissa åtgärderna börta om av-
begränsas till nyanlända och sådan differentiering kräverom en
förändringar åtgärdernasi inriktning, utformning och omfattning.

särskilda åtgärderDe kan föraktuella den sverigefinskasom vara
bör belysas särskilt,gruppen

analysera nuvarande och förväntade kostnader för flykting-
mottagandet och invandringövrig och därvid delsöverväga om
kostnadsfördelningen mellan och kommun och mellan olikastat
kommuner rimlig, dels samråd med invandrings-i ochär -
flyktingutredningen vilken utsträckning-i sådana kostnader kan
och bör direkt påverka de bestämmelser reglerar invandsom
ringen,

fram handlingsprogram med angivande prioriteringar.ta ett av——

Invandrar- och flyktingkommittén
beslutadeRegeringen den 14 januari bemyndiga chefen för1993 att

Kulturdepartementet tillkalla kommitté för göra översynatt atten en
invandrar- invandrings och flyktingpolitiken. Samtidigtsamtav

beslutade direktiv förregeringen kommittén Ku 1993:01.om
tillsattesKommittén, april hari arbetat under1993,som namnet

Invandrar- och flyktingkommittén Vad gällerIFK. invandrarpoli-
tiken har kommitténs arbete hittills inriktat kunskapsinsam-varit på
ling och utvärdering delar. harvissa Kommittén initierat antalav ett

pågående expertstudier.nu
uppdragKommitténs mycket omfattande. finns klartär Det ett

samband mellan invandrings- och invandrarpolitiken. Det samti-är
digt angeläget utredningsarbetet bedrivs rationella ochpå sättatt mest

det bakgrund kravet utgiftsbegränsningarpå statsbud-att mot av
lämnas snabbt förslag invandringspolitiken.inom Förslagetgeten ett

skall leda till effektivare ansökningarprövning uppehållstill-en av om
stånd eller minskapå kostnader.sättannat statens

bl.a.Regeringen denna bakgrund det fortsattamotanser att
översynsarbetet nämndapå områden skall bedrivas i två separata
kommittéer, för invandrings- och flyktingpolitiken och fören en
invandrarpolitiken. innebärDet bör läggasIFK ned.att

delarRegeringen allt väsentligti de värderingar och synsätt som
ligger bakom den tidigare direktiv förregeringens översynen av
invandrarpolitiken. Nedan lämnade kommittédirektiv följer därför i

delar tidigare direktiv vad gäller invandrarpolitiken. Vissastora
och utvidgningarpreciseringar har dock gjorts.
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dagInvandrarpolitizen i
Lindenföråtgärder vidtasinnefattar deInvandrarpolitiken attsom
för denMålensamhället.det svenskainvandrarnaslätta integration i

samverkan.valfrihet ochjämlikhet,invandrarpolitikensvenska är
fastställdes dessutombeslut iinvandrarpolitiskaårsGenom 1986

godainvandrarpolitikenmål förytterligarepraktiken attettsom
såvälgällerMålensamhälle.präglaskall vårtetniska relationer

invandrare.flyktingar övrigasom
dendelar medsammanfallerinvandrarpolitik iLångsiktig stora

med deoch kompletterasförstärksvälfärdspolitiken.allmänna Den
dessaförinvandrareenbartriktassärskilda insatser att gemotsom

befolkningenmed övrigt.villkor ilikvärdiga
möjlighe-hainvandrare skallinnebärjämlilebetsmälet att samma

befolkningenskyldigheter i övrigt.ochrättigheter somter,
uttryckinvandrarnasmarkeradesvalfrioetsmâlet rättGenom att ge

hemspråks-s.k.identitet.och kulturellspråklig Denför en egen
och kulturlivförenings-stödet till invandrarnasochreformen år 1977

hemspråksreformentilldenna inriktning. Motivetföljdblev nyaaven
harjämlikhetsmålet. Senarefrågaväsentligtallt nådock i attomenvar

modersmålet,bibehålla detutveckla ochförinsatserna egnaatt
densjälva kommitbland invandrarnasärskilt -inte minst att somses-

det målvalfrihetsmålet,förförutsättningen nåviktigastekanske att
ifrågasättsdiskuterats och mest.som

nödvändighetenmarkeraville riksdagensamverkansmåletMed av
ochmajoritetsbefolkningenmellansamverkantolerans ochömsesidig

samhällslivetdelaktighetochdeltagande iInvandrarnasinvandrarna.
för detta.förutsättningvar en

År uppdragkommittén IPOKinvandrarpolitiska ifick den1980
och invandrarnas situation iinvandringenfrågor röröveratt somse

inriktningenfortsattadenskulle bl.a.Kommittén övervägaSverige. av
låg preciseringuppdragetinvandrare och Iåtgärder för minoriteter. en

enlighetminoritetsbegreppet. Ianalysvalfrihetsmålet och avenav
riksdagenfastställde år 1986förslagochmed regeringensIPOK:s att

betecknaföranvändasskullefortsättningsvisminoritetsbegreppet att
uppkommit in-och sådanainhemska inteminoriteter genomsom

tillinnebär anpassningtid.vandring under Detta ettensenare
folkrättsligt synsätt.

innefattardettolkasenligt riksdagen så attValfrihetsmålet borde
utveckla detmöjlighetenskildesför den integritetrespekt attsamt

detgrundläggande iför dekulturarvet inom somnormerramenegna
samlevnad.mänskligförsamhället gällersvenska

förrespektmedparallelltfinnsvalfrihet måste existeraDen ensom
omfattar.samhälletsvenskadetvärderingargrundläggandede som
oliktän-toleranshörgrundläggande värderingarTill sådana mot
respekträttigheterna,fri- ochdemokratiskadevärnandetkande, om
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för barns integritet och särskilda omsorgsbehov kvinnors ochsamt
jämlika värde. dessamäns I avseenden finns inget förutrymme

kompromisser eller avvikelser.
Invandrarpolitiken bygger på ansvarsfördelning mellan deen myn-

digheter och andra har sakansvar för olika verksamhetsområden.som
grundläggandeEn princip myndighetvarjeär inom sitt område haratt

för invandrare för den befolkningen.övrigasamma ansvar som
Myndigheterna har detta också förutöver särskildaett attansvar
åtgärder vidtas för invandrare behövs.så Invandrarfrågornanär är
därför aktuella rad skildainom politikområden. Ansvaret för deten
praktiska genomförandet ligger i utsträckning kommunerpå ochstor
landsting. Statens invandrarverk har särskilt bevaka ochett attansvar
samordna de statliga myndigheternas arbete inom området.

Kunskaper svenska språketi central betydelse förär invandrar-av
integration i Sverige. medverkaAtt till invandrarna såvälnas att -

barn lär svenska harsig samhälletsvuxna som setts som en av-
viktigaste uppgifter och många harinsatser därför gjorts på svensk-
undervisningens Ävenområde. andra reformer och åtgärder har syftat
till ökad integration, beslutet rösträttsreformen år 1975.en t.ex. om
Rösträttsreformen öppnade möjlighet för utländska medborgare,

bosattavarit Sverigei i minst år, delta deti politiskasom tre att
beslutsfattandet kommunalpå nivå.

ändradeDen inriktning riksdagens beslut år 1975 innebarsom
återspeglas regeringsformen,i där det därpååret slogs fast etniska,att
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter behålla ochatt ut-
veckla kultur- och samfundsliv bör främjas kap.1 2ett §.eget

harSverige förändrats
Materiellt har de årtiondena inneburit dramatisksett senaste en
utveckling, den tillväxt under tid för dockgiven ärmen som togen

längreinte lika självklar. Under har tendenserår börjatsenare synas
till fördelningen välfärden kommit Ökandebli ojämlik.att av att mer
arbetslöshet, bidragsberoende och koncentration utsattaav grupper
till bostadsområdenvissa brukar teckennämnas på vi närmarsom att

två-tredjedels-samhälle.ettoss
blirDet vidare allt uppenbart möjlighetermer att statens att styra

utvecklingen samhälleti minskar, bortser frånäven minskadeom man
ekonomiska Ökande internationellt beroende,resurser. en mer avan-
cerad teknik alla områden och det antalet aktörer olikainomstora
samhällsområden relativagör makt och inflytande ound-att statens
vikligen begränsas.

Även invandringen har bidragit till förändra finnsSverige. Nuatt
här miljonän föddaantingen utomlands ellerärmer en personer som

födda i Sverige harär fall förälderi föddsom ärvartmen en som
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avtal med Statensharsvenska kommunerallautomlands. Så gott som
flyktingar.invandrarverk emotatt taom

antals-bådeinvandringen varieratharårtiondenUnder senare
1970-talettill mittensammansättning. Framtilloch sinmässigt av
frånsärskilt den övrigainvandringen,europeiskadominerade den

invand-utomeuropeiskaökade den1980-taletNorden. Från mitten av
införgrad ställtsärskilt högkanskeharinvandring iDennaringen. oss

kravannorlunda påochmedförtochutmaningar mottagan-nyanya
samhället.svenskadet deti

förpåfrestandeförändringarsocialaochekonomiska ärSnabba ett
tradi-för dessliksomvärden,ochtraditionellasamhälles normer

socialleda tillkantillvaron. Deochmål mening itionella idéer oroom
ochflyktingardärlösningarpopulistiskaenkla,eftersökandeoch

drabbassyndabockar. Dessapekaskommakaninvandrare utatt som
handförstaideinvandraretillhörDelsdubbelt:då somgrupper

ekonomiska kriservidmarginaliseringarbetslöshet ochdrabbas av
oftadetdelsarbetsmarknaden,strukturförändringar ärpåoch andra

bostadsbristarbetslöshet,förskuldenfårinvandrare osv.som

behöverPolitiken överses
ochinternationelltrykteharinvandrarpolitikensvenskaDen gottett

andramedjämförelsesärskiltden också iavseenden kanvissai -
invand-hartillframgångsrik. Dettabetraktasländers trotssom-

uppenbar.alltsamhället blivitbristande iintegrering merrarnas
inför deallvarligochväxandekännaanledningfinnsDet oroatt en
svenskadetbli delaktiga iinvandrare harsvårigheter många attstora

samhällsområdenflestadetycksInvandrare påsamhället. mervara
befolkningen Dennai övrigt.lägeoftare kommaoch i änsämreutsatta

invandrares situationförsämringenfaktumdetförstärks att avavoro
högkonjunktur.då det råttunder tidersketthar även

befolk-arbetsförade iför delmedförSamhällsutvecklingen aven
kanandramedan mötaförsörja sigmöjligheterökadeningen att

finnasarbetslösa kommerrelativtsvårigheter.ökade En attstor grupp
enligt optimis-gällerframöver.åtskilliga Detta ävenunder årSverigei

kraftigatill insatserhänsynoch medframtidsbedömtiska ningar tagen
omstruktureringarbl.a.faktorerBakomliggandestatsmakterna. ärfrån

ökarLångsiktigtkonkurrens.internationelltill följdnäringslivet avav
för deocksågäller givetvislågutbildade. Dettasärskilt förriskerna

invandrar-harinvandrar ellersjälva harlågutbildademånga som
ekonomiskaoch denkaraktärändradeInvandringensbakgrund.

arbetskraftefterfråganmedfört påharstrukturomvandlingen somen
arbetskraftsutbud.invandrarnasmedallt överensstämmersämre
arbetskraft har ökatinvandrarnaskunna utnyttjaförKostnaderna att

förtidigareblivit högreharomställningskostnaderna ändrastiskt och
ochföretag, kommunerbåde staten.
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Invandringens ekonomiska konsekvenser, dels för och kom-stat
dels för samhällsekonomin helhet,i har diskuteratssin livligtmun,

under kraftigaår. ökningenDen antalet asylsökande innebärsenare av
kostnader för och kommuner. deOm samhällsekonomiskastora stat

konsekvenserna ellerpositiva beror tillär negativa del hurpåstor
fungerar.integrationen invandrarnaKan integreras i ochnärings-

arbetslivet konsekvenserna positiva, utvecklingenär leder tillmen om
arbetslöshet, passivisering, och bidragsberoendesegregering deär

Redannegativa. genomförd forskning och pågående studier som
initierats bör ökade kunskaperIFK invandringens långsik-av ge om
tiga påverkan samhällsekonomin.på invandringen bidrar till att
vitalisera och stimulera det svenska samhällets utveckling under
förutsättning invandringens sidorpositiva till samtidigtatt tas vara,

de svårigheter invandrare kan uppmärksammas ochmötasom som
tidigt.angrips

denna bakgrundDet funnitär regeringen arbetetmot som att att
underlätta och förbättra invandrares detintegration i svenska same
hället intensifierasmåste och arbetet med och utvecklaöveratt att se
invandrarpolitiken fortsättningsvis bör bedrivas särskild kom-av en
ITllttC.

Utgångspunkter för kommitténs arbete

Likvärdiga förutsättningar för alla
Invandrare har betydande bidragitinsatser till uppbyggnadengenom
och utvecklingen det svenska samhället. Sverige skall landav ettvara
präglat tolerans och öppenhet. Människor från skilda kulturer ochav
med skilda livsåskådningar skall här kunna leva sida vid sida godi
samverkan. Främlingsfientlighet och rasistiska tendenser skall be-
kämpas.

Invandrarpolitikens främsta uppgift bidra till allaår män-att att
niskor land,i vårt bakgrund, likvärdiga förutsättningaroavsett ges
vad gäller möjligheten till arbete, utbildning och boende. Fört.ex.
detta fordras bl.a. goda kunskaper det svenskai språket och detom
svenska samhället kompetens de kravsamt motsom svarar som
samhällsutvecklingen ställer.

på arbetsmarknadenLäget
stigandeDen arbetslösheten har drabbat invandrare betydligt hårdare

svenskar. relativa arbetslöshetenDen förän utländska medborgare
förstaunder halvåret 1994 gånger så förnästanvar tre stor som

Ävensvenska medborgare. långtidsarbetslösheten betydligt högreär
bland invandrare för totalbefolkningen. Samtidigt befinnerän sig en
relativt andel utländska medborgare utanför arbets-stor av gruppen
kraften. medförDetta sysselsatta befolkningeni äratt procent av
mycket få. utländskaFör medborgare uppgick sysselsättningen första
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jämföras medhalvåret vilket kantill 72,11994 45,5 procentprocent,
för svenska medborgare.

och låga sysselsättningInvandrarnas höga arbetslöshet inteär ett
förklaras 1990-talets lågkonjunk-konjunkturellt fenomen kansom av

invand-faktorer sannolikt haft inverkanFlera har pånegativtur. en
industrin och lediga arbetensysselsättningsläge. Arbeten inomrarnas

kraftigt.erfarenhet minskatkrav utbildning eller harpå t.ex.utan
specifik Rekry-svenskkunskaper och kompetens har ökat.Kraven på

alltförändrats och personkontakter spelarharteringsprocessen en
ändrat karaktär ochroll. Vidare har invandringen ärstörre mer

alltför från detfall har det också lång tidheterogen. många tagitI att
flykting ansökt tills utredning, beslut uppehålls-asyl omen om

flyttning utbildningsprogramtillstånd, till kommun och genom-en
förlorasförts. kan medföra risk yrkeskunskaperna ochDetta attatt

flyktingarna därmed passiviseras.
invandrarnasSysselsättningssituationen påverkar hög grad in-i-
1980-taletkomststandard. invandrare anlände under harDe som en

ofta god utbildning ochmycket låg inkomstnivå trotstrots enen
mycket stark högkonjunktur de kom till Sverige.när

framgår Social-Andra tecken utsatthet och svårigheterpå av
Social och studier sjuk-styrelsens 1994 i gjortsrapport som av

framkommerskrivningar och förtidspensioneringar. dessa studierI
bl.a. invandrade kvinnor särskilt Ivissa är utsatta.att grupper av

och invandrare från invandrarverkKvinna Statens sep-rapporten
ytterligare exempel svårigheter invandrar-tember 1992 på somges

svenskakvinnor kan det samhället.imöta
vilkaSärskilt oroväckande invandrare,så mångaär att unga av

vad andrahar svårigheterSverige,många vuxit i möter större änupp
utbildning,Olikheter har vad gällerungdomar gör. t.ex.rapporterats

hälsa och arbetslöshet. finns också tecken tyder på vissaDet attsom
ungdomarna löper risk hamna, eller redan har hamnat, iattav

beror och vilkakriminalitet och utslagning. Vad dettasocial på,
tillräckligtbakgrundsmekanismerna Vi inteinteär, vetvet om.

förklara skill-heller invandrarbakgrund kanoch vilket sättom
invandrarungdomar och andra ungdomar.naderna mellan Somvissa

den livsstil, utveck-motvikt brukar framhållas det ipositiva nya som
för kan leda till ökadlats bland dessa ungdomar och många ensom

självkänsla och självrespekt.
behandlats Ungdoms-Invandrarungdomarnas villkor har iäven

ochkommitténs betänkande Olika ändå lika SOU 1991:60 imen
trösklarbetänkandet Tillvarons SOU 1994:77.

Boendesegregation
alarmerandeBristande kunskaper svenska språketi är ett annat

bland dem sedantecken. bara blandDet inteär t.o.m. somvuxna,
mycket dåliga.länge bott svenskkunskaperna kani Sverige, som vara
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förekommer föddaDet barn i Sverige läraväxer sigatt utan attupp
behärska svenska språket. Boendesegregation och bristande kontakt
med det svenska samhället liksom de invandrarpolitiska åtgär-att
derna verkar räckainte till kan förklaringarnanågra till detta.vara av

asylsökandeMånga och flyktingar beviljats uppehållstillståndsom
väljer för närvarande bosätta kommuninitiativ därsig iatt eget en
det redan finns antal invandrare. Ofta har de inte någonett stort annan
direkt anknytning till bosättningskommunen det bor landsmänän att
där. Vidare förekommer det ökande omfattning invandrare,i att som

för det kommunala flyktingmottagandet,inom flyttartas emot ramen
till kommun, ofta storstadskommun, redan efter kort tid.en annan en

fallmånga har dessa kommunerI olika skäl, dålig arbetsmark-t.ex.av
nad eller redan stark koncentration invandrare, dåliga möjligheterav

rimlig tid invandrarnainom den introduktion de behöver föratt ge att
kunna bli delaktiga och självförsörjande det svenska samhället.i Vissa
sådana kommuner har under det dragit tillåret bety-sigsenaste en
dande andel det totala antalet flyktingar fått uppehållstill-av som
stånd. kan frånMan bortseinte detta kan komma innebäraatt att

kostnader för kommuner och därav försämradevissa möjlighe-stora
kommunal allmänhet till kommuninvånarna.service i Dettater att ge

kan komma påverka kommunernas förmåga och beredvillighetatt att
medverka fortsatt flyktingmottagande.i

tid alltEn på diskuterad fråga förhållandena iärsenare mera
bostadsområden har andel invandrare. Oberoendestorsom en omav
erfarenheterna dessa områden vid samlad bedömning är över-av en
vägande ellerpositiva kommer förhållandenanegativa, hög gradiatt
påverka både invandraresmånga det svenska samhälletpå ochsyn
relationerna mellan invandrare och befolkningen i övrigt.

den bakgrundenDet viktigt verka förär segregationenmot att att
minskar dessa områden och därmedi sammanhängande problem av

social särskild utredare kommerEn S belysa1994:03t.ex. art. att
och analysera den sociala utvecklingen antal bostadsområdeni iett
storstadsregionerna. aspekt den utredningenEn försituationenärav
invandrare sådana områden.i

utvecklingenDen negativa brytasmåste
Främlingsfientlighet och attityder bidrarnegativa sannolikt också till

förklara svårigheter frågai arbetsmark-integrationen, påatt t.ex.om
Ävennaden. dessaSverige avseenden förefalleri ha fåttinteännuom

lika problem andra länder,många allvarligtregeringenstora som ser
utvecklingen.på har därförRegeringen flera förinitierat insatser att

motverka främlingsfientlighet och rasism.
likartad bildEn den tecknats kommer fram isom som ovan

Riksdagens granskningrevisorers invandrarpolitiken Rapportenav
199192:12, Invandrarpolitikens inriktning och resultat. Reviso-

finner tecken ökande svårigheterpå uppfylla de invandrar-rerna att
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fästerpolitiska målen och särskild vikt vid invandrarnas bristande
arbetsmarknaden. förstärks ytterli-på svårigheterintegrering Dessa

dagens ekonomiska ocksåsituation. Revisorerna targare av upp
frågor det svenska samhället vidintegrationen mening:i irörsom
hemspråksundervisning, svenskundervisning, kriminalitet,
främlingsfientlighet och kultur och religion. finnerrasism, De att en
utvärdering invandrarpolitiken Svenskundervis-nödvändig.ärav

för sfi reformeradesinvandrare såledesningen 1994.
tala invandrarnas och beskriva invandrarnasAtt integrationom

förhållanden kan ibland undvika. bör emellertidsvårt Manattvara
hålla invandrare och ibland mycketi minnet oprecistäratt ett
missvisande begrepp. Skillnaderna mycket såväl mellanår stora
etniska och behov ochden enskildesinomgrupper som grupperna
önskemål kan skifta väsentligt. adekvata åtgärder skall kunnaFör att
vidtas, sådana skillnader, mellan kvinnors och skildamåste mänst.ex.
behov och önskemål, beaktas.

svårighet vad gäller beskrivningen invandrarnasEtt annan av
ofta saknar braintegration mått på integration. När statisti-är att

ken högre arbetslöshetssiffror för utländska medborgarevisart.ex.
och utrikes födda för befolkningen teckenkan dettai övrigtän ettvara

bristande först ochstatistikenpå integration. Men när nyanseras
detaljstuderas med hjälp uppgifter kön, vistelsetidålder, iav om

utbildningsbakgrund, ursprungsland, får bildSverige, vietc. en av
skillnaderna och orsakerna bakom dessa.

framhållits genomförandetligger för det praktiskaSom ansvaret av
invandrarpolitiken utsträckning kommuner och landsting.i påstor

finns föruppgifter kommunersDet mångaatt engagemangom
invandrares huvudsak koncentreras till introduktions-integration i
fasen, dvs. under den första tiden kommunen. Orsaken härtill kani

delvis bristande kunskaper och erfarenheter arbete medantas vara av
invandrares långsiktiga blir därmed allt viktigareintegration. Det att

kunskaper erfarenheter ochsådana och sprids mellan kommunerna
ansvarsfördelningen för detta mellan kommuner, statliga myndig-att

heter m.fl. klarläggs.
Vad brukar beskrivas invandrarproblem alltidinteärsom som

beroende invandrarskapet orsak faktorerhari sin isig, utanav mera
kan exempel-påverka alla, oberoende etnisk bakgrund. Det ärsom av

angeläget brottslighet bland invandrare, och de bakomliggandevis att
orsakerna, kan belysas utformningenadekvat Vidpå sätt.ett av

för förbättra verkligaåtgärder invandrares bör desituationatt orsa-
etniskakerna till problemen avgörande och invandrarnasintevara

tillhörighet.
detta sammanhang finns kritik,skälI nämnaatt typen annan av

alltförnämligen den hävdar invandrarpolitiken i stor ut-attsom
sträckning invandrare, särskilt flyktingar, och dem tillpassiviserat gör
klienter för tillstället derasi att ta vara egna resurser.
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-förfrån invandrarna självaframför allthar också höjtsRöster -
bott länge.invandrarpolitik för dem Sverigepolitik iän somen annan

tillfredskännerbarnbarnoch deras barn och sig inteinvandrareDessa
efterfrågar politikinvandrarebetraktasmed för evigt utanatt ensom

Ofta harmångfaldvaraktig kulturell Sverige.syftar till ien mersom
medminoritetspoitik,särskildkravde uttryckt detta som en

Blandstorlekoch till Sverige.hänvisning till både historia igruppens
riksför-särskilt Sverigefinskafråga märksdrivit dennadem aktivtsom

framförtuppvaktningarskrivelser och vid sinabundet, i syn-som
skolfrågor ochsammanhang hardettapunkter till Iregeringen.

hemspråksundervisningensliksomhemspråkets ställning,speciellt
viktigt innehållofta exempelkvalitet, påoch tagitsorganisation som

sådan politik.i en
måleninvandrarpolitiskadet klart deSammanfattningsvis står att

förverkligas.avseenden helt har kunnat Integrationenintei många av
tanken,fortlöpt detinvandrare har varitpåinte ävensätt omsom

svenskaetablerade detväloch imångavariationerna ärär stora
förhindra denlyckatsInvandrarpolitiken har negativasamhället. inte

samhället.det svenskainvandraresutvecklingen för iintegration
finnautvecklingorsaken till dennadockinnebär inte ärDetta attatt
ellermål, medelinvandrarpolitiken dessenbart brister i sig ii i -

Även utformningsamhällspolitikensallmännagenomförande. den
haftandra faktorer kan hautvecklingen. Ocksåpåverkathar givetvis

förhållandena,de ekonomiskabetydelse, situa-likaminst t.ex.stor
omfattningbostadsmarknaden, invandringensocharbets-påtionen
modernatillinställningenoch integration Detsammansättning, etc.

mängd olikakomplext, medbli alltsamhället tenderar att enmera
sfären, vilketutanför den politiskaochmaktkoncentrationer, inom

önskad riktning.utvecklingenminskar möjligheterna iatt styra
ocksåförutsättningarnasamhällsutvecklingenallmännaDen ger

den svenska ekono-Strävandena återskapaför invandrarpolitiken. att
två-tredje-bryta utvecklingenkonkurrenskraft ochmins mot ettatt

för invandrarnasbetydelsedels-samhälle därför allra störstaär av
Ä vidinvandrarpolitiken,andra sidan varjeförhållanden. måste

välfärden förfördelningförekonomisk verkanivå, rättvis attav
skall kunna undvikas.och konflikterdestruktiva spänningar
långsiktiga konsekvenser dettaoch deundvika segregeringFör att

samhällets besluts-delaktigamedföra det viktigt allakan iärär att
invandraresteckenoroväckandeDärför detär attettprocesser.

minskat stadigt ochlandstingsval harkommunal- ochvaldeltagande i
detför svenska medborgare.lägre Menligger nivåpå änavsevärten

bland invandrare.utanförskapfinns också andra tecken Dennapå ett
förhindras.utveckling måste

mångkulturella samhälletDet
riksdagenför invandrarpolitiken år 1975riktlinjerDe antogs avsom
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samhälle.mångkulturellt Detbanade för framväxtenvägen ettav
mångkulturelltbegreppetvaddock oklarhetråder sam-stor om

Änaldrighar gjorts.innebär. preciseringhälle Någon närmare
samhälle belysts.och Detför individ ärmindre har konsekvenserna

berörsamhälletmångkulturelladetframhålla,dock viktigt attatt
förrespektskallinvandrare.och omfattar alla, bara Detinte rymma

finnasdet ocksåSamtidigtöppenhet. måstemångfald, tolerans och
etniskaellersociala, religiösamellan olikaför kontakterutrymme

grupper. j för denriktlinjernahållasammanhangbör detta i minnetiMan att
förbeslutadeshuvuddraginvandrarpolitiken närmaresvenska i sina

omvärldenochbåde isedan, då förhållandena Sverigeiår20 var
hardecennierdag. Underannorlunda de någraväsentligt iän är
tillfåtal etniskamedfrån samhälleutvecklatsSverige ett grupperett

vilket bl.a.nationaliteter,språk ochhundrataletsamhälle med överett
sammanhålletmöjligmångfaldfrågan vilken iaktualiserar är ettsom

främjas.mångfald kandennasamhälle och hur
det dagligarollreligioneninvandrare spelar imånga störreFör en

liggerBakom dettaflesta svenskar.för devad vanligtlivet ärän som
naturligenreligionenoch kontinuitetbetydelse för trygghetden som

land.till Mötetallt och kommitlämnatfår för ett nyttsompersoner
reflek-ochfunderafått svenskarharandra religioner mångamed att

harutsträckningvärderingar.och I visssinasinöver trotera egnaegen
denna riktatsharoch rädsla.lett till minstdet också Inte motoroen

lokaltmanifesterat irädsla har sigmuslimer.islam och Denna t.ex.
fleramoskébyggenplanerade påmotstånd orter.mot

invandringsländer,andra iliksomförMycket talar Sverige,att
villmänniskorfinnsutmärkas detökande grad kommer attatt somav

tillhörighet.och religiösefter etnisk Detkommer sigoch organiseraatt
dennakanalisera och hanterafinnadärför viktigt vägarär attatt

detdelaktigamänniskor blir imångfald dessaökande så ävenatt
samhällsarbetet.praktiska

Utredningsuppdraget
och riktlinjerMål

ochinvandrarpolitiken i sinfördautvärdera denskallKommittén
och devidtagitsåtgärderbedöma deanalys somprogramsomom

ochrelevantainvandrarpolitiska målen varitför deutarbetats nåatt
långtmellan hurskalltillfredsställande.fungerat avvägningEn göras

allmännaför denmed generella inominsatsernår sam-ramenman
åtgärder be-kompletterandesärskildaoch vilkahällspolitiken som

hövs.
l vidtagitsoch de åtgärderpolitikenUtifrån utvärdering somaven

framtidadenskall kommitténsamhällsområdenolika övervägainom
nuvarandetillskall ställninginvandrarpolitiken. Kommittén ta om



86 Arbete till invandrare

invandrarpolitiska mål och riktlinjer bör ligga fast eller föränd-om
dessa fordras för förbättra invandrarnasringar integration iattav

samhället. Vidare framskall kommittén handlingsprogram, medta ett
för finnerprioritetsordning, hur de politiska mål kommitténen

lämpliga skall kunna uppnås.
kommitténs arbete skall särskilt frågor invand-I intresse ägnas om

finnas förarbetsmarknaden och de hinder kansituation pårarnas som
invandrare komma arbetsmarknaden. skall härin på Kommitténatt
samråda med Utredningen arbetsmarknadspolitikens roll, omfatt-om

inriktning ochning, A 1994:01.avgränsning
detta sammanhang skall kommittén analysera de ekonomiskaI

konsekvenserna för både och kommunerna vid fortsatt högstaten en
arbetslöshet bland invandrare detta kan befaras kommasamt attom
påverka fortsatta flyktingmottagandet.det kommunala Kommittén
skall följerdär analysera de direkta kostnader flyktingäven som av
mottagandet och invandringen skall också analyserai övrigt. Den om
dessa kostnader innebär begränsningekonomisk möjlig-våraen av
heter flyktingar värdigt och,på så visar sigsättatt ta emot ett om vara
fallet, förslaglämna till hur detta bör komma till uttryck dei
bestämmelser reglerar invandringen. bör denna delKommittén isom
samråda med Invandrings- och flyktingkommittén.

skall hur invandrares delaktighet deKommittén iöverväga sam-
hälleliga beslutsprocesserna kan öka. viktig uppgiftEn är attannan
undersöka hur kunskaper svenska språket påverkar invandrarnasi
förutsättningar arbetslivet och delaktighet samhälleti i i övrigt.

skall resultaten behovetgrundvalKommittén på övervägaav av
förändringar svenskundervisningen för såväl invandrarei vuxna som
ungdomar kontinuerlig uppföljningoch behovet dessaav en mer av
frågor och framkomnaspridning resultat. Skolverkets pågåendeav
uppföljningsarbete följas.bör Särskilt skall riktas delspåintressenoga
hur invandrargrupper, invandrade kvinnor, kaninte minst motiveras
för bättre svenskundervisningen, dels hur samhälls-utnyttjaatt

förstärkakan deltagandet samhälls- och arbetsliv.orienteringen i I
utvecklingsplan för skolan Skr harl99394zl83 angivits att en
arbetsgrupp med för storstadsområdena skall tillsät-representanter

Arbetsgruppens uppgift analysera problem avseendeärtas. att
invandrarelevers bristfälliga föreslåkunskaper svenska och åtgärderi
särskilt inriktade invandrartäta områden. skall delpå Kommittén ta

arbetsgruppens analys.av

Boendekoncentration och dess konsekvenser
skall vilka åtgärder bör vidtas förKommittén överväga attsom

undvika de tendenser kan förekomma s.k. invand-negativa inomsom
Åtgärderbostadsområden. fårdenna riktning emellertidi interartäta

bygga inskränkningar den enskildes fria rörlighetpå i måsteutan
bygga strävanden områdena också för andrapå attraktivagöraatt
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Levnads-utredningenmedsamrådaskallKommittén omgrupper.
arbete övervägadess1994:03 istorstadsområden S attvillkor i

invandrartätadeutvecklingen iden negativabrytaföråtgärder att
Lokal Ut-förProjektfrån regeringensErfarenheternaområdena.

ungdo-kringsatsningtreårigSamverkan PLUS,veckling engenom
beaktas.särskiltsammanhangdettabörbostadsområden, itolvimar

ochbakomdrivkrafternaanalyseraskall even-Kommittén även
till vissainvandringenkoncentrationenmedolägenhetertuella av

motverkas.kanolägenhetersådanahurövervägakommuner samt
tidenförstadenunderflyttningarhurskall här övervägaKommittén
skalloch integrationen,introduktionenförsvårakanSverige,i som
fårdet intehärskallutgångspunkt ävenminskas. En attkunna vara

skullerörlighetfriaenskildesdeninskränkningar isådana somgöras
med den övrigajämförelsesärbehandling inegativinnebära en

befolkningen.
kommunerutsträckningvilkenanalysera iskall kommitténVidare

andramedjämförelseinvandrare ikoncentrationstarkmed aven
kostnaderförtäckning sinagradfår genomkommuner avsamma

ocksåskallKommitténstatsbidrag.specialdestineradeochgenerella
olika kommunermellanskapaskanökad rättvisaöverväga enom

ekonomiskaomfördelningellerstatsbidragförändrade avgenom
kommuner.olikamellanresurser

Hela-Sveriges.k.denaktualiserasdärmed ärfrågaEn omsom
deltaskall ikommuneralladvs. principibehållas,skallstrategin att
godahafttvivel mångaharstrategiflyktingmottagandet. Denna utan

kontaktergodaskapatillbidragitdenbl.a.effekter, attattgenom
nackdelarharpå sistone äveninvandrare. Menochsvenskarmellan

följdtillbl.a.uppmärksammas, attbörjatstrategimed denna av
tillgången påutbildningerbjudamöjligheter samtkommunernas att

lång-kommakanbetydligt. Detta attvarierarkommunernaarbete i
viktigtdärförDet är atthela integrationsprocessen.påverkasiktigt

frågor.hithörandeochanalyseraförutsättningslöst överväga

frågorOrganisatoriska
vilketanalyseraskallför kommitténuppgift ansvarviktig attEn vara

organi-landsting,kommun,själv,individenrollvilkeneller stat,som
förarbetethabör iolikasamfundochkyrkorsationer, gruppersamt

betydelse ärsamhället. Avsvenskadetiintegration storinvandrares
kanvad uträttaspolitikområden,olikamellanavgränsningen som

andraunderfallaskavilketochinvandrarpolitikeninom somansvar
politikområden.

Invandrar-sammanhang övervägadetta ävenskall iKommittén
199596budgetåretföranslagsframställningen attförslag iverkets
tillbegränsasskaintegrationsarbetet i attför avseverkets stortansvar

integrations-vidrollfördelningenochnyanlända. Ansvars-enbart
aktivitetertillmottagandetförstadetalltifrån somrelevantarbetet är
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vidi mening individers kulturtillhörighet,rör bakgrund. Ioavsett
detta sammanhang måste understrykas ökat individuelltatt ett ansvars-
tagande för den livssituationen framstår allt önskvärtegna som mera
såväl utifrån individernas samhällsekonomiskt perspektiv.ettsom ur
Kommittén skall vadöverväga handlingsutrymmestörre ochett eget
ansvarstagande kan betyda för förverkligandet de invandrar-av
politiska målen. Kommittén skall beakta vilken betydelseäven den
ideella sektorn kan ha med tanke detpå utvecklingsarbete pågårsom
inom Civildepartementet för förbättra samspelet mellan denatt
offentliga och den ideella sektorn. försöksverksamhetDen med alter-

flyktingmottagandenativt föreningsregii pågår Stockholmi kansom
erfarenheter hur föreningslivets kange tillvaraom engagemang tas

med tanke denpå föreningslivetstora utgör.resurs

Det mångkulturella samhället
Kommittén skall hur deöverväga positiva möjligheterna i mång-ett
kulturellt samhälle skall kunna till de risker förtas utan attvara
segregation och intolerans kan finnas sådanti samhälle blirsom ett
verklighet. Invandrarpolitiken har stödja å sidan livschanser,sagts ena
dvs. verka för likvärdiga möjligheter, rättigheteratt och skyldigheter
och andraå sidan livsstilar, vilket inneburit stöd för kulturell och
etnisk mångfald. De motsättningar kan finnas inbyggda isom en
sådan politik skall belysas kommittén.av

Kommittén skall också ochöverväga falli så hur kulturell ochom
etnisk mångfald samhälleti kan stödjas och vilken roll och vilket

individen och de ideellastaten,ansvar organisationerna börgruppen,
ha dettai arbete. Föreningsliv, kulturella och religiösa aktiviteter samt

kunna bibehålla och utveckla det språket,att inte enbartegna genom
hemspråksundervisningen, områden börär stå förisom centrum en
sådan prövning.

Kommittén skall del de förprinciper statsbidrag lagtsta av som
fram Utredningen bidrag till ideella organisationerav SOUom
1993:71 och dessapröva principers giltighet för invandrarnas orga-
nisationer i Sverige. Särskilt skall belysas möjligheterna stärkaatt
invandrarnas deltagande och delaktighet samhällsliveti ettgenom
ökat ansvarstagande från organisationernas sida för
organisationsstödets hantering.

Kommittén skall vidare bedöma vadi mån det möjligt förär
invandrare dagligai sitt liv i Sverige leva enligheti medatt religiösasin
uppfattning det kan behövasöverväga ytterligaresamt åtgärder,om

eller andra, kan förbättra dessastaten möjligheter.av Kommit-av som
skalltén här också det allmänna,överväga på skersätt i vissaom som

andra länder, bör för dialogstörre mellan företrädareta ett ansvar en
för olika religioner.
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Ãtervandring, statistikforskning, m.m.
tillförslagframskall läggaflyktingkommitténoch enettInvandrings-
denmedsamrådaskallKommitténåtervandringspolitik.samlad

innebärabörocksåpolitiksådan attfrågakommittén i enom
introduk-ochmottagande-redan iförasska inåtervandringsaspekten

innebäraskulle kunnadettabedömasskall då entionsskedet. Det om
flyktingensochlidandeblikanSverigei attför integrationenrisk att

vidareskallKommitténförsämras.livbra Sverigetill imöjligheter ett
skall varieraåtervandrareförkonkreta insatsernadeöverväga om
tidsbegränsatbeviljatstillriktarde sigberoende på sompersonerom

kommitténskallavseendeÄven dettaskydd. i sam-eller permanent
flyktingkommittén.ochInvandrings-medråda

inter-forskningdenanalyseradessutomskall omKommittén om
huvud-finansieratsrelationeretniskaochnationell migration som

rele-har varitforskningsrådetSocialvetenskapligasakligen genom
tillbidrakunnatochintegrationinvandraresfråganför omvant

sammanhangskall dettaiområde. Kommitténdettareformarbetet
förbättras. Detbehöverunderlagetstatistiskadetockså överväga om

systematiskochregelbundensärskiltskall här övervägas om en
samhällsområ-olikaförhållanden inominvandraresredovisning av
skallfallsådanaimöjligochönskvärd ansvaraden är samt somvem

denna.för
invandrarpolitiskadetillställningslutligenskallKommittén ta om

dag,iinvandrarevidaomfattaböråtgärderna somgruppsamma
sådanförMålennyanlända.tillbegränsasbördelvisde eneller om
politikdenliksomskall preciserasinnehållabörvad denochpolitik
barnderasochinvandradeför debehövsövrigtåtgärder ioch de som

kanåtgärdersärskildavilkabelysasbör varabarnbarn. Häroch som
gällervadKonsekvensernasverigefinskaför denaktuella gruppen.

belysas.böroch organisationansvarsfördelning
frågordefördjupa sig ifrittkommittén somövrigtstår iDet att
ochrelevantainvandrarpolitiken är ange-utvärderingenutifrån av

lägna.

arbetetUppläggningen av
skallochdecember 1995den 31avslutatskallUtredningsarbetet vara

priorite-angivandemedhandlingsprogramtillförslaginnehålla av
redovisa sinakunnalämpligtdetfinnerdenbörKommitténringar. om

utred-detskall nyttjaKommitténdelbetänkanden.förslag genom
ochlämpligtbedömsdelardefram itagitningsunderlag IFK somsom

kunskapssammanställningarochexpertstudierde sominitieraövrigti
nödvändiga.bedöms

derasochinvandraremedsamrådaarbeteskall i sittKommittén
skallarbetsmarknadenfrågorsamfund. rörIochorganisationer som



90 Arbete till invandrare

kommittén vidare samråda med arbetsgivare och fackliga organi-
sationer.

För utredningsarbetet gäller direktivregeringens till samtliga kom-
ochmittéer särskilda utredare angående beaktande EG-aspekter iav

utredningsverksamheten dir. 1988:43, angående redovisning av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 och of-prövaattom
fentliga åtaganden dir. 1994:23 och jämställdheten mellanom
könen dir. 1994:124.

Kulturdepartementet
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pågåendeBilaga ochIdéer2. tillKällor avsnitt 3.
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Liber-Hermods, 1993.
invandrare,förförsörjningslägetsituationsbeskrivningtillUtkast av

aprilInvandrarverket 1995.Integrationsgruppen,
Nyheter maj 19956Dagens

utredningarBedömningar i

1995:4Långtidsutredningen, SOU
1994OECDAnalysis, Strategies,Study:JobsThe Facts,OECD

Outlook, OECD 1994EmploymentThe OECD
ILO 1995ILO Report,Employment AnWorld 1995 -

ochUtmaningarnasysselsättningkonkurrenskraft ochTillväxt, -
europeiskadeförVitbok, Kommissionen2000-talet,in ivägarna

gemenskaperna, 1994
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Bilaga

Reservationer och särskilda yttranden

Reservation från Gustaf ledamotEssen, m:von

Allmänna synpunkter
Under det decenniet har allt fler visarsenaste uppträtt påsymtom som

försämrat funktionssätt i vår ekonomi. Orsakernaett till detta kan
diskuteras Moderata Samlingspartiet högt skattetryck,men attmenar

offentliga transfereringar, offentligtstora närmast monopol inom
vård och stela arbetsrättsregler, höga ingångslöner starktomsorg, är
bidragande till den låga tillväxten ekonomini och orsak till den höga
arbetslösheten.

arbetslöshetDenna drabbar invandrargrupper särskilt hårtstora
och det därför berättigatär och riktigt diskutera invandrarnasatt
situation arbetsmarknaden.på Kommitténs delbetänkande innehåller
åtskilliga frågeställningarintressanta för för-som presenterasnu en
hoppningsvis bred debatt.

jag dock ganska skeptiskär till diskussion endast berören som
invandrarnas situation. En avgörande förbättring arbetslöshets-av
situationen, försig invandrare eller andra, kan endast ske denvare om
ekonomiska politiken vrids riktningi skapar tillväxt ochen som
stabilitet. jobbenDe tillmåste helt övervägande del komma deninya

sektorn,privata företagi och de redani befintliga.nya
Riktade insatser invandrarna därför lösningeninteärgentemot på

problemen även måste beredda ytterligareövervägaom vara att
kompensatoriska åtgärder för underlätta invandrarnas inträde påatt
arbetsmarknaden.

betänkandetI föreslås antal konkreta åtgärder för redan påett att
kort sikt öka sysselsättningen för invandrare. Utgångspunkten är
några principer redovisas betänkandet.i Sammantaget räknarsom

med 000-2015 arbetslösa000 invandrare skulle kunnaattman ca nu
sysselsättning.

till företagareLån
Jag detta förslag vill understryka vikten dennaaccepterar men attav
åtgärd bör försöksverksamhet och utvärderas. Särskilt börses som en

akt risken förpå konkurrenssnedvridning.man ge

Etableringsstöd till internationella konsultföretag
Även detta förslag medjag det förbehåll det fåraccepterar att
karaktären försöksverksamhet.av
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invandrareanställningförProgram av
del. Positivdennaförslag ikommitténsmigJag motreserverar

arbetsmarknad.svenskföraskall påinsärbehandling någotinteär
innebärriktningförsta ikan attFörslaget mansomstegett ensomses

för ituställetsysselsättning iinvandrarnaslöser taatttvångsmässigt
nedstämmandearbetslösheten. Dettill ärorsakernastrukturellamed de

förolika insatserdebattdenavvaktavillintekommittén omatt
redanbetänkandetanledningmedförväntasinvandrare utanavsom

sistahandslösning.åtgärd måsteförbinder sig ensomsessomennu
ökauppenbartdessutomriskerarsärbehandling attpositivEn
ocholyckligtinvandrare sättoch påsvenskarmellanspänningarna ett

invand-förproblemenminskaökatilldärmed bidra änatt snarare
rarna.

Finansiering
utgifterna. Jagstatligadeökarföreslår,kommitténåtgärderDe som
ofinansieradeföreslåmandathar någotkommitténkan inte attattse

sannolikt kommerellermöjligheteffekter,Dynamiskaåtgärder. som
råderdetEftersombudgetposter.räknas inkanuppstå, inte somatt
denmig ivillförslagen jagfinansieringenoklarheter reserveraavom

delen.

ledamot U:Helena Duroj,yttrandeSärskilt av
ochförutsättningslöskaraktäriseras3Debattdelen avsnitti som

det.skäl förframåtblickande göraattutan
näringslivetsinriktningtydligharidéerUrvalet motsvaraattsomav

sektor.offentlig Nyakrymptarbetskraft ochbillig sam-krav på en
marknads-demokratisk styrningmedlösningarhällsekonomiska av

föra,villdebattden vibegränsarmaterialet. Dettasaknas ikrafterna
mindreden intressant.och gör

Ruwaida mpledamöterna YvonneyttrandeSärskilt av
och s:Fonsecafaan

definierassamhälletmångkulturelladetfrågorförväntarVi att omoss
grundligockså görförväntarslutbetänkandet. Vi att eni manoss

invandrarpolitiken,nuvarandeoch denförda samtdenanalys av
lägreinvandrare änhossysselsättningsgraden ärvarförundersöker

påtittaraspekternautifrånbefolkningeninföddadenhos att man
invand-svårigheterochvilkakartläggerdiskriminering, resursersamt

diskussions-braskullesamhället. utgöraDettasvenskadethar ettirare
ochutformasskainvandrarpolitikframtidaför hurunderlag Sveriges
stårkommittédirektivenkommittén. Idetta iviktenhar betonat av
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dessutom bl.a. ska utvärdera nuvarande invandrarpolitik ochatt man
ska utvärdera hur vill utformavi det mångkulturella samhälatt man

let.
konstaterarMan kommittédirektiveni det oroväckandeäratt att

många invandrare, vilka många vuxit i Sverige möterunga av upp
svårigheter vad andrastörre ungdomarän kommitténsMan igör. tar

betänkande i princip inte den och kommittén lägger inteupp gruppen
fram förslagnågra berör denna förväntarVi densom grupp. attoss
diskriminering och det utanförskap invandrarungdomar utsättssom
för får särskild uppmärksamhet slutbetänkandet.i

Delbetänkandets förslag till åtgärder huvudsak bra idéer,i detär
finns dock invändningarvissa komma med.att

Förslaget för anställning invandrare begränsarom program av
invandrare ska omfattas till de har landetvarit igruppen som som

högst tio år. ställerVi bakom dennainte begränsning villoss utan
och genomför därupprättar har med allaatt man program man

invandrare. arbete bör helstDetta ellerintegreras utformas pågrupper
liknande jämställdhetsarbetetsätt i Sverige. offentligInom sektorsom
bör utarbeta särskilda åtgärder för etnisk jämställdhet och likaman
möjligheter med klara målsättningar det gäller personalrekryte-när

utbildningring, och träning.
ställerVi bakominte påståendet under Alternativaavsnittetoss
till arbete betydandevägar ...en del invandrarna, särskilt inomatt av

utomnordiska medborgare, har kort eller ingen utbild-gruppen
ning.... Som konstaterar tidigare betänkandeti har invandrareman
i lika långgenomsnitt utbildning den infödda befolkningen isom
Sverige, det finns skillnader mellan olikaattmen stora grupper.
Dessutom bland dagensär invandrare de välutbildade kraftigtt.ex.
överrepresenterade.

Särskilt yttrande Lindström,Eua sakkunnig:av
Allmänna synpunkter

högaDen arbetslösheten bland invandrare mycket allvarligtär ett
problem, såväl för den enskilde för hela samhället. likhetI medsom
vad delbetänkandetisägs detjag angeläget medärsom attanser en

och orädd diskussionöppen kring invandrarnas arbets-situation på
marknaden. delar ocksåjag uppfattningen det angelägetäratt att

denutnyttja nuvarande konjunkturuppgången för undvikaatt att ett
antal invandrare hamnar långtidsarbetslöshet och bidrags-permanent
beroende.

kan dockJag ställainte bakommig delbetänkandet helhet.som
Problembeskrivningen tillräckligtinte underlag för skager att man
kunna vilka åtgärderavgöra nödvändiga.är Det ärsom en svag
koppling mellan den inledande, diskussionsinriktade delen betän-av
kandet sidanå och förslagsdelen denå andra.ena
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flera ställen finns skrivningar antyderPå i utbudettexten attsom av
arbeten skulle statisktgivet. Detta inteär synsätt ägerettvara som
giltighet sikt.längre delbetänkandet saknaspå I genomgången av
tillväxtens betydelse. delbetänkandet borde haJag ävenattanser
innehållit diskussion lönebildningen för invandrare och olikaen om
bidrags betydelse detta sammanhang.i

till företag och etableringsstödLån
utifrån problembeskrivningenDet går inte dra slutsatsenatt att

bristen kapital avgörande hinder förpå invandrarnas sysselsätt-är ett
finns hellerning. konsultföretagDet inte motiv inriktadeatt gynna

svenska exportföretag. sådan affärsidé bärkraftigOm börären
tillgången kapital problem,på synnerhet dagensinte något i inte ivara
konjunkturläge.

problem med riktade stöd risken för konkurrenssnedvridning.Ett är
effekter resursfördelningFörutom negativa kan det leda tillpå spän-

förlängningen raktningar konsekvenser vadi änmotsattasom ger
syftarstödet till.

Lönebidrag och projektbidrag
allmän för lönebidrag till invandrare,En öppning de möjlighe-utöver

redan finns idag, innebär risk förter stor attsom permanentarman
sysselsättningen utanför den reguljära arbetsmarknaden. sådanEn

fel signaler och skulleöppning sannolikt verka stigmatiserande.ger
kan vidare leda till krav motsvarande bidrag till andraDet på stora

sikt kommer detta urholka arbetsmarknadspolitikensPå attgrupper.
möjligheter till riktade till de verkligt fallen inklusiveinsatser svåra
invandrare.

Vid beräkningar sysselsättningseffekter förslagde redo-av av som
borde hänsyn till risken förvisats undanträngningtagits av annan

arbetskraft.

Finansiering
förslaget lån till företag finansiering.För ingen I sägstextenom anges
den långsiktiga för samhället kanvinsten bli mycket Förslagetatt stor.
etableringsstöd föreslås finansieras omfördelning inomom genom

anslaget arbetsmarknadspolitiska åtgärder, alternativt anslagetinom
för småföretagsutveckling. de potentiellaI vinsternatexten attanges
skulle kunna mycket varför förslaget bör genomföras.stora,vara
Förslaget lönebidrag betänkandet innebärai inte någrasägsom
kostnader för den offentliga sektorn helhet, däremot omför-som en
delning frånkostnader kommunerna till staten.av

enlighet med de finansiering förI tillämpas andraprinciper om som
områden kan uppskattningar eventuella dynamiska effekter inteom

finansiering. Generellt gäller förslag medföraccepteras attsom som en
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reglerasskalloch imellan kommunernakostnadsförskjutning staten
teknisktdockskullefinansieringsprincipen.med Detenlighet vara

för förslagetregleringgenomföra sådanmycket svårt omatt en
socialbidragenpåverkarförändringarliknandeochlönebidrag som

därför leda tillFörslaget kommerreglerats.tidigarehar hellerinte att
förökade kostnader staten.

medfinansierasföreslåsprojektbidragstatligtFörslaget ettom
s.k. additiona-Enligt densocialfonden målfrån Europeiska 3.medel

medfinansiering.svensk Hurdock detta kravställer pålitetsprincipen
betänkandet.ska klaras idetta inteanges

sakkunnig:Wetterberg,Särskilt yttrande Gunnarav
diskus-till breddelbetänkandet bidrardelar förhoppningenJag att en
finnainvandrareminskas ochkanbidragsberoendethursion om

erfarenheter.ochkunskaper Dettillvara derassysselsättning tarsom
samhällsekono-debelyserbättredenna diskussionangelägetär att

möjligtvadkonsekvenserna varitochförutsättningarnamiska än som
konsult-stöd tillförslagetgällerdelbetänkande.detta Deti t.ex. om

användningenföreslagnadentveksam tillocksåföretag. Jag är av
långsiktigtföranvända demsynnerhet tankenlönebidrag. I attatt mer

medbådesysselsättning måsteskapa alternativ övervägas,noga
samladedendelocheffektertill förslagets sighänsyn i en avsom

arbetsmarknadspolitiken.

sakkunnig:Wigzell,yttrandeSärskilt Kerstinau
invand-anställningförförslagtycker kommitténs ProgramJag avatt

omedvetnaochmedvetnaArbetsgivarensriktigt.grundenirare är
invand-människor medhinder försannoliktfördomar utgör ett stort

förslagettycker dockarbete.skaffararbakgrund Jag ärsig attettatt
borde ha lagtsdetoch analyserat intebristfälligt beskrivetså attpass

ocksåform. vänder program-nuvarande migfram Jagi sin mot att
landet högst tio år.iskall varit iendastmet personer somavse

invandrarbakgrundmedför människor avsevärtArbetslösheten är
debakgrund,svenskmedför människor även närmycket högre än

kan skapafödda här.eller Dettalängebott i Sverige ärt.o.m.
samhället.etniskoch segregering ifrustrationutanförskap och en

föddamänniskor, i Sverige, ärgäller ärminstinteDetta somunga
ändå harsvenskar,känneroch sigsvenska medborgare mensom
medkamraterskaffa arbetesvårigheterbetydligt änstörre enatt

bakgrund.svensk
arbetsmarknads-behandlaslutbetänkandeskall i sittKommittén

arbetssitua-ungdomarsoch då bl.a.perspektiv,vidarefrågorna i ett
anställningförborde förslaget ProgramEnligt meningmintion. av
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både vidareinvandrare ha behandlats detta sammanhang medi ett
och djupare perspektiv.

gptsuoäåâ
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