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Nyheter från Integrationsverket

ALLT FLER UTRIKES
FÖDDA FÅR JOBB

Ny arbetskraftsundersökning visar:

Allt fler utrikes födda invå-
nare får arbete och kommer

bort ifrån bidragsberoendet. Se-
dan 1999 har sysselsättningen
bland dessa personer ökat med
5,5 procentenheter till en syssel-
sättningsgrad på närmare 62 pro-
cent. Det är en utveckling som är
snabbare än för personer födda i
Sverige.

Det visar en arbetskraftsund-
ersökning från Statiska central-
byrån som nyligen presenterades
av Integrationsverket. Den rym-
mer siffror för första halvåret 2001.

För flera grupper är förändring-
en oerhört kraftig. Framförallt har
allt fler invandrare från Bosnien
och afrikanska länder gjort av-
görande inbrytningar på arbets-
marknaden. Här märks sysselsätt-
ningsökningar över de två åren
på hela 26 procentenheter för per-
soner födda i Bosnien. Sysselsätt-
ningsgraden har ökat från 34 pro-
cent 1999 till 60 procent 2001.

För personer födda i afrikans-
ka länder är ökningen drygt 12
procentenheter. För denna grupp
har utvecklingen gått från närma-
re 44 procent i sysselsättnings-
grad 1999 till 56 procent 2001.
Även för andra grupper märks den
positiva utvecklingen på arbets-
marknaden i statistiken.

Men sysselsättningen för utri-
kes födda ligger fortfarande på en

lägre nivå än för Sverigefödda.
Enligt arbetskraftundersökningen
var gapet i sysselsättningsgra-
den mellan invandrade personer
och personer födda i Sverige un-
der första halvåret 2001 fort-
farande stort - cirka 15 procenten-
heter. 62 procent i sysselsätt-
ningsgrad för utrikes födda ska
jämföras med en sysselsättnings-
grad på 77 procent för födda i
Sverige. Arbetskraftsundersök-
ningen visar också att nio procent
av landets utrikes födda var ar-
betslösa under det första halvår-
et 2001. Detta kan jämföras med
tre procent av de Sverigefödda.

- Det gapet måste vi gemensamt
arbeta för att överbrygga. Arbete
är en avgörande hävstång för att
nå integration. Det är utifrån en
plats i det svenska arbetslivet som
den enskilde kan bygga sitt eget
livsprojekt med delaktighet i hela
samhället. Dessutom - med en åld-
rande befolkning och låga födel-
setal sjunker antalet personer i ar-
betskraften. En ökad etnisk mång-
fald i arbetslivet kan ge Sverige
kraft att fortsätta utvecklas med
tillväxt och välfärd, anser Andre-
as Carlgren, generaldirektör för
Integrationsverket.

Mer information om arbets-
kraftsundersökningen finns på
Integrationsverkets hemsida,
under ”Pressrum”.

UTVECKLING AV LOKALA INSAT-
SER I ARBETET MOT RASISM

Konferenser i Malmö och Karlskrona:

Integrationsverket arrangera-
de i oktober i samarbete med

Svenska Kommunförbundet två
konferenser, en i Malmö och en
i Karlskrona, med temat ”Kraft-
samling mot rasism - utveckling
av lokala insatser i arbetet mot
rasism och främlingsfientlig-
het”.

Konferenserna är ett led i Inte-
grationsverkets arbete med den
nationella handlingsplanen mot
rasism, främlingsfientlighet och
etnisk diskriminering. De är sär-

skilt inriktade på rådgivande och
stödjande insatser till kommuner
och andra lokala aktörer i arbetet
att bekämpa rasistiska och främ-
lingsfientliga tendenser på det
lokala planet.

Under konferenserna presente-
rades en provupplaga av skriften
”Kraftsamling mot rasism - väg-
ledning för utveckling av lokala
insatser”.

Skriften är under produktion
och kommer att finnas på verkets
hemsida inom kort.

INFORMATIONEN ÖKAT -
MEN INTE KUNSKAPERNA

Sifoundersökning om Lagen mot etnisk
diskriminering:

har ökat något bland arbets-
givare, men är fortfarande svagt.
70 procent av arbetsgivarna kan
inte ge exempel på förebyggande
arbete enligt lagen och 49 procent
har inte genomfört några förebyg-
gande insatser.

- De informations- och utbild-
ningsinsatser som har genomförts
är bra och nödvändiga steg i kam-
pen mot etnisk diskriminering.
Kunskap är första steget mot dis-
krimineringsfria arbetsplatser.
Men än är det långt kvar till dess
att merparten av dem som riskerar
att diskriminera börjar arbeta fö-
rebyggande som lagen kräver,
kommenterar Margareta Wad-
stein, ombudsman mot etnisk dis-
kriminering (DO).

Sifoundersökningen genom-
fördes för andra året i rad på
uppdrag av DO och Integrations-
verket. Samtliga faktablad med
sammanställningar av svaren
från olika branscher, näringsid-
kare, fackförbund och allmänhe-
ten finns på www.do.se

Etnisk diskriminering upp-
märksammas i större ut-

sträckning än tidigare av fackli-
ga förbund, arbetsgivarorganisa-
tioner och branschorganisatio-
ner. Fler fackligt förtroendevalda,
arbetsgivare och näringsidkare
genomgår utbildning eller får in-
formation om etnisk diskrimine-
ring av sina organisationer. De
ökade informations- och utbild-
ningsinsatserna har däremot
ännu inte resulterat i någon mar-
kant ökning av kunskapen om
Lagen om åtgärder mot etnisk dis-
kriminering i arbetslivet eller om
straffbestämmelsen Olaga diskri-
minering.

Det visar den Sifoundersök-
ning som på uppdrag av DO och
Integrationsverket genomfördes
under september och presentera-
des i mitten av oktober.

Kunskaperna om lagen är fort-
farande bristfälliga bland arbets-
givare och fackligt förtroendeval-
da. Det förebyggande arbetet på
arbetsplatserna som lagen kräver

TVÅ NYA CHEFER
PÅ VERKET

Integrationsverkets generaldirek-
tör Andreas Carlgren har utsett

två nya chefer - chefen för avdel-
ningen för strategiska insatser och
chefen för verkets nyinrättade stab.

Anna Lindström är ny chef för
avdelningen för strategiska insat-
ser. Hon kommer närmast från Sve-
nska Kommunförbundet och till-
träder sin nya tjänst i slutet av året.

Abdullahi Aress är från slutet
av september chef för den nya sta-
ben. Han har tidigare arbetat på
Integrationsverkets avdelning för
strategiska insatser, ansvarsom-
rådet mångfald i arbetslivet.

BOENDESTUDIEN - ”STORSTAD 2001”

Storstad 2001 - är en boende-
studie som Integrationsverket

genomför och som är en del av ar-
betet med den nationella utvärde-
ringen av de lokala utvecklingsav-
talen i Storstadssatsningen. Syf-
tet med studien är att komplettera
de övriga studierna i den nationel-
la utvärderingen och att få en sam-
lad bild av tillståndet i de berörda
bostadsområdena.

Storstadssatsningen är ett led i
Storstadspolitiken och den regle-
ras till stor del via de lokala utveck-
lingsavtal som har upprättats mel-
lan staten och sju storstadskom-
muner - Stockholm, Göteborg,
Malmö, Botkyrka, Hanninge,
Huddinge och Södertälje. I dessa
sju kommuner är sammanlagt 24
bostadsområden föremål för insat-
ser inom ramen för satsningen.

Boendestudien, som koordine-
ras av Maria Murphy på verkets
avdelning för samhällsanalys, är
en viktig del och komplement till

de övriga studierna i den nationel-
la utvärderingen av Storstadssats-
ningen.

Undersökningens resultat kom-
mer Integrationsverket att redo-
visa i slutet av juni 2002 .


