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SVERIGE
EN POCKETGUIDE

Ny bok från Integrationsverket:

Integrationsverket har tagit fram
en ny bok om Sverige som ny-

anlända invandrare får när de er-
håller uppehållstillstånd och bo-
sätter sig i en kommun. Boken
”Sverige - en pocketguide” ger
på ett lättfattligt
sätt en allmän
orientering om
det svenska
samhället, berät-
tar om landet
och befolkning-
en och beskriver
varför samhället
ser ut som det
gör.

Boken som
ryms i en hand
är en tillgång för
alla nya invåna-
re som bosätter
sig i Sverige. Den ger en snabb
vägledning genom allt det nya
som de möter här och berättar om
deras möjligheter, rättigheter och
skyldigheter i det nya landet.

Hur svårt är det att hitta ett bra
jobb i Sverige? Har nyanländas
barn rätt att gå på dagis - och vad
kostar det? Kan man använda sitt
hemlands körkort? Har släktingar
till nyanlända invandrare också
möjlighet att komma till Sverige?
Duger betyg från hemlandet för
att läsa på universitet? Vilken plats
har de nyanländas religion i sam-

Fakta, tips och råd till nya invånare
hället?

I Sverige - en pocketguide hit-
tar man lätt svaren på sådana cen-
trala frågor. Guidens 260 sidor inne-
håller mängder av fakta, tips och
råd som gör det lättare för nya in-

vånare att hitta
rätt och att få en
bra start i det
nya landet. Bo-
ken kan också
användas som
läromedel i sfi-
undervisning-
en. Den blir en
intressant läs-
ning även för
gäststuderande
eller arbetskr-
aftsinvandrare
som behöver en
snabb och lätt-

förståelig information om det
svenska samhället.

Guiden finns för närvarande
bara på svenska men till årets slut
kommer den att finnas även på
engelska, franska och lätt svens-
ka. Under år 2002 kommer över-
sättningar till flera andra språk.

Guiden finns på Integrations-
verkets hemsida, startsidan. Den
kan också beställas hos distri-
bution på tfn 011-15 66 73, fax
011-15 66 91. Ett ex. kostar 149
kronor och en klassuppsättning
med 30 ex endast 2990 kronor.

Integrationsdagen 2001:

”ETNISK MÅNGFALD
I ARBETSLIVET”

hur svenska arbetsplaster bäst
kan ta vara på den mångkulturel-
la vardag som är ett faktum idag.
På plats fanns drygt 70 represen-
tanter för svenska kommuner, ett
50-tal företrädare för olika organi-
sationer, ett 30-tal anställda inom
olika statliga myndigheter, runt 25
företagsrepresentanter, ett antal
politiker, universitetslärare, jour-
nalister m.fl.

Dagen var konstruerad som en
PC-baserad workshop med målet
att få en diskussion där även del-
tagarna aktivt medverkar i debat-
ten och delar med sig av sina erfa-
renheter. Och diskussionen blev
av. Exempelvis om vad som är vik-
tigast - att personer med utländsk
bakgrund lär sig grundläggande
svenska värderingar eller att
svenskarna blir mer toleranta för
andra värderingstraditioner, hur
facken bäst kan motarbeta dis-
kriminering eller hur en koncern-
chef lyckas bäst med en mång-
faldssatsning.

Dokumentationen från Inte-
grationsdagen 2001 kommer
inom kort att finnas på Integra-
tionsverkets hemsida, under ”Et-
nisk mångfald i arbetslivet”.

Frågan om mångfald i arbets-
livet är för Sverige en fråga

om den framtida välfärden. Det är
ett måste att den svenska inte-
grationspolitiken går från ett om-
händertagandeperspektiv till ett
utvecklings- och tillväxtperspek-
tiv. För invandrarna är integra-
tionspolitiken en fråga om möjlig-
heterna att förverkliga sina dröm-
mar. Vi som sitter här är de som
har makten över de möjligheter-
na. Vi hoppas kunna mobilisera
var och en till att bilda en platt-
form där vi tar vara på de möjlig-
heterna.

Det sade Andreas Carlgren,
generaldirektör för Integrations-
verket, när han inledde Integra-
tionsdagen 2001. En numera tra-
ditionell konferens om integra-
tionsfrågor som verket arrange-
rade i Stockholm den 20 novem-
ber. Temat för dagen var ”Etnisk
mångfald i arbetslivet” och den
ingår i verkets större satsning
kring möjligheter att öka arbets-
givares benägenhet att anställa
personer med utländsk bakgrund.
Konferensen samlade drygt 250
deltagare från hela landet som
med hjälp av datorer diskuterade

20 MILJONER I PROJEKT-
BIDRAG FRÅN EUROPE-
ISKA FLYKTINGFONDEN

verkets ansökan till EU-kommis-
sionen, faktablad, ansöknings-
blankett och förteckning över pro-
jekt som beviljades medel för åren
2000 och 2001.

Ulla Fischer, tfn 040 - 96 25 46
och Lars-Ivan Nilson, tfn 040 -
96 45 17, Integrationsverkets
introduktionsavdelning besva-
rar gärna frågor. !

Senast den 11 januari 2002
ska ansökningar om pro-

jektbidrag från den europeiska
flyktingfonden vara hos Migra-
tionsverket. Pengar ur fonden, ca
20 miljoner kronor, ska använ-
das för att utveckla mottagnings-
systemet för asylsökande, för in-
tegrationsinsatser och för att hjäl-
pa personer att återvända eller
återvandra till sitt hemland.

Mer information om bidraget
finns på Integrationsverkets
hemsida, under rubriken ”Euro-
peiska flyktingfonden” som län-
kar till Migrationsverkets sida
”Asylsökande och flyktingar”.
Där finns länkar till Migrations-

Källa: Integrationsverkets nyhets-
brev ”KortNytt”. Det kommer ut
tio gånger per år och skickas (gra-
tis) till Integrationsverkets samar-
betsparter över hela landet. Om
du vill ha ett eget exemplar eller
om ditt ex är feladresserat, ring tfn
011-15 63 77, fax 011-15 66 91.

FÖRTYDLIGA INTRODUKTION
FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Introduktionen för barn som
utan vårdnadshavare kommer

till Sverige bör förtydligas. Mig-
rationsverket och Integrations-
verket bör i samverkan ta fram
nationella riktlinjer för att stödja
kommunerna i deras arbete med
framför allt återanknytning till
hemlandet och familjeåterfören-
ingsfrågor.

Bland annat detta föreslår Inte-
grationsverket i en rapport om en-
samkommande barn som i mitten
av november 2001 överlämnades

till regeringen. Verket har haft i
uppdrag att belysa hur introduk-
tionen av dessa barn utvecklas.

Rapporten ”Ensamkommande
barn” finns på Integrationsver-
kets hemsida, under ”Publikatio-
ner”.

Fotnot: Med ensamkommande
barn avses barn under 18 år som
kommit till Sverige utan legal
vårdnadshavare och som omfat-
tas av förordningen om statlig er-
sättning om flyktingmottagande
(SFS 1990:927).


