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Pošto Afro-švedski savez već radi na osni-
vanju Centra protiv rasizma i uveliko su izvr-
šene pripreme na izradi statuta, budžeta i os-
tale dokumentacije, gdje se nalazi uloga Inte-
grationsverketa u ovome trenutku bilo je pi-
tanje koje je izazvalo pažnju svih prisutnih.
Njegova uloga je u servisiranju pomoći svim
ostalim zainteresovanim organizacijama da se
pripreme radu na pripremama i osnivanju ta-
kvoga Centra, da se razmotre svi pristigli pri-
jedlozi, zatim da se usaglase na pitanju gdje bi
se formirao Centar, njegovo funkcionisanje,
saradnja sa drugim organizacijama, pitanje
zaposlenih u Centru i druga pitanja. Integra-
tionsverket u pogledu osnivanja Centra pro-
tiv rasizma obavlja za sada ulogu informatora,
a sredstva koja su odobrena koriste se za sa-
stanke, diskusije i informacije i pristupačan je
svim organizacijama koje se obrate Integra-
tionsverketu.

Zainteresovani bi se trebali angažovati da
se na demokratski način stvore preduslovi za
osnivanje takvoga Centra. Integrationsverket
je ponudio 60-70 raznih organizacija da se sre-
tnu i aktivno uključe u pripreme na organizo-
vanju takvoga Centra. Moje lično mišljenje je
da će se takav Centar formirati a kakvu ćemo
ulogu u svemu tome imati mi,  BiH Savez žena,
zavisi od nas samih. Koliko smo zaintereso-
vani i koliko se u svemu ovome možemo
angažovati. Za sve informacije u vezi ovih pita-
nja možete se obratiti BiH Savezu žena. ♦

OSNIVANJE CENTRA
PROTIV RASIZMA

U Stockholmu je 27. marta u prostori-
jama Integrationsverketa održan
sastanak kojem su prisustvovali sa-

vezi stranaca i organizacije stranaca, kao i šved-
ske institucije zainteresovani za pobliže
upoznavanje sa uspostavljanjem, registrova-
njem i etabliranjem Centra protiv rasizma u
Švedskoj.

Sastanak je otvorio niz pitanja na obadvije
strane, kako na strani švedskih institucija tako
i na strani stranaca. Ono što je najviše zani-
malo predstavnike Integrationsverketa bilo je
pitanje zainteresovanosti stranaca za otvaranje
takvoga centra, njegovi zadaci i funkcionisa-
nje, kao i pitanje o zaposlenosti u takvome
centru.

Ono što je s druge strane zanimalo stra-
načke organizacije i saveze jeste na koji način
bi se takav centar finansirao. Od novca koji je
odobren za razne projekte u ovoj godini od-
vojeno je 2,5 miliona kruna za pripreme i osni-
vanje Centra protiv rasizma. Ukoliko ne dođe
do osnivanje Centra protiv rasizma da li će se
vratiti nazad sredstva koja su odobrena za pro-
jekte, interesovalo je većinu prisutnih. Ta
sredstva bi se u tom slučaju vratila u državnu
kasu, dok bi se u budućnosti finansiranje na-
stavilo iz sredstava Integrationsverketa koja
su namijenjena za projekte raznim organizaci-
jama.
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med. Tillämpningen av integrationspolitiken
behöver skärpas inom flera områden och av
flera aktörer i samhället, konstaterade Andre-
as Carlgren.

Integrationsverket presenterar i Rapport In-
tegration 2002 en Agenda för Integration och
Mångfald som kan vara utgångspunk för lång-
siktiga och framåtsyftande insatser. Område-
na i Agendan handlar om fokusering av insat-
serna för integration och om strategi för att nå
resultat, men ger även konkreta förslag för
det fortsatta arbetet. Områdena i årets Agen-
da är:

- Fokus på arbetsmarknaden för att möj-
liggöra för invandrades inträde och av-
ancemang i svenskt arbetsliv. Att preci-
sera sysselsättningsmål är ett sätt att sam-
la olika aktörer kring insatser.

- Utvecklad samverkan mellan olika aktö-
rer för att öppna samhället. Ett tydligare
ansvar för aktörer i samhället är en möj-
lighet att integrera integrationspolitiken i
den generella politiken.

- Fortsatt kraftfull förändring av nyanlän-

das första tid för att möjliggöra snabbt
inträde på arbetsmarknaden. En utveck-
lad samverkan och överenskommelser
mellan arbetsliv och myndigheter är ett
sätt att skapa möjligheter för praktikplat-
ser, mentorer och/eller en arbetsplatsför-
lagd introduktion.

- Öppna arbetsmarknaden för etnisk mång-
fald genom samlade och breda insatser
av regering och riksdag, arbetsmarkna-
dens organisationer, arbetsgivare, stat-
lig förvaltning och kommuner.

- Utökade initiativ för att synliggöra och
rasera strukturella och diskriminerande
hinder.

Hela Rapport Integration 2002 finns på
Integrationsverkets webbplats.

För kommentarer och information:
Tomas Uddin, pressekreterare hos gene-

raldirektör Andreas Carlgren, Integrations-
verket, 070-950 22 45.

Nenad Duborija, pressekreterare Integra-
tionsverket, 070-954 65 67. ♦

lan inrikes och utrikes födda på arbets-
marknaden ökar. Det som har effekt för
inrikes födda på arbetsmarknaden har det
inte i lika hög utsträckning för utrikes föd-
da.

– Detta motsvaras inte av skillnader i utbild-
ningsnivå eller andra erfarenheter utan speglar
att arbetsmarknaden inte fungerar etniskt neu-
tralt. Invandrade eller barn till invandrade, miss-
gynnas systematiskt inom flera olika samhälls-
områden. Det drabbar individer och det drab-
bar samhället, Sverige riskerar att förlora ut-
vecklingskraft. All kompetens som finns i be-
folkningen tas inte till vara, kommenterade
Andreas Carlgren.

Traditionellt har förklaringarna till skillnader-
na på arbetsmarknaden mellan utrikes och inri-
kes födda handlat om egenskaper hos de in-
vandrade invånarna. Förklaringarna har gjort
gällande att det är de invandrades bristande
språkkunskaper, låga utbildningsnivå, kulturell
avlägsenhet eller bristande tillgång till nätverk
som har utgjort hindren för möjligheterna på
arbetsmarknaden.

På senare tid har allt fler förklaringar utveck-
lats utifrån ett annat perspektiv. En förklaring
som förts fram är att Sveriges strukturomvand-
ling kräver en allt bättre kännedom om svenska
förhållanden, högre social kompetens, ökade
språkkunskaper och att s.k. ”Sverigespecifikt
kapital” får allt större betydelse. En annan för-
klaring är diskrimineringen på arbetsmarkna-
den. Diskrimineringen kan vara direkt eller mer
fördold, inbäddad i samhällets lagar, regler och
rutiner och i föreställningar om personer från
andra länder som finns hos arbetsgivare, fack-
föreningar, beslutsfattare och allmänheten.

Rapport Integration 2002 visar att skillnader-
na på arbetsmarknaden mellan utrikes och inri-
kes födda i huvudsak måste sökas någon an-
nanstans än hos individerna själva. Skillnader-
na på arbetsmarknaden är till stor del resultatet
av olika former av diskriminering.

Diskrimineringen i det svenska samhället är
ofta ett resultat av normer, regler, strukturer och
förhållningssätt som stänger ute - och den kan
ofta vara oreflekterad eller bero på informations-
brist. Diskrimineringen är därmed strukturell,
snarare än ett resultat av människors direkta
ovilja eller medvetna ambition att stänga ute.

Rapport Integration 2002 visar att för att öpp-
na samhället för etnisk mångfald krävs i högre
utsträckning än i dag insatser i den generella
politiken och inom områden som skola, ar-
betsliv och bostadsmarknad.

– Sveriges integrationsinsatser har tidiga-
re varit allt för fokuserade på att invandrare
är problemet. Integrationspolitiken siktar in
sig på hela samhället, där det gäller stå för
breda insatser för att riva strukturella och
diskriminerande hinder inom introduktion,
arbetsliv, skola, organisationer m.m. I det ar-
betet måste aktörerna inom varje område vara


