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Enheten för integration och arbetet mot segregation

Dokumentation från samrådsmöte inom integration och
etablering, 22 oktober 2019
Fokus för samrådet, framtaget av representanter för det civila samhället, var
civilsamhällets roller i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela
landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd.
Efter inledning av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och minister med
ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, samlades deltagarna
kring fyra olika teman.
•
•
•
•

Det civila samhällets roller för samhällsinformation och delaktighet
Det civila samhällets roller för en trygg och inkluderande boendemiljö
Det civila samhällets roller för etablering på arbetsmarknaden
Det civila samhällets roller i det brottsförebyggande arbetet i områden
med socioekonomiska utmaningar

Samtalen leddes av representanter för den arbetsgrupp från civilsamhället
som varit med och planerat samrådsmötet. Detta är en kortare
sammanställning av dokumentationen från dessa gruppdiskussioner.
1. Det civila samhällets roller för samhällsinformation och delaktighet

•

Vi måste hjälpas åt att hitta och skapa mötesplatser, rum där vi möts och
inte är vi och dom, där det finns tid att samtala. Vi kan skapa fler sådana
rum, särskilt ute på landsbygden, där alla kan mötas.

•

Civilsamhället måste arbeta uppsökande. De som verkligen behöver
information nås inte av den. Organisationerna kan nå och stärka dem.

•

Om myndigheterna öppnar dörren till sina resurser så kan CS nå fram
till individen. Kommunerna har en sorts kunskap, kompetens och
information medan CS har en annan. Det gäller att vi möts.

•

Att i en ansökan behöva förklara exakt hur projektet ska leda från A till
B är gårdagens sätt att tänka. Hur vara innovativ om man redan ska veta
var man ska innan man börjar.

•

Hur nå fram med samhällsinformation till de unga? Vi vill vända på
frågan: Hur kan unga bidra till civilsamhället och integrationen?

•

”Hire the community you want to serve” – anställ den grupp du vill nå.

•

Många vuxna vi jobbar med är föräldrar – man kan nå unga genom
vuxna och tvärtom.

2. Det civila samhällets roller för en trygg och inkluderande
boendemiljö

•

Regeringen behöver inte hitta nya innovativa idéer utan stärka upp de
lokaler som redan finns. De ska fyllas med föreningar.

•

Det är en trygg miljö att bo på landsbygd men den tar tid att lära känna.
På landsbygden är det närmare mellan verksamheter och mellan
människor. Organisationer får presentera sig på sfi.

•

Att flytta kan vara positivt. Många i storstaden vågar inte röra sig
utanför orten, rädd att inte behärska språk och koder. Civilsamhället kan
ordna utflykter och studiebesök, komma ut och möta samhället.

•

Organisationer i civilsamhället borde anställa nyanlända, tex
sommarjobb. Vi är också arbetsgivare.

•

Vi har haft 400 ensamkommande som vuxit upp, de är duktigare i
skolan än de svenskfödda kamraterna. 90 procent är högpresterande.
Civilsamhället kan kommunicera den ljusa bilden.

3. Det civila samhällets roll för nyanländas etablering

•

Vi behöver samarbeta inom civilsamhället också. Vi skulle kunna
samarbeta mer, men det är en utmaning – stuprör inte bara i staten.

•

Mentorskap, kompisskap – hur kan etablerade bli bättre på att inkludera
nyanlända?

•

Föreningsmatchning, det saknas ledare i civilsamhället. Det är svårt att
ha anställda i föreningar, men kommunen kan hjälpa till.
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•

Folk har kunskap, men systemet hjälper inte mig som företagare när jag
vill anställa, ge dem en chans. Väntan på personnummer är för lång,
byråkratin stor. Personer betalar full skatt men har inte sina rättigheter.

•

Inte bara nyanlända som måste jobba med integrationen – offentliga
sektorn, rekrytera efter kompetens, inte efter namn.

•

Tidiga insatser inom etableringen, lära sig Sverige på 100 timmar, det
räcker inte. Lägg resurserna direkt på arbetsgivarna istället, lägg det där
jobben finns. Företagarna kan ta det ansvaret.

•

Nischade Arbetsförmedlingar, hjälpa nyanlända, långtidsarbetslösa,
språkinriktning på olika platser.

•

Vikten av långsiktighet. Det går åt mycket kraft på finansieringen. Kan
vi se detta på längre sikt på samhällsnivå? Civilsamhället har mycket
hjärta men kan inte bara jobba ideellt, behöver också få mat på bordet.

•

Staten och kommunerna borde samordna sig mer.

•

Viktigt att sprida de lokala exempel som fungerar, etablering och
kvinnor, öppna förskola och integration.

4. Det civila samhällets roller i det brottsförebyggande arbetet i
områden med socioekonomiska utmaningar

•

Viktigt inkludera civilsamhället i samarbeten och processer, då ökar
kunskapen och helhetsbilden blir mer komplett.

•

Civilsamhället organisationer måste också syna sig själva. Prata inte om
utan med berörda personer. Hur gör vi? Var finns föreningens
verksamhet? Vilka är representerade i föreningen? Hur når vi ut?

•

Samhällskontraktet är i gungning. Föreningslivet kan spegla samhället i
miniatyr. Visa på demokratiska processer och vägar att komma överens.
Viktigt med stöd till föreningar lokalt och tillgång till lokaler.

•

Organisationer kan erbjuda demokratiska strukturer, idrott och kultur,
motverka små kriser och stävja social oro.

•

Civilsamhällets organisationer har ett stort ansvar att agera på sådant vis
att man upprätthåller förtroende och legitimitet för samverkan.

•

De kriminella kretsarnas nyrekrytering minskar när civilsamhället
engagerar starka personer. Det är i dessa situationer särskilt viktigt att
kraftsamla och samarbeta så att man står emot kriminella krafter.
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•

Hitta fler platser för möten. Civilsamhällets professionalisering medför
för- och nackdelar. Fara att dela upp i offentligt och civilsamhället.

•

Personer i beslutande ställning saknar erfarenhet av föreningsliv,
försvårar samverkan.

•

Civilsamhällets borde ges mer insyn i hur kommuner fördelar pengar
som man tilldelats.

•

Risk att kommuner övervältrar ansvar på civilsamhället, när
civilsamhället ska vara ett komplement eller ett alternativ till det
offentliga och privata.
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