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Enheten för integration och arbetet mot segregation

1. Dokumentation från digitalt samråd med det civila samhället den
21 oktober 2020

Temat för det digitala samrådet, framtaget tillsammans med representanter
för det civila samhället, var Integration och segregation i en tid av Corona. Efter en
inledning av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och minister med ansvar
för arbetet mot diskriminering och segregation, diskuterade deltagarna frågor
i tre olika diskussionsdelar. Detta är en kortare sammanställning av
dokumentationen från samrådet.
Diskussionsdel 1
Vilka erfarenheter har pandemin medfört?
Vilka utmaningar har funnits och finns till följd av pandemin?
• Verksamheter som bygger på fysiska möten har begränsats. Till viss
del har organisationer lyckats kompensera med digitala lösningar.
Utgångspunkten har varit att ställa om och inte att ställa in sina
verksamheter.
• En del vittnar också om ett digitalt utanförskap för många
målgrupper.
• Pandemin har medfört en ökad flexibilitet när det kommer till
tillgänglighet pga. den omställning till digitala verksamheter som har
behövt ske.
• Redan utsatta grupper har blivit mer utsatta. Nya utsatta målgrupper
har också identifierats. De nya grupperna är främst enskilda/familjer
som levt på marginalen men som alltid klarat sig tidigare. Under
pandemin har många av dessa blivit av med sina arbeten och har
därmed haft svårt att försörja sig.
• Bakslag utifrån ett etableringsperspektiv då deltagare inte har kunnat
närvara fysiskt på aktiviteter.

• Behovet av integrerade insatser med nya och gamla medborgare, som
visat sig ge stor effekt, har ökat till följd av pandemin. Fler insatser
behövs.
• Pandemin har slagit hårt mot verksamheter som har som syfte att
samla människor. Det har varit svårt att få in och stötta nyanlända i
föreningslivet under pandemin. 2020 ses därmed som ett förlorat år
för många organisationer.
• Det finns ett stort behov av att komma igång med SFI igen.
• Pandemin har lett till en stor ekonomisk påverkan på verksamheter.
• Vikten och behovet av segregationsarbetet syns ännu mer under
pandemin. Pandemin avslöjar hur segregerat samhället är.
• Pandemin har haft en stor påverkan på pensionärsgruppen.
• Regeringens stödpaket för organisationer välkomnas, men det har
varit svårt att ta del av stöden. Bra om regeringen utvärderar
stödpaketen utifrån träffsäkerhet.
Diskussionsdel 2
Vilka konsekvenser kopplade till integrationsarbetet ser ni till följd av pandemin?
Hur påverkas segregationen av pandemin?
• Många av de sekundära effekterna av pandemin kommer kräva att
organisationer behöver ställa om sitt arbete i framtiden.
• Svårigheter för arbetskraftsinvandrare har identifierats. Det gäller
både enskilda och familjer. Man har identifierat att de har hamnat i
skymundan när det gäller stöd till följd av pandemin.
• En ökad allmän oro.
• Extra utsatta grupper tar inte kontakt med organisationer för att be
om stöd pga. rädsla och en känsla av skam.
• Hedersrelaterat våld och våld i nära relationer har ökat, men
drabbade personer vågar inte ta kontakt med någon för att få stöd.
• Intersektionella lösningar till kriser är viktiga, samt att inkludera
HBTQ-personer i alla frågor.
• Digitalt lösningar har inte varit tillgängligt för alla – digitalt
utanförskap.
• I samband med att SFI och samhällsorienteringen begränsats har
även etableringen begränsats.
• En konsekvens av pandemin är hur media porträtterat utrikes födda
personer under pandemin. Utrikes födda kvinnor har känt sig
förminskade och ifrågasatta vad gäller kapaciteten att ta till sig
information och att ha förståelse för situationen som råder. Utrikes
födda kvinnor har betonat att de har förstått och att det snarare
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handlar om förutsättningar att skydda sig mot viruset som varit
problematiskt.
I bland andra Järvaområdet, där det finns många pågående projekt
har pandemin slagit hårt ur ett arbetsperspektiv. När projekten inte
kan genomföras riskerar projekten att bli av med sin finansiering,
vilket riskerar att medarbetare blir av med sina jobb.
Hemisolering har begränsat barns möjlighet till deltagande i
aktiviteter, något som kan försvåra för vissa med redan dåliga
hemsituationer.
Boendefrågan har förvärrats. Individer har inte haft möjlighet att
betala hyror och boendekostnader, vilket har inneburit att många
blivit bostadslösa särskilt i städer där det råder bostadsbrist.
Det finns ett stigma i förhållande till att be om hjälp. Det är särskilt
svårt för individer med barn där då dessa känner att de framstår som
dåliga föräldrar som inte kan försörja sina barn.
Finns stigma även gentemot individer som bor i områden med
socioekonomiska utmaningar. Personer har betraktats som
”pandemibärare” då många grupper omkom snabbt i början av
pandemin.
Viktigt med rikstäckande och långsiktiga lösningar för att minska och
motverka segregationen. DELMOS har varit ett viktigt stöd i detta
för flera verksamheter.
Arbetslösheten i segregerade områden kommer att förvärras.
Social distansering har varit särskilt svårt vid genomförande av
aktiviteter. Detta har organisationer löst genom att genomföra
aktiviteter i mindre grupper, vilket har kostat både ekonomiskt men
även tidsmässigt.
Den psykiska ohälsan har ökat och därmed oron för allt som
kommer med den.

Diskussionsdel 3
Hur kan det civila samhället och politiken tillsamammans arbeta för att minska och
motverka segregation?
• Politiker, tillsammans med det civila samhället, behöver samverka
mer med lokala aktörer som är sakkunniga i frågor som rör områden
med socioekonomiskt utsatta områden. Det finns värdefull
kompetens bland de som arbetar i dessa områden och som politiker
bör dra nytta av.
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• Inkludera målgrupper från områden med socioekonomiska
utmaningar i frågor som berör dem. Det civila samhället kan verka
som en brygga i sammanhanget.
• Viktigt med lika villkor för alla människor oavsett var i landet man än
bor. Viktigt med stad-land-perspektiv.
• Det finns en klyfta som måste minska mellan offentlig sektor och det
civila samhället.
• Regeringen samt ansvariga myndigheter behöver tillsammans med
det civila samhället hitta långsiktiga lösningar.
• Inkludera etniska organisationer och främja utbytet.
• Man har sett att stödpaketen som tilldelats företag har fördelats
ojämnt. Egenföretagare har varit svårt påverkade då stödet i första
hand har riktats mot stora företag. Viktigt att man på regeringsnivå
analyserar hur stöd under pandemin har fördelats i praktiken. I
analysen är det viktigt att man utreder hur stöd har fördelats utifrån
ett perspektiv på jämställdhet, företagens storlek samt i förhållande
till ideella organisationer.
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