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Bakgrund
Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Samtidigt som utanförskapet
är fortsatt högt, särskilt bland nyanlända och personer med kort utbildning, finns
enorma rekryteringsbehov på såväl kort som lång sikt. Trots ett gott
konjunkturläge i Sverige så står ett antal långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna
och långtidsberoende av ekonomiskt bistånd, utanför arbetslivet. Idag är Sverige
ett av de länder i hela Europa med högst skillnad i sysselsättning mellan inrikes
och utrikes födda 1. Bland utrikesfödda har kvinnor generellt tio procentenheter
lägre sysselsättningsgrad än männen. 2
Situationen för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden är alarmerande. I
åldrarna 16 till 64 år är arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden 10
respektive nära 18 procentenheter lägre än för inrikes födda kvinnor. 3 För
kvinnor som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning är utmaningen att
komma in i samhället större. Drygt var fjärde kvinna som invandrade till Sverige
2005 som övrig anhöriginvandrare varken arbetade, studerade eller deltog i en
arbetsförberedande insats under de första fem åren i Sverige. 4 Det finns skäl att
anta att denna siffra är högre idag.
Utanförskapet och klyvningen av samhället medför såväl stora samhällsproblem
som stora konsekvenser för individer. Personer med långvarigt
biståndsmottagande är utsatta för ökad risk för försämrad psykisk och fysisk
hälsa. Social utsatthet riskerar att gå i arv mellan föräldrar och barn. Barn i
hushåll i utanförskap löper större risk för social utsatthet och hälsoproblem.
Riskerna ökar ytterligare om barnen vuxit upp i hushåll med långvarigt bistånd.
Ska vi lösa integrationen måste vi stärka kvinnors och flickors roll. Kvinnor måste
ges den makt och de möjligheter de förtjänar. Vi behöver säkerställa att det
svenska bidragssystemet inte koncentrerar den ekonomiska makten till mannen i
familjen. Även kvinnor förväntas och måste arbeta och ha en egen försörjning.
För att stärka kvinnors roll i samhället och särskilt i utsatta områden presenterar
Centerpartiet nu förslag för ökad jämställdhet och jämlikhet i integrationen.
Nya förslag
Centerpartiet presenterar tre förslag. Våra förslag är generella för alla oavsett
bakgrund och kön men är framtagna med ett särskilt fokus på de utmaningar
utrikes födda kvinnor möter på arbetsmarknaden.
•
•
•

Lagstifta om jämlik utbetalning av försörjningsstöd i familjer
Införa krav på aktivering för att få försörjningsstöd
40 miljoner/år på integrationsförskolor
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Förslag: Lagstifta om jämlik utbetalning av försörjningsstöd i familjer
Om förslaget
Centerpartiet vill dela upp försörjningsstödet 50/50 mellan båda personerna i
familjer. Centerpartiet föreslår att SoL vad beträffar själva utbetalningen bör
utformas likt Socialförsäkringsbalkens lagstiftning om utbetalning av barnbidrag
där barnbidrag betalas ut med hälften till vardera föräldern. 5 Genomförs genom
ny lagstiftning.
Förslag: Inför krav på aktivering för att få försörjningsstöd
Om förslaget
Centerpartiet vill att riktlinjerna till kommunerna ska tydliggöras så att samma
krav på aktivering ställs på en man och kvinna som bor i samma hushåll och får
försörjningsstöd. För att få försörjningsstödet utbetalat vill vi därför att båda
personerna i familjen ska studera svenska, delta i praktik, arbetsträna eller söka
jobb. Kravet på aktivering ska fungera som ett incitament för att fler ska komma
ut i jobb.
Förslag: 40 miljoner/år på integrationsförskolor
Om förslaget
Centerpartiet ser att förskoleverksamheten kan nyttjas ännu bättre som
integrationsmotor och vill därför erbjuda SFI-undervisning i anknytning till
förskolan. På integrationsförskolan är barnet på förskoleverksamhet medan
föräldern är på SFI-utbildning i anslutning till förskolan. Syftet är att ge
incitament till dem som idag stannar hemma – genom att göra det enkelt och
lättillgängligt och skapa förutsättningar och underlätta för integration för både
barn och förälder. Hur integrationsförskolan implementeras i detalj runt om i
landet ska vara upp till respektive kommun. Centerpartiet lägger 40 miljoner
kronor årligen i tre år. Genomförs genom att kommuner erbjuds medfinansiering
för att täcka kostnadsökningar för att kunna erbjuda SFI-undervisning i
anslutning till integrationsförskolor. Totalt avsätts 120 miljoner kronor för
ändamålet.
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