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Betänkandet Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och
anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)
(A2012/3434/IU)
Ungdomsstyrelsens yttrande utgår från regeringens mål att alla unga ska ha
verklig tillgång till välfärd och inflytande samt från regeringens mål att förbättra
villkoren för det civila samhället.
Sammanfattningsvis ställer sig Ungdomsstyrelsen positiv till utredningens slutsats
att mer kan och behöver göras för att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända
kvinnor. För barn och unga är det positivt med insatser som leder till att
föräldrarna kommer i sysselsättning. Bättre kunskaper i svenska och större
deltagande i samhällslivet ger också föräldrar bättre möjligheter att stötta sina
barn i skolarbetet.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Flera studier visar att inte bara föräldrarna själva, utan även barn till utrikes födda
löper starkt förhöjd risk att hamna utanför samhället på olika sätt, även efter
relativt lång tid i Sverige. För barn och unga är föräldrarnas etablering i samhället
av största vikt.
Ungdomsstyrelsen instämmer i utredarens bedömning att det är eftersträvansvärt
med individualiserade ersättningar och individuellt utformade jobbstimulanser.
Ungdomsstyrelsen ser det som avgörande att kommuner riktar sina
aktiveringskrav till både kvinnan och mannen i familjer som har behov av
ekonomiskt bistånd. Ungdomsstyrelsen har under flera år arbetat med frågor om
jämställdhet, lika rättigheter och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Med
utgångspunkt i den kunskapen ser myndigheten det som centralt att stimulans för
att öka arbetskraftsdeltagande riktas till båda föräldrarna. Det kan de barn och
unga positiva förebilder kring jämställdhet och samhällsdeltagande. Om båda
föräldrarna etablerar sig i samhället kan de sannolikt på ett bättre sätt stödja sina
barn i deras skolarbete och på olika sätt underlätta deras inträde i yrkeslivet.
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Ungdomsstyrelsen delar utredarens bedömning att arbetsförmedlingen bör
genomföra kompetensutvecklingsprogram för personal som arbetar med
nyanlända. Utredningen visar att det tar längre tid för nyanlända kvinnor att
anvisas en insats om de har barn eller en utländsk make. Att kvinnor bemöts olika
beroende på om de har familj eller inte är inte acceptabelt.
I detta ärende har generaldirektör Alice Bah Kuhnke beslutat. Inger Ashing har
varit föredragande.
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