Hur skapar vi ett inkluderande samhälle?
Onsdag 23 november 2016 inom European Week of Regions and Cities med
fokus på Urban Poverty
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göteborgs Stads båda EU-nätverk bjöd in till en
gemensam halvdag med föreläsningar och seminarier. Deltagarna hälsades välkomna av Helena
Söderbäck, förbundsdirektör GR, och Gunilla Bökmark, internationell chef Göteborgs Stad som talade
om vikten av att utveckla samarbetet mellan GR och Göteborgs Stad.
Därefter lämnades ordet över till Lisa Ström, projektledare
och regionplanerare på GR, som presenterade hur sociala
aspekter integreras i samhällsplanering och
samhällsbyggnad. I Göteborgsregionen har politiska mål
och strategier för att skapa hållbar tillväxt tagits fram för
att möta de globala utmaningar som präglar vår tid. En
viktig dimension i detta arbete är social hållbarhet som
inbegriper en rad olika aspekter som exempelvis social
sammanhållning, trygghet, folkhälsa och tillgänglighet till
kommunal service. I Sverige är detta perspektiv relativt nytt
jämfört med hur mycket kunskap vi har om
infrastruktursatsningars påverkan på miljö och natur. Det
finns emellertid goda exempel på satsningar i
Göteborgsregionen med bland annat sociala
konsekvensanalyser och krav på social hållbarhet i
kommunala byggupphandlingar och marktilldelning.
Linda Karlsson, projektledare på GR, tar vid och redogör för hur Göteborgsregionen arbetar med
integration. Det är en viktig fråga för många väljare och står högt upp på den politiska agendan. Antal
asylsökande ökade kraftigt i Göteborgsregionen under hösten 2015 och nu ligger utmaningen i att
etablera nyanlända i Sverige. GR har sedan 2015 arbetat utifrån 30 punkter för att stärka
flyktingmottagandet genom kommunal samverkan där plattformen för nyanländas etablering och
plattformen för mottagandet av ensamkommande bildar grunden för kommungemensamma insatser.
GR erbjuder 15 olika yrkesutbildningar med språkstöd inom områdena industriteknik, hotell och turism,
fordon och transport, vård och omsorg, VVS och fastighet, bygg och anläggning, restaurang och livsmedel

samt barn och fritid. Urvalet bygger på en bedömning av sökande möjlighet att tillgodogöra sig
utbildningen med studiehandledning på modersmål utifrån intervjuer med studievägledare och
sfi/svenskalärare och/eller yrkeslärare.
Det pågår ett antal integrationsprojekt på GR.
InVäst syftar till att stärka kvaliteten inom sfiverksamheter i Västsverige. Nya GRannar ska
stärka kompetensen hos personal som arbetar
med ensamkommande barn och unga samt
främja samverkan mellan boenden, skolan och
socialtjänsten. På rätt plats syftar till att
matcha arbetsgivare med nyanlända
samhällsbyggare och bygger vidare på
Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer. Det
finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse
om att få vara med.
Caroline Eriksson, Public affairs manager på Göteborgs Stads Brysselkontor, berättade därefter om olika
initiativ på EU-nivå för att öka den sociala inkluderingen i Europa. En europeisk pelare för sociala
rättigheter har diskuterats inom EU under 2016. Den faktiska pelaren kommer att presenteras 2017 och
har som syfte att främja sysselsättningen, säkra skyddet för arbetstagarna och säkerställa den sociala
sammanhållningen inom EU. Tjugo politikområden som delats in i tre huvudområden kommer att
användas som referensram i EU:s arbete med att granska ländernas arbete med social inkludering: lika
möjligheter, rättvisa arbetsvillkor och hållbar social trygghet.
Den europeiska migrationsagendan som kommissionen meddelade i maj 2015 fokuserar både på direkta
åtgärder i form av att bland annat hjälpa migranter på medelhavet och strukturåtgärder genom att
exempelvis reformera Dublinförordningen och se över
blåkortssystemet i EU. En handlingsplan för integration av
tredjelandsmedborgare är också ett initiativ från kommissionen och
ska fungera som en politisk ram för stödåtgärder för att stärka
ländernas nationella integrationspolitik för tredjelandsmedborgare.
Handlingsplanen har fem politiska prioriteringar: åtgärder före
avresa/ankomst, utbildning, integration på
arbetsmarknaden/tillgång till yrkesutbildning, tillgång till
grundläggande tjänster och ett aktivt deltagande av social
integration.
En ny omfattande kompetensagenda för att tackla bristande
baskunskaper och problem med matchning på arbetsmarknaden är
även ett initiativ för att öka den sociala inkluderingen.
Kompetensagendan är inriktad på tre åtgärdsområden: bättre och
mer relevant kompetens, tydligare och mer jämförbara

kompetenser och kvalifikationer samt bättre kompetensinventering och information för mer
välgrundade yrkesval. Idag finns det en mängd sociala utmaningar kopplade till att Europa blir alltmer
urbaniserat. EU:s urbana agenda är bland annat ett hjälpmedel för att samordna ovanstående initiativ
och försöka få igång en dialog mellan kommissionen, städerna och medlemsländerna för att främja den
sociala inkluderingen. Olika prioriterade teman med knytning till bland annat social inkludering i städer
är utgångspunkten. Dessa teman är kopplade till partnerskap där exempelvis personer från det regionala
och civila samhället samt olika institutioner sitter.
Deltagarna fick möjlighet att välja mellan två miniseminarier för att få djupare inblick i framgångsrika
integrationsprojekt. Linda Harju, projektledare, presenterade EU-projektet SPACE som pågår mellan
2015-2018. SPACE riktar sig till kvinnor och män i åldern 18-30 år i Sjuhärad som riskerar att bli eller är
långtidssjukskrivna och som har funktionsnedsättning eller
sammansatt problembild. Syftet är att möjliggöra att
personerna som deltar i projektet når anställningsbarhet
och långsiktigt hållbar etablering i arbetslivet samt främja
självkänslan för dem. Deltagarna genomgår bland annat
en längre tids praktik i ett annat EU-land för att stärka
arbetsmöjligheter och självkänslan. Att 40 personer aktivt
deltar i projektet och sedan följs upp efter deltagarnas
olika förutsättningar är målet med SPACE.
På det andra miniseminariet inspirerade Charlotte Grimfalk, projektledare för Integration genom film,
med sin beskrivning av hur översättning av svensk film fungerade som undervisningsmetod för ett antal
elever som gick sfi i Falkenberg. Översättning, visning och samtal kring utvalda filmer erbjuder ett forum
för integration genom samtal och möten. Intresset var stort hos deltagarna med flera förslag och
kommentarer under den avslutande diskussionen. Bland annat diskuterades biosalongen som
mötesplats, översättning av film som en del av verksamhet för ensamkommande barn och unga samt
möjligheten att översätta filmer på andra språk till svenska. En idé som lyftes fram under diskussionen
var möjligheten att de redan översatta filmerna från det avslutade projektet i framtiden skulle kunna
finnas tillgängliga för utlåning på bibliotek i Göteborgsregionen.

