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Etableringsreformen i korthet


Syftet: ”snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden, att
skapa starkare incitament för att finna ett arbete, att öka
egenmakten och valfriheten, skapa klara och tydliga
ansvarsförhållanden, ökad likvärdighet samt bättre ta tillvara
individens kompetens”



Arbetsförmedlningen ansvarig myndighet



Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i arbetsför ålder
omfattas av reformen under två år



Ersättningen är individuell, riktas ej till familjen. Bygger på aktivt
deltagande 40 timmar i veckan.



”Lotsar” – kompletterande aktörer. Arbetar på beting.
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Vilken migrant vill vi ha?

+

“Vi bryter med
omhändertagandementaliteten”
“Svensk integrationspolitik har
brottats med två huvudproblem. För
det första har politiken präglats av
alldeles för mycket av
omhändertagande. Flyktingar och
invandrare har bemötts som svaga
individer som ofta har fått frågan
vad de ska ha för bidrag snarare än
vad de kan bidra med. För det
andra har politiken misslyckats med
att se att de som har kommit är olika
- politiken har inte varit tillräckligt
individuellt anpassad utan har i
stället formats utifrån att alla som
invandrar har haft behov av samma
stöd.Det har resulterat i att det har
tagit alldeles för lång tid för många
nyanlända att komma in på
arbetsmarknaden. “
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Fredrik Reinfeldt om [vissas] arbete


“Jag försöker hålla liv i och förstärka en servicebaserad
ekonomi som ger jobb även till dem med dålig
utbildningsbakgrund. Därför har vi RUT och ROT och sänkt
restaurangmoms. […] Var finns den arbetsmarknad som
fungerar för dem från Afghanistan och Somalia och alla
obehöriga till gymnasiet?. “
DN, dec 2011



”[…] Som flödet ser ut in till Sverige, får vi växande problem
med arbetslöshet och utanförskap kopplat till detta. Vi jobbar
med att servicejobben ska blir fler, vi har RUT-avdrag som gör
svarta tjänster vita och som ger jobb till människor som ofta har
kommit från andra länder.”
Ekots lördagsintervju, juli 2012
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Företagande som lösning
Fler i arbete och fler i företagande (ett av sju strategiska
områden i integrationspolitiken)
…”Personer

som varit analfabeter vid ankomsten till Sverige
ofta har en mycket stark egen drivkraft I lärandet. … Många är
vana att arbeta och har arbetat i hela sitt liv. En del har även
verkat som entreprenörer av olika slag. Vi har under våra
studiebesök fått exempel på följande yrken som analfabeter har
erfarenhet av: städare, skräddare, rörmockare, bagare och frisör.
Detta är drivkrafter som vi borde ta tillvara på på ett bättre sätt.”
SOU 2011: 19

