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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag om  

rapport om integration med positiva exempel 

Förslag 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att en rapport om integration tas fram som belyser frågan ur flera 

perspektiv, bland annat utbildning, arbetsmarknad, språkträning, 

boende, diskriminering och fritid  

 

att rapporten även lyfter fram positiva exempel på integration från 

Norden  

 

att det ordnas ett seminarium för nordiska beslutsfattare, där län-

dernas goda erfarenheter och verksamhetsmodeller gällande integ-

ration kan diskuteras 

 

Bakgrund 

Under de senaste åren har Nordiska rådet arbetat med att ta fram rappor-

ter om aktuella frågor som rör Norden. Det har till exempel varit Könber-

grapporten om ”Framtidens nordiska hälsosamarbete” och nu senast Poul 

Nielsons rapport om den nordiska arbetsmarknaden. Det har varit bra och 

välskrivna rapporter som sätter fokus på viktiga frågor. Arbetsmetoden 

har gett goda resultat. En anledning till det kan vara att det har varit lätt 

att arbeta vidare med frågeställningarna i olika sammanhang, allt från 

seminarier till möten med olika organisationer och instanser. Det har varit 

positivt att samla ett viktigt och aktuellt ämne i samma dokument.   

 

En aktuell fråga för Norden idag är integration. På kort tid har det kommit 

många flyktingar till våra länder. Det har flytt från krig, terror och förföl-

jelse. Det är viktigt att de människor som får stanna, får goda förutsätt-

ningar att bli integrerade och att de blir en del av våra samhällen. Det är 

en utmaning att motta stora grupper av människor på kort tid, eftersom 

de nyanlända ska få språkträning, utbildning, boende och arbete, men 
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även sjukvård och en meningsfull fritid. De ensamkommande flyktingbar-

nen i sin tur behöver skolgång och ett tryggt boende. Det är även viktigt 

att arbete med attityder, så att inte fördomar, diskriminering och rasism 

ökar och får fotfäste. 

 

Våra nya invånare kan bli en stor tillgång för våra länder. Norden har en 

åldrande befolkning och lyckas vi bra med integrationen får vi ett tillskott 

som våra länder behöver. Vi behöver lösa nutida och framtida arbets-

kraftsbehov. Det kan ske med hjälp av utbildning och validering av kun-

skaper. Många som har kommit till våra länder har redan utbildning och 

arbetslivserfarenhet inom ett yrke. Då kan de behöva språkträning och 

kompletterande utbildning för att sedan kunna börja arbeta inom sitt yrke 

igen. 

 

Vi har redan tidigare många invånare med invandrarbakgrund i våra län-

der. En del har blivit välintegrerade och det finns många positiva exempel 

att lära ifrån. Det finns också människor som ännu inte blivit integrerade 

och det är angeläget att fortsätta det arbetet. Lyckas vi väl med det, så 

tar vi vara på människor och deras kunskaper och erfarenheter. En lyckad 

integration motverkar även radikalisering och extremism.  

 

En rapport skulle vara ett sätt att samla kunskaper, goda exempel och 

förslag på åtgärder för att integrationen ska bli så positiv och lyckad som 

möjligt. Samarbete och kunskapsutbyte är styrkan i det nordiska samar-

betet. 
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