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Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration
Camilla Hansen och Nihad Hodzic, för centerpartiet, anför följande i motion
2007-01-01.
Luleå har en lovvärd målsättning att ta emot flyktingar varje år. Trots goda
ambitioner fungerar integrationen långtifrån tillräckligt. Vi har inte lyckats ta
tillvara våra nya kommuninvånares kompetens, erfarenhet och utbildningar.
Detta är ett enormt resursslöseri. Många fastnar i ett bidragsberoende istället
för att komma till jobb och egen försörjning och vi kan se resultatet: en stor
arbetslöshet bland människor med utländsk bakgrund, en systematisk
diskriminering på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i krogmiljön.
Därtill skall läggas en ökad bostadssegregation där utanförskap präglar livet
för många. Detta vill vi ändra på. Därför ska integrationspolitiken framöver
inriktas på arbete där varje individ ses som en resurs i ett större kommunalt
helhetsperspektiv.
Det viktigaste blir att inse att efter introduktionstiden skall majoriteten ha en
egen försörjning i form av ett arbete eller en utbildning. Svårigheterna som
personer från andra länder möter är att de inte behärskar språket, att de
saknar ett utbrett kontaktnät och att de oftast möts av fördomar och
diskriminering. Därför vill vi försöka bygga bort dessa faktorer för att ge alla
de bästa förutsättningar. Kopplingen mellan språk och arbete måste bli
tydligare. Arbete är bästa vägen till integration.
Den kommunala organisationen ska genomsyras av ett mångfaldsperspektiv
på alla nivåer. Luleå kommunen är en stor arbetsgivare, länets största och
måste därför föregå som ett gott exempel. Inom den närmaste framtiden
kommer ett stort antal kommunanställda att gå i pension. Vi vill underlätta
introducering av nya anställda med utländsk bakgrund på ett antal tjänster.
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Centerpartiet föreslår:
Att Luleå kommun varje år erbjuder minst 20 traineetjänster till personer med
utländsk bakgrund .
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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