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Flyktingmottagningskrisen, jämställdhet och värderingar2
Flyktingmottagningskrisen 2015 påverkade EU‐länderna på mycket olika sätt, och de politiska svaren
på krisen var därför också olika.3 Under 2015 anlände sammantaget många fler asylsökande till Europa,
vilket gav upphov till känslor av oro, invasion och rädsla i hela EU, men också till en enorm politisk och
social solidaritet. Under flyktingmottagningskrisen har jämställdhetens ställning som europeisk
värdering förstärkts. Samtidigt har jämställdhetens normativa kraft i EU förändrats: jämställdheten har
exempelvis använts som skäl till att delvis stänga gränserna, eller som argument när europeiska
politiker vill peka på skillnaderna mellan européer och icke‐européer.
Värderingarna visar normalt vad ett samhälle eller en person anser vara önskvärt. Värderingarna ger
därför en personlig eller en socialt, kulturellt eller politiskt gemensam riktning, inte endast för vad som
är eftersträvansvärt, utan även för vad man är, identiteten. Normer och värderingar är centrala delar
av både människors och nationalstaters självbild. Denna självbild utvecklas dock inte i ett tomrum.
Snarare är det så att den förstärks som reaktion på vad som uppfattas som annorlunda. Den nationella
självbilden bygger med andra ord på föreställningen om ”vi” och ”dem”.
När det gäller jämställdhet som europeisk värdering har Europeiska unionen sedan länge främjat
jämställdheten. Men även om jämställdheten är ett grundläggande begrepp i unionsrätten och
nationell rätt är dess omfattning och innebörd, samt strategierna för att uppnå jämställdhet,
fortfarande starkt omstridda. Jämställdheten har flera aspekter, och varje aspekt är resultatet av en
historisk kamp och omtolkningar. Några aspekter är kvinnors kamp för tillträde till arbetsmarknaden,
lika lön för lika arbete samt kampen för att jämna ut obalansen mellan avlönat och oavlönat arbete –
såsom hushållsarbete eller omsorgsansvar för barn, äldre och sjuka. Andra centrala stridsfrågor har
varit, och fortsätter att vara, rösträtt och rätt till politisk representation, sexuella och reproduktiva
rättigheter och kampen mot könsbaserat våld.

Centrala diskussionspunkter
Denna Policy Research Alert åtföljer en längre rapport med samma titel, Valuing Gender Equality:
Ideas, Practices and Actors in Everyday Integration Work, om jämställdhet och integration i fyra
europeiska länder – Tyskland, Ungern, Polen och Sverige (DOI 10.17185/duepublico/72831). Våra
huvudsakliga diskussionspunkter kretsar kring tre frågor. För det första, integrationsarbete i
förhållande till jämställdhet som värdering, föreställning eller övergripande ideal som förmedlas. För
det andra, i förhållande till den vardagspraxis som syftar till att uppnå jämställdhet. Och för det tredje,
i förhållande till de aktörer som strävar efter jämställdhet i sitt integrationsarbete.
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Denna Policy Research Alert åtföljer en längre rapport om jämställdhet och integration i fyra europeiska länder – Tyskland, Ungern, Polen
och Sverige: B. Suter, I. J. Ramsøy, och Franziska Böhm, Valuing Gender Equality: Ideas, Practices and Actors in Everyday Integration Work
— Integration and the Value of Gender Equality in Germany, Hungary, Poland and Sweden, NOVAMIGRA, D3.3c Briefing Paper, September
2020, https://doi.org/10.17185/duepublico/72831
3
Det är viktigt att komma ihåg att flyktingmottagningskrisen endast är en av flera kriser i Europa under de senaste två årtiondena. Europa
har drabbats av en finanskris, en säkerhetskris och en flyktingmottagningskris, och befinner sig för närvarande mitt i två ytterligare kriser
– covid‐19‐pandemin och klimatkrisen. Dessa kriser förvärrar ytterligare befintliga skillnader, bland annat mellan könen.
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Jämställdheten som grundläggande värde i de europeiska samhällena har varit ett problematiskt
projekt. I unionen värderas jämställdheten på olika sätt på nationell nivå, men på migrationsområdet
har många aktörer av alla politiska schatteringar använt jämställdheten som skiljelinje mellan
”européer” och ”icke‐européer”.
Jämställdheten som värde är central i olika integrationskurser. Som denna rapport har visat håller de
flesta lärare lika hårt på vikten av detta värde som på att presentera det på ett både neutralt och
inkluderande sätt. De hänvisar exempelvis till nationell eller internationell lagstiftning, eller framhäver
jämställdhetens universella betydelse genom att betona att vi alla är människor. Generellt anses det
krävas tid, erfarenhet och förtroendefulla möten för att förändra värderingar, och kurserna betraktas
som en utgångspunkt och inte som ett mål i denna process. Dessutom påpekas det i studien att många
lärare visserligen betraktar sig själva som företrädare för nationen, men att de uppvisar stor reflexivitet
i hur de representerar nationen eller någon annan grupp de anser sig vara en del av. Europa – eller EU
– förekommer dock sällan som referensram.
Kampen för jämställdhet leder sitt ursprung till skillnaderna i behandlingen av kvinnor och män, och
därför har jämställdheten kommit att betraktas som en fråga som berör kvinnor i högre grad än män.
De flesta typer av integrationsarbete som syftar till att uppnå jämställdhet är också inriktat på migrant‐
och flyktingkvinnor och deras egenmakt. De åtgärder som tas upp och framhävs i rapporten
återspeglar betydelsen av att ta hänsyn till målgruppens heterogenitet. Det anses vara nödvändigt att
vara lyhörd för enskilda personers särskilda behov och subjektiva ståndpunkter för att arbetet för
egenmakt ska bli framgångsrikt. Aspekter som ålder, kompetensnivå, familjesituation och
hälsotillstånd kan exempelvis skapa olika behov och intressen. Rapporten visar också att manlighet
och ickebinära könsidentiteter i förhållande till jämställdhet är en betydligt mer marginaliserad fråga
som dock i allt högre grad börjar prägla integrationsarbetet. De svårigheter som män och hbtqi‐
personer står inför i migrationsprocessen på grund av sina (köns‐)identiteter erkänns och diskuteras
allt mer.
Det är viktigt vad de aktörer som deltar i integrationsarbetet har för könsidentitet, etnisk identitet och
ståndpunkter. Integrationsarbetet utförs i huvudsak av kvinnor, både i den offentliga sektorn och i den
tredje sektorn genom avlönat och oavlönat arbete. I stor utsträckning överensstämmer denna
arbetsfördelning med den traditionella könsrollsuppfattningen, som innebär att kvinnorna tar hand
om arbetet i den sämre avlönade eller oavlönade omsorgssektorn. Vi har dock konstaterat att denna
typ av arbete även ger möjligheter till egenmakt för kvinnor, personer med migrationsbakgrund och
andra minoriteter. Den funktion som förebild som vissa av dessa människor har bör dessutom inte
underskattas, både ur ett köns‐ och ett integrationsperspektiv. Det är också obestridligt att typen av
aktörer – staten, statliga institutioner, icke‐statliga organisationer och de som finansierar icke‐statliga
organisationer – i hög grad styr jämställdhetsarbetet genom att upprätta ramarna för och finansiera
detta arbete.
Så hur kan ett gräsrotsperspektiv prägla vår uppfattning av jämställdheten som en europeisk
värdering?
Rapporten har visat att jämställdheten som värdering yttrar sig på många olika sätt i
integrationsarbetet. I integrationsutövarnas reflektioner och erfarenheter, föreställningar och sätt att
arbeta finns det dock en röd tråd. För det första är innebörden i och strävan efter jämställdhet
beroende av aktörernas – i detta fall både integrationsutövarnas och deltagarnas – klass, ”ras”, etniska
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ursprung, sexuella läggning, fysiska förmåga och andra sociala markörer. För det andra kan synen på
jämställdhet som värde – som europeiskt, nationellt eller universellt värde eller inte som något värde
överhuvudtaget – förändras från en situation till nästa, vilket inte minst är beroende av vilka
jämställdhetsfrågor som dominerar den politiska och offentliga debatten på en viss plats. Det innebär
att de sätt på vilka jämställdheten yttrar sig och sätten att uppnå jämställdhet kan ta olika former i
olika sammanhang och situationer. För det tredje, vilket är lika relevant, finns det en insikt om att
bestämda jämställdhetsföreställningar inte uppstår i ett tomrum, utan är historiskt betingade. Dagens
föreställningar om jämställdhet har utvecklats över tid och genom olika strävanden vars perspektiv har
skiftat över tid, men särskilt under de senaste hundra åren. För det fjärde är omvandlingen av normer
och värderingar, både hos individer och i samhället, en tidskrävande och dynamisk process. Den är
aldrig färdig och omförhandlas hela tiden. För integrationsarbetet krävs tid och förtroende samt
verktyg för att skapa medvetenhet om de egna värderingarna.
Rapporten leder också vidare till frågor som ligger bortom flyktingskap eller migrantskap. Tillgång till
barnomsorg leder exempelvis inte bara till att fler flyktingkvinnor deltar i integrationskurser, utan
främjar även kvinnors tillträde till arbetsmarknaden i allmänhet. Ett annat exempel är att det i synen
på manlighet erkänns att jämställda relationer minskar mäns våld mot kvinnor i allmänhet, inte bara
bland invandrare. Frågor som rör jämställdhetens värde berör därför samhället i stort, inte bara
integrationsområdet. Det är viktigt att ha detta perspektiv i åtanke när man tar itu med jämställdheten
i integrationsarbetet, inte minst vid uppläggningen av politiken.
EU som politisk enhet har anammat jämställdheten som värdering – ett övergripande ideal – och syftet
med lärdomarna från denna rapport är att underlätta för EU att leva upp till dessa åtaganden. Den
nuvarande krisen i flyktingmottagning kan ses som ett historiskt vägskäl i arbetet med att bana väg för
jämställdheten som fullfjädrad europeisk värdering. Vi betraktar lärdomarna från gräsrotsnivå som ett
litet men viktigt steg i denna riktning.

Rekommendationer
Baserat på vår fältforskning om integration och jämställdhet i Tyskland, Ungern, Polen och Sverige
lämnar vi vissa politiskt relevanta rekommendationer på grundval av slutsatser från intervjuerna med
integrationsutövare.

Presentera jämställdhet som en värdering som alla strävar efter, snarare än att den är
knuten till en nationell, europeisk eller västerländsk kontext, och därmed ta hänsyn till
värderingens många olika former och kampen för jämställdhet i och utanför den
västerländska kontexten.


Jämställdheten presenteras ofta som en nationell egenskap, som en svensk eller tysk
(europeisk) värdering (nationell kultur, nationell värdering eller nationell norm). Detta
leder till en risk för att den avvisas och kan utesluta individer som inte känner att de
är en del av nationen. Jämställdheten bör presenteras som en värdering som inte är
beroende av nationella kulturer. Förmedlingen av jämställdhet bör ge utrymme för
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olika tolkningar av värderingen i sig. Berörda parter: nationella, regionala och lokala
myndigheter, organisationer i det civila samhället, särskilt integrationsutövare.

Erbjuda villkor för integrationsarbete som främjar förtroende och ger utrymme för
ömsesidig kommunikation och reflexivitet både bland nyanlända och i samhället i stort.


Att förändra sina värderingar som vuxen är en inre resa som inte kan påtvingas utifrån.
Det ger upphov till en process som gör det möjligt att bli medveten om de egna
värderingarna genom reflektioner i samtal med andra. Samtalet bör bygga på
ömsesidig respekt och en öppenhet för andra åsikter. Syftet med samtalen bör vara
att bygga upp ett förtroende snarare än att tvinga på någon vissa värderingar. Berörda
parter: lokala myndigheter, organisationer i det civila samhället.

Värna rättigheterna för alla kvinnor, däribland migrant‐ och flyktingkvinnor.


De nationella regeringarna bör fortsätta med och öka sina insatser för att värna
kvinnors rättigheter och möjliggöra jämställdhet för alla kvinnor, däribland flykting‐
och migrantkvinnor. Detta innebär också att man upprätthåller respekten för de
rättsliga normerna i europeisk och nationell lagstiftning, och strävar efter att
genomföra jämställdheten som social norm. Berörda parter: nationella, regionala och
lokala myndigheter, organisationer i det civila samhället, integrationsutövare.

Ge migrant‐ och flyktingkvinnor
integrationsverksamhet.

egenmakt

genom

att

främja

tillgången

till



Migrant‐ och flyktingkvinnor är bland de mest utsatta grupperna i samhället. Att ge
migrant‐ och flyktingkvinnor egenmakt, särskilt genom information om samhället,
rättigheter och skyldigheter, är mycket viktigt för att ge dem samma möjligheter som
andra. Det är viktigt att de har tillgång till integrationskurser, arbetsmarknaden,
vårdinrättningar, rättslig representation och så vidare. För att de ska kunna utnyttja
denna tillgång är det ytterst viktigt att de känner till sina rättigheter och möjligheter.



En praktisk aspekt är att tillhandahålla barnomsorg vid integrationsarbete där kvinnor
får information, lär sig språket och ges möjligheter att bygga nätverk i sin nya miljö.
De som tillhandahåller samhällsorientering, språkkurser och annan
integrationsverksamhet bör tänka på barnomsorgsmöjligheterna, så att fler kvinnor
kan delta i kurserna. Även om sådana tjänster är viktiga för hela familjerna gör just
tillgången till barnomsorg att fler flyktingkvinnor kan ta del av landets utbildnings‐ och
sysselsättningsmöjligheter. Berörda parter: nationella, regionala och lokala
myndigheter, organisationer i det civila samhället, integrationsutövare.

Var uppmärksam på behoven inom olika målgrupper, såsom hbtqi‐personer, föräldrar,
kvinnor och män.


Migranter och flyktingar är en heterogen grupp. De har olika sociala markörer (ålder,
etniskt ursprung, ras, klass, religion, sexuell läggning och könsidentiteter),
erfarenheter och strävanden. I integrationsarbetet bör man vara lyhörd för alla köns
behov genom att vara uppmärksam på sammanhanget, situationen, människors
www.novamigra.eu
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identiteter och sociala ställningar. Att exempelvis ge män möjlighet att utbyta
erfarenheter och uttrycka på vilka sätt de är utsatta, bl.a. när det gäller hbtqi‐frågor i
den allmänna jämställdhetsdebatten, och tillhandahålla könssegregerade utrymmen,
är tre sätt att överföra jämställda värderingar genom integrationsarbete som tar
hänsyn till individernas behov av trygga utrymmen och främjar kulturell känslighet.
Berörda parter: nationella, regionala och lokala myndigheter, organisationer i det
civila samhället, integrationsutövare.

Främja akademisk forskning om könsspecifik migration och integration, däribland studier
om manligheter.


Integrationsarbetet bör engagera män – både flykting‐ och migrantmän och män i
allmänhet – i jämställdhetsdebatten som individer (inte bara som makar eller pappor)
som både drar nytta av och bidrar till att utmana inrotade könsnormer. Detta innebär
bland annat att man utvidgar den offentliga debatten till mäns skiftande erfarenheter
och alla olika manligheter bland migranter. Detta motiverar också att den akademiska
forskningen i högre grad inriktas på jämställdhet med avseende på män och
manligheter i allmänhet och migration i synnerhet. Berörda parter: Europeiska
kommissionen, finansieringsorgan på nationell, regional och lokal nivå,
organisationer i det civila samhället.

Öka projektfinansieringen och finansieringen av icke‐statliga organisationer för att på ett
hållbart sätt ge migranter och flyktingar egenmakt.


I många länder är organisationerna i det civila samhället avgörande för strävan efter
jämställdhet mellan män, kvinnor och hbtqi‐personer med migrationserfarenheter. De
icke‐statliga organisationernas arbete sker ofta inom ramen för projekt och bygger
ofta på finansiering från EU, regionala myndigheter eller andra lokala organ. För att
dessa aktörer ska stärkas krävs åtgärder för att avhjälpa vissa av de problem som dessa
organisationer brottas med: osäkerheten när det gäller framtida finansiering, brist på
kontinuitet och osäkra arbetsförhållanden för personalen. Berörda parter: Europeiska
kommissionen, nationella, regionala och lokala myndigheter.

Möjliggöra reflektion bland lärare och integrationsutövare för att de ska förstå att det tar
lång tid att förändra värderingar.


Ge utrymme för reflektion bland lärare och andra integrationsutövare som försöker
förändra värderingar, så att de förstår vikten av tid och känslighet för den historiska
utvecklingen i diskussionen om och främjandet av överföringen och förändringen av
värderingar. Lärarna bör därför uppmuntras att fundera över sina egna förväntningar
på kurserna och hur dessa förväntningar kan påverka undervisningen och mötet med
kursdeltagarna. Berörda parter: nationella, regionala och lokala myndigheter,
organisationer i det civila samhället, integrationsutövare.
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Om NOVAMIGRA
Flera kriser, som delvis är förbundna med varandra, har i grunden skakat EU‐projektet under de
senaste åren. Särskilt reaktionerna på ankomsten av 1,25 miljoner flyktingar 2015 väckte tvivel om
idealet med ett enat Europa. Vilken inverkan har den så kallade migrations‐ och flyktingkrisen på EU:s
normativa grundval och värderingar? Och vad kommer EU att stå för i framtiden?
NOVAMIGRA studerar dessa frågor genom en unik kombination av samhällsvetenskaplig analys samt
juridisk och filosofisk normativ rekonstruktion och teori.
I detta projekt
• utvecklas en noggrann deskriptiv och normativ förståelse av den nuvarande ”värdekrisen”,
• bedöms de europeiska värderingarnas möjliga utveckling i framtiden, och
• analyseras Europas framtid i ljuset av rättigheter, normer och värderingar som kan bidra till
att man övervinner kriserna.
Projektet finansieras med ungefär 2,5 miljoner euro från Horisont 2020, Europeiska unionens
ramprogram för forskning och innovation, under tre år.
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