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REMISSVAR
Utökad målgrupp för samhällsorientering (Ds 2012:24)
Saco välkomnar förslaget om utvidgad målgrupp för samhällsorientering och
har inga invändningar mot konsekvensändringarna i sfi-bonuslagen.
Saco anser dock att det är olyckligt att samhällsorienteringens utökade
målgrupp innehåller en rad undantag. Bland annat föreslås att rätten till
samhällsorientering inte ska gälla personer som är över 65 år, personer som
har varit folkbokförda i en kommun i mer än tre år, personer från EESländer/Schweiz samt gäststuderande/gästforskare.
Utredningen om samhällsorientering för nyanlända utanför
flyktingmottagandet (SOU 2010:37) föreslog i sitt slutbetänkande att rätten till
samhällsorientering bör gälla alla vuxna nyanlända som har för avsikt att
stanna i landet en längre tid. Saco tillstyrkte detta förslag.
En sådan begränsning av målgruppen sänder dels signaler om att arbetslivet
förväntas vara över vid 65 år ålder, vilket kan vara särskilt problematiskt för de
personer som ej har intjänat pension under ett helt arbetsliv. Dels innebär det
en nedprioritering av det andra syftet med samhällsorienteringen, etablering i
samhällslivet.
Samhällsorienteringen innehåller exempelvis viktig information om att bilda
familj och leva med barn i Sverige, om hälso- och sjukvård, om pensioner,
äldreomsorg och svensk demokrati. Denna information är givetvis högst
relevant även för ovan nämnda personer.
Det bör även påpekas att samtliga personer som varit folkbokförda i Sverige i
mer än tre år kommer att bli röstberättigade i kommun- och landstingsvalen.
En välfungerande samhällsorientering även för dessa personer kan förväntas
ha betydelse för deras valdeltagande.
Avslutningsvis vill Saco framföra att det är av avgörande betydelse att
samhällsorienteringen håller hög kvalitet för att nå målen om en snabbare
etablering i samhälls- och arbetslivet. En breddad målgrupp innebär även
större möjligheter att individanpassa informationen.
Remissyttranden från Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna och Jusek biläggs.
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