Till Arbetsmarknadsnämnden

Skrivelse om SFI och allas rätt till integration
Svenska språket är grundläggande för integration i ett nytt samhälle, därför ska det också vara
en rättighet för de som kommer till Sverige att få lära sig svenska. För att människor ska
integreras och lära sig svenska behöver systemen för integration och svenskundervisning vara
flexibla och lättillgängliga för olika grupper.
8 av totalt 23 SFI utbildningar ligger i innerstaden, och i Tensta-Rinkeby finns det bara en
enda SFI-utbildning som dessutom inte har utbildning på nivå 1. Prov för att börja SFI går
endast att görs på Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52. För de som är
föräldralediga finns det möjlighet att läsa på SFI men det går inte att ta med sig barn när man
ska göra provet för att kunna börja på SFI. För de, ofta kvinnor, som är föräldralediga är det
troligt att det är ett hinder att börja på SFI eftersom att provet bara går att göra inne i centrala
Stockholm och att den som är hemma med barn måste ordna barnvakt för att göra provet,
människor som är nyanlända och i behov av språkstudier har inte alltid ett nätverk som kan
ställa upp som exempelvis barnvakt. Vi anser att man bör se över möjligheten att göra prov på
fler platser i staden för att sänka trösklarna för alla men i synnerhet för de som är hemma med
barn.
SFI för föräldralediga finns på flera platser i Stockholm, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen,
Stureby, Sätra och Vårberg, dock så finns det inte på alla nivåer på alla platser. På Järva finns
det bara i Rinkeby, men där går det inte att läsa nivå 1 vilket många av de som är nyanlända
behöver. För att läsa på nivå 1/A går det bara att läsa i Vårberg eller Skärholmen för
föräldralediga. Detta gör det tydligt att det behöver finnas krav på geografisk placering och
kursutbud vid upphandling av SFI, att det ser ut så här är ett stort systemfel som får allvarliga
konsekvenser för de kvinnor i de västra och norra delarna av staden som på grund av detta
skjuter upp sina svenska studier och därmed inte får möjlighet till att integreras i samhället. Vi
menar att detta måste förändras för att främja även möjligheterna till integration för alla även
kvinnor som är hemma med barn.
Mot bakgrund av detta skulle vi vilja veta;
1. Finns det några slutsatser som kan dras av att SFI inte finns geografiskt utspritt i
staden på olika nivåer och för olika målgrupper?
2. Vilka konsekvenser på deltagande i SFI undervisningen bland föräldralediga kvinnor
får den geografiska spridningen på kurserna?
3. Ämnar förvaltningen att vidta några åtgärder för att säkerställa alla nyanlända
inklusive föräldraledigas rätt till SFI på ett rimligt avstånd från stadsdelen där man
bor?
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