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Sammanfattning
Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (MP) föreslår att kommunfullmäktige ställer
krav på att staden ska använda begreppet andragenerationssvenskar, i stället för
andragenerationsinvandrare, i samtliga sina dokument.
Förvaltningen anser att alla som är födda i Sverige och är svenska medborgare ska
betraktas som svenskar. Som konsekvens av detta bör beteckningen svenskar så
långt möjligt användas. Om situationen kräver det kan man lägga till att de är barn
till invandare. Huvudregeln bör dock vara att benämna dem svenskar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Stöd till resultatstyrning.
Bakgrund
Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ska ställa krav på att begreppet andragenerationssvenskar
ersätter begreppet andragenerationsinvandrare i alla stadens dokument.
Ärendet
Begreppet andragenerationsinvandrare används enligt Lappalainen och Hassan i
hela Europa, som en beteckning på barn till en invandrad. Beteckningen innebär
enligt motionärerna en onödig stigmatisering av gruppen. Motionärerna menar att
barn födda i Sverige, oftast med svenskt medborgarskap, bör betraktas som
svenskar.
Lappalainen och Hassan anser att Stockholms stad borde ställa krav på att ordet
andragenerationssvenskar ska användas i alla dokument m.m., där ett begrepp
behövs. Detta skulle vara ett litet men viktigt sätt att visa respekt för alla stadens
invånare. De påtalar att det finns behov av motsvarande ändringar i övriga landet
och i andra länder men menar att detta inte är något hinder för att Stockholm är
föregångare i frågan. För en mer fullständig argumentation hänvisas till motionen
(bilaga).
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer helt i att överförandet av begreppet invandrare till
barnen till invandrade är märklig. Förvaltningen bedömer att de flesta barn till
invandrade är födda i Sverige och är svenska medborgare. De har i regel också
gått i skola i Sverige och bör betraktas som svenskar. Förvaltningen menar i likhet
med motionärerna att begreppet andragenerationsinvandrare ger felaktiga
associationer och kan bidra till stigmatisering av en grupp medborgare som har
Sverige som sitt hemland och som betraktar sig som svenskar.
Alla som är födda i Sverige och är svenska medborgare ska betraktas som och så
långt möjligt benämnas svenskar. Att ha ett begrepp som påvisar att tidigare
generationer har sina rötter i ett annat land, ser förvaltningen inte som
meningsfullt. Om det utifrån situationen är nödvändigt att påvisa att föräldrarna
har sina rötter i ett annat land, kan man lägga till att de är barn till invandrare.
Bilagor
1. Motion om införandet av begreppet andragenerationssvenskar

Remiss från kommunstyrelsen av motion från Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP)

