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Remissvar på utkast till delar av Partnerskapsöverenskommelsen
för perioden 2021-2027 (N2020/02875)
Med anledning av den remiss som skickats ut på utkastet till delar av
Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 (N2020/02875) har SIOS,
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige valt att inkomma med ett yttrande
gällande de punkter som är särskilt relevanta för SIOS verksamhetsområde, enligt följande:
•

ESF+ - Det behövs konkretiserade riktlinjer för att avgöra vad som kan anses vara
”kostnadseffektivt” och var ”behoven är som störst” för att undvika skilda politiska
tolkningar.

•

Eruf – Ett Sverige närmare medborgarna – Det behövs en helhetssyn på de utmaningar
som finns i samhället. Det är viktigt att den sociala inkluderingen fokuseras och att
arbetet med att motverka segregation, socioekonomiska skillnader och fattigdom
kommer till stånd.

•

Kreativa Europa - Det är viktigt att inte endast de kulturella områden som kan
konkurrera kommersiellt får utrymme. Även den kulturutövning som är
språkutvecklande, identitetsskapande och som blivit tradition behöver ses och ges
utrymme i denna mening.

•

Urban Development network programme (URBACT) IV – SIOS vill erinra om vikten
av att arbeta mot segregation, socioekonomiska skillnader och fattigdom, i det aktiva
arbetet för en hållbar stadsmiljö.

•

AMIF - SIOS är positiva till framhållandet av ett långsiktigt och hållbart perspektiv
men poängterar vikten av att skapa säkra vägar in i Europa där rätten att söka asyl
säkerställs. SIOS framhåller även behovet av att ha ett helhetstänk när det kommer till
integrationsåtgärder och att dessa inte endast stannar vid de två första åren då en
person betecknas som nyanländ.

•

ISF – Det behövs ett omnämnande av högerextremism under denna punkt då det är ett
betydande hot. SIOS vill också lyfta fram vikten av att ha förebyggande åtgärder som
ökar inkluderingen i samhället och motverkar rasism, utanförskap och segregation.

•

SIOS ställer sig positiva till att det står att alla program kommer beakta horisontella
kriterier som miljö, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering i
genomförandet.

Dessa delar av förslaget till utkast kommer att bemötas och reageras på och därefter följer en
rad generella synpunkter på utredningen som sådan följt av en slutsats.
1

Datum: 2021-01-15
YTTRANDE
Dnr. N2020/02875
SIOS
kansli@sios.org
Näringsdepartementet

Europeiska socialfonden plus (ESF+) - Det politiska målet 4 - Ett mer socialt Europa
Det nämns att insatserna ska vara kostnadseffektiva och göras där behoven är som störst.
SIOS menar att det finns ett behov av mer konkretiserade riktlinjer för vad som kan anses
vara ”kostnadseffektivt” och bedömningskriterier för att avgöra var ”behoven är som störst”
för att undvika skilda politiska tolkningar.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Det politiska målet 5 – Ett Europa
närmare medborgarna
SIOS håller med om förslaget men vill varna för att allt för vida och generella beskrivningar
kan tolkas fel och leda till att de utmaningar som föreligger missas att beaktas. Det behövs en
helhetssyn på de utmaningar som finns i samhället samtidigt som de lokala förutsättningar och
utmaningar som finns behöver ses och mötas med anpassade lösningar för just den kontexten.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är alltid a och o när det kommer till ett hållbart
utvecklingsarbete och att förvänta sig att arbetet som genomförs görs på ett inkluderande och
miljömässigt hållbart vis kan tyckas vara en självklarhet men det kan behöva understrykas.
Det är viktigt att den sociala inkluderingen fokuseras och att arbetet med motverkandet av
segregation, socioekonomiska skillnader och fattigdom kommer till stånd. Synergier med
ESF+ är här lämpliga så som föreslås i utkastet.

Kreativa Europa
SIOS håller med om behovet av att satsa på kulturen och på det Kreativa Europa. Men det är
viktigt att inte endast de kulturella områden som kan konkurrera kommersiellt får utrymme.
Kulturen har en sådan enastående förmåga att vara det förenande kitet i ett samhälle och här
går det inte att göra avgränsade generella bedömningar av vilken kultur eller kulturellt uttryck
som ska premieras. Det menar SIOS motverkar sig självt. Kulturen ska vara fri.

Urban Development network programme (URBACT) IV
SIOS vill belysa och understryka möjligheten till synergier med Eruf och vill erinra om det
aktuella som omnämndes under detta program och som även är aktuellt här. Det är vikten av
att arbeta mot segregation, socioekonomiska skillnader och fattigdom, i det aktiva arbetet för
en hållbar stadsmiljö.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
SIOS är positiva till sig förslaget men vill passa på att uppmärksamma om vikten av att ha ett
långsiktighet perspektiv när det kommer till asylsystemet och ett helhetstänk när det kommer
till integrationsåtgärderna. Det är viktigt att möjliggöra säkra vägar in i Europa där rätten att
söka asyl säkerställs och att det inte försvåras av gränsförvaltningen. Det är även angeläget att
säkerställa att gränsförvaltningen inte ska leda till rasprofilering. SIOS vill belysa behovet av
att se till helheten när det kommer till integrationsåtgärder och att dessa inte endast stannar
vid de två första åren då en person betecknas som nyanländ. SIOS ser därför positivt på
samarbetet mellan AMIF och ESF+ i anläggandet av ett mer långsiktigt perspektiv.
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EU-fonden för inre säkerhet (ISF)
Syftet med fonden är att tillförsäkra en hög säkerhetsnivå inom unionen, särskilt genom att
förebygga och bekämpa terrorism och radikalisering, grov organiserad brottslighet och
cyberbrottslighet samt att ge stöd till brottsoffer. SIOS ställer sig bakom förslaget men vill
poängtera vikten av att lägga till begreppet högerextremism då en betydande hotbild har tydlig
koppling till högerextremism. Det blir då också angeläget att arbeta för att motverka rasism i
det förebyggande arbetet. Utöver det är det viktigt med åtgärder som ökar inkluderingen i
samhället och motverkar utanförskap och segregation som en del av det aktiva arbetet.

Horisontella kriterier
Övergripande står det att alla program kommer beakta horisontella kriterier som miljö,
jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering i genomförandet. SIOS välkomnar den
skrivningen som poängterar att alla program kommer arbeta med miljö, jämställdhet,
likabehandling och icke-diskriminering.

Slutsats
SIOS ställer sig i stora delar positiva till utkastet till delar av Partnerskapsöverenskommelsen
för perioden 2021-2027 (N2020/02875) men vill poängtera betydelsen av arbetet inom vissa
områden och vikten av beaktandet av vissa aspekter i arbetet. Det handlar om att anlägga ett
horisontellt arbetssätt som är icke-diskriminerande, transparent och som värdesätter
likabehandling och jämställdhet samt arbetar för ett bättre klimat. Samtidigt vänder SIOS sig
frågande mot att använda allt för generella beskrivningar av åtgärderna i programmen så som
vi poängterar under ESF+ där det riskerar att leda till skilda politiska tolkningsmöjligheter.
SIOS lyfter fram behovet av att se till de lokala förutsättningarna och att arbeta mot
segregation, socioekonomiska skillnader och fattigdom i arbetet för en social inkludering och
en hållbar stadsmiljö. Det är vidare viktigt att se betydelsen av en bredd av olika kulturer och
kulturella områden i berikandet av det kreativa Europa. I arbetet med en hållbar
migrationspolitik är det viktigt med säkra vägar in i Europa, där rätten att söka asyl
säkerställs. Det är också betydande att det finns ett helhetstänk vad gäller integrationsåtgärder
och att dessa inte stannar vid de första två åren då en person betecknas som nyanländ. I
arbetet för att bekämpa terrorism är det angeläget att förebygga radikalisering och
högerextremism bland annat genom att motverka rasism, utanförskap och segregation och öka
inkluderingen i samhället. Ett samhälle som mår bra har också lättare att hålla ihop.

För SIOS styrelse,

Amadeu Batel
SIOS Ordförande
3

