
Motion till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016 

 

Glöm inte att integrera hemmamammorna! 

I år har det anlänt ett stort antal flyktingar till Finland. En stor del av dem kommer att stanna som 

invandrare i Finland. Kommunerna har olika integreringsstrategier där särskilt vikten av att fort lära 

sig språket och att börja arbeta ligger i fokus.  Men en grupp som ofta glöms bort är småbarnsmödrar 

som kommer till Finland, eller gravida som föder barn snart efter ankomsten till Finland. Dessa 

kvinnor är i riskzonen för att marginaliseras i integrationsåtgärder som huvudsakligen fokuserar på 

arbetslivet. De blir ofta hemma för att sköta barnet och missar då ofta sin egen integration i det nya 

samhället, speciellt om kvinnan föder flera barn efter varandra och stannar hemma i flera år. 

Under integrationstiden får invandrarna information om sina rättigheter och om hur samhället 

fungerar. De får gå på språkkurser, samtidigt som det utreds vilka färdigheter och arbetserfarenhet var 

och en har. Myndigheterna erbjuder också extra stöd med att söka ett arbete. Integrationstiden är 

normalt omkring 3 år, men för mammor som är hemma med barn är tiden 5 år. Tyvärr räcker tiden inte 

till, särskilt ifall kvinnan är hemma med flera barn, och har svårt att komma loss för språkstudier och 

integrationsservice. Hon missar då möjligheterna till extra stöd och hjälp, samt språkundervisning och 

viktig information. Detta gör ofta att dessa mammor blir isolerade från det övriga samhället, eftersom 

de varken kan språket, kulturen eller har ett arbete. 

För att småbarnsmödrar också ska kunna integreras i det finländska samhället och få information om 

sina rättigheter måste kommunerna bli bättre på att nå ut till denna grupp. Ett alternativ är att 

kommunens integrationsansvariga, t.ex. i samarbete med barnrådgivningen, försöker nå alla de 

invandrarmammor som är hemma med barnen, för att få ut den information dessa kvinnor behöver om 

sina rättigheter och skyldigheter, språkundervisning, utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen samt 

andra social förmåner, som t.ex. dagvård och andra tjänster som erbjuds barnfamiljerna av samhället.  

Förutom en extra satsning på att skapa kontakt med dessa kvinnor, bör man införa en förlängning av 

integrationsperioden för kvinnor som är hemma med barn och som först då barnen är lite äldre har en 

möjlighet att söka arbete utanför hemmet och i det skedet motiveras att lära sig nya språk.  

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Kvinnoförbundets Helsingfors avdelning yrkar på att 

Svenska Kvinnoförbundet arbetar för: 

- att kommunerna satsar på att bättre nå ut till de invandrarkvinnor som är hemma med barn och 

ser till att de som behöver det får en förlängd integrationsperiod.  

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs r.f. 
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