Skrivelse till Arbetsmarknadsnämnden

Skrivelse om aktivering av Integrationspakten med anledning av
läget i Ukraina
Vi välkomnar att staden har aktiverat Integrationspakten som en del av mottagandet av
människor som flyr det ryska invasionskriget i Ukraina. Alla som kommer hit ska känna sig
trygga i att det finns en plats för dem i vårt samhälle. Nu ges tillfälle att testa kraften i
Integrationspakten som effektiv arbetsmarknadsåtgärd, och vi ser fram emot att se stadens och
nätverkets samverkan stärkas för att skapa praktikplatser och integrationstillfällen för de som
söker sig till Stockholm. Vänsterpartiet har tidigare efterfrågat stärkta krav på näringslivet att
engagera sig i integrationsprocessen genom att erbjuda fler deltagare konkreta och kvalitativa
etableringstillfällen på arbetsmarknaden, något som vi nu hoppas att vi kommer att få se i
praktiken.
Det är viktigare än någonsin att visa att Stockholm är en plats där alla människor kan leva ett
självständigt liv i frihet, och vi vet att en lyckad integrationsprocess utgör en särskild
framgångsfaktor. Integrationspakten har bland annat som målsättning att möta arbetsgivares
utmaningar med att hitta efterfrågad kompetens och att stärka integrationen i Stockholm
genom att skapa möjligheter för människor som står utanför arbetsmarknaden. Det finns alltså
stor potential för ömsesidiga utbyten mellan nyanlända som kommer till Stockholm och
Integrationspaktens medlemmar. Aktörerna i nätverket är företrädare för den svenska
arbetsmarknadsmodellen och vi förutsätter därför som vanligt att alla arbetsplatser inom
Integrationspakten omfattas av kollektivavtal och goda arbetsvillkor.
Men givet det extraordinära säkerhetsläget i världen förväntar vi oss att staden skärper kraven
på nätverket inom Integrationspakten. Staden måste säkra att samarbetspartnerna följer de
krav som staden har för att ingå samarbeten. I solidaritet med det ukrainska folket ser
Vänsterpartiet det nu som en självklarhet att en förutsättning för samarbeten är att bolag inte
har några kopplingar till den ryska marknaden.
Vi undrar därför:
-

Hur arbetar arbetsmarknadsförvaltningen för att säkerställa att det inte finns några
rysslandskopplingar bland medlemmarna i Integrationspakten?
Kommer det att ställas krav på att medlemmarna i nätverket inte har kopplingar till
ryska företag och ryska investeringar?
Kommer det att ställas krav på att medlemmarna redan är oberoende av, eller har en
plan för att bli självständig från, ryska energiresurser?
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