/

STOCKHOLMS STAD
Kommunstyrelsen
Registraturet
Bilaga

■I.

Ink.

2018 09 2 6
-

"'

Dnr:
TIH;

Motion av Råekard Wall {-) ©m SConsekvensbeskrlvniingäT' äv'rfttänslnvålifFng

Under de senaste 12 månaderna har Stockholms stad anvisats och tagit emot tusentals så kallade
ensamkommande flyktingpojkar. Pojkar, därför att över 90% av ensamkommande är pojkar eller
män. Någon kan säga att Staden inte har mycket til! val när tex statsmakterna anvisar individer till
Stockholm. Å andra sidan fick fullmäktige i slutet av år 2015 veta av socialborgarrådet Åsa Lindhagen
att Staden på eget initiativ tagit över 100 så kallade ensamkommande fiyktingpojkar från Malmö.
Pojkar, därför att alla och varje av dessa 100 individer var pojkar eller män. Många gånger är det
ändamålsenligt att ha en uppfattning om konsekvenserna som de politiska åtgärder man vidtar leder
till. Somliga människor, som tex min gamla farmor, kommer snabbt till den närmast instinktiva
slutsatsen att ett samhälle med ett onaturligt stort överskott på män utvecklas otillfredsställande i
åtskilliga avseenden. Andra, som tex finansborgarrådet Karin Wanngård, ser inte mansöverskott som
ett problem per automatik. Så har hon i alla fall svarat mig i interpeilation 2016:26.
Man har länge forskat om samhällen med mansöverskott, men frågan har fått förnyad aktualitet ute i
världen pga de stora och växande mansöverskotten i Kina och Indien. Ett standardresultat från sådan
forskning är att kriminalitet, inte minst vad avser sexualbrott, och sociala problem av olika slag växer i
omfattning i takt med att mansöverskottet växer. Tydligen har vi här i Stockholms stad en diskrepans
mellan vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger oss och vad politiker i Stadshuset anser gälla, i
en sådan situation finns all anledning att öka kunskapen genom att studera fallet Stockholm - och
inte någon avlägsen stad eller landsända på andra sidan jordklotet. Därför föreslås att fullmäktige
beslutar om att en arbetsgrupp tillsätts för att genomföra en sådan studie. Detta är genusforskning
implementerat på verkliga och näraliggande frågeställningar. Därifrån kan ekonomiska medel tas.
Fullständiga och aktuella demografiska data för Stockholm finns idag inte tillgängliga - bla därför att
alla individer som kom till Sverige under framför allt hösten 2015 ännu inte har färdigbehandlats av
Migrationsverket, och därför inte heller har hunnit mantalsskrivas på någon mer permanent adress.
På nationell nivå räknar man grovt med att det i årskullarna kring övre tonåren i Sverige idag 2016
finns åtminstone 1,20 pojkar per flicka. Detta är onaturligt mer än de mer naturliga 1,05. Vad får en
sådan könsobalans för konsekvenser?
En hypotes som ska ingå i arbetsgruppens uppdrag att studera är att resultatet av mansöverskott i
ett samhälle blir att de flesta pojkar och män får njuta av kvinnligt sällskap i mindre omfattning än de
annars skulle ha fått göra, och vissa kommer att bli helt utan jämfört med fallet med en balanserad
könsfördelning. I Kina och Indien är mansöverskottet internt självförvållat. För Sveriges del kan man
säga att det kommer utifrån. Då kan man också räkna ut statistiska ungkarlskoefficienter, dvs hur
många inhemskt födda pojkar som kommer att bli utan kvinnligt sällskap för varje ensamkommande
pojke som kommer till Sverige eller Stockholm. Den kortsiktiga koefficienten kan antas vara hög,
kanske nära ett, därför att ynglingen som blir utan kvinnligt sällskap inte har så mycket annat val än
att vara just utan. Den långsiktiga koefficienten är lägre därför att den vuxne mannen har större
möjligheter att bege sig ut i världen, erbjuda ett hem i Sverige och etablera en relation till en kvinna
från utlandet. Då har denne vuxne man emellertid många gånger ett liv i relativ ensamhet bakom sig
som kan beskrivas som känslomässig köttkvarn. Sedan finns de som förvånas och förfasar sig över att
alldeles för många så kallade importfruar far illa i sin relation i Sverige. Detta är ett problem som kan
befaras komma att växa i omfattning i framtiden. En insiktsfull studie i frågan kan kanske hjälpa till
med att få ansvariga på bättre tankar, och kanske till och med agera proaktivt.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

en studie om konsekvenser av mansinvandring genomförs

att

ge kommunstyrelsen t uppdrag att utse en särskild person för att leda arbetet

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ombesörja att det minst en gång per år
avrapporteras till kommunfullmäktige hur arbetet fortskrider

att

kostnadsneutralitet för uppdraget säkerställs genom att motsvarande
medelsminskningar görs i Stadens olika genuspedagogiska projekt

Stockholm den 26 september 2016
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