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Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn vill 
i samband med den internationella kvinnodagen uppmärksamma invandrade kvinnor 
och deras döttrars situation på arbetsmarknaden och villkoren i arbetslivet – vilka 
möjligheter och hinder de möter i samhället och livet.

Flera forskare har genom sina studier visat att kvinnor som kategoriseras som 
invandrare har bidragit till att bygga upp det svenska välfärdssamhället genom att 
utföra de minst åtråvärda, de lägst avlönade och de mest slitsamma jobben inom 
industrin och inom vård- och omsorgssektorn. Om dessa kvinnor inte hade varit 
beredda att utföra dessa jobb, hade Sverige förmodligen inte förmått genomgå den 
ekonomiska utveckling man gjort, än mindre hade man klarat av vårdnaden och 
omsorgen av barn, sjuka och äldre.

Bland dessa kvinnor har det visserligen funnits en andel med låg utbildning eller ingen 
utbildning alls, men likafullt har deras arbetskraft varit ett viktigt tillskott. De har ofta 
kvarhållits i dessa arbeten under lång tid och har därmed berövats 
utvecklingsmöjligheter.

Oavlönat hushållsarbete hindrar denna målgrupp att frigöra sig från hemmet – hur gör 
regeringen för att stärka den barn- och äldreomsorg som skulle underlätta frigöring? 
Vilka strategier finns för att ta bort de hindren för invandrande kvinnors möjlighet 
att utbilda sig? Vad ska samhället göra för satsningar för att höja deras yrkesstatus? 
Hur stärker samhället unga invandrande flickors status på arbetsmarknaden?
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