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Yrkande angående V och MP:s yrkande 
angående säkerställa stadens övergripande 
MR-arbete 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

Yrkandet avslås 

Yrkandet 
I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i kommunallagen och i en rad 
nationella lagar. Ett hållbart skydd för de mänskliga rättigheterna utgår från 
kunskap och medvetenhet om individens rättigheter och det allmännas 
skyldigheter. 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns skäl för något annat” – Kommunallagen 2§ 

Här i Göteborg gör vi inte skillnad på kvinnor och män. Vi har lika stora sexuella 
rättigheter. Här får man lov att älska vem man vill och i princip hur man vill.  

Vi förtrycker inte kvinnor kulturellt och vi tvingar inte på någon heltäckande 
klädsel eller huvudduk. Flickor och pojkar har idrott sida vid sida och i bussen 
sitter vi blandat och talar respektfullt med varandra. 

Här tar vi både kvinnor och män i hand när inga pandemier råder. 

Däremot har vi en gräns på hur gammal man får vara när man inleder sexuella 
relationer och vi gifter inte bort minderåriga barn. Vi tvingar inte någon som inte 
vill, oavsett ålder att gifta sig här. 

Vi omskär inte våra barn för att ta död på sexuell lusta och vi gifter inte bort 
människor mot deras vilja, kärleken är fri. Vi utför inte oskuldskontroller och vi 
slår inte våra barn.  

Vi förtrycker inte homosexuella, vi ger istället skydd vid hot och våld. 

Kommunen har ett ansvar att agera aktivt så att människor inte diskrimineras 
eller begränsas utifrån sina fri- och rättigheter, att aktivt skydda individer mot 
kränkningar och övergrepp, att enskilda har kunskap och medvetenhet om sina 
rättigheter och skyldigheter och att skapa förutsättningar för människor att 
tillgodose sina grundläggande behov. 
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Mänskliga rättigheter och jämställdhet omsätts i praktisk kommunal verksamhet 
genom att beslut, lagstiftning och konventioner inom hela rättighetsområdet 
integreras i stadens ordinarie arbets- och beslutsprocesser.  

Alla de människor som bor, verkar och vistas i Göteborg, alla de som tar del av 
vår välfärd, de ska även ta del av kunskap och få en medvetenhet om de 
mänskliga rättigheterna. De ska också ha kunskap om sitt ansvar att 
respektera andra personers mänskliga rättigheter.  

Det borde vara så enkelt, men Göteborg har misslyckats med att tydligt informera 
och upplysa alla kommuninvånare om våra lagar och regler. Helt utan motkrav 
har regelsystem från medeltiden tillåtits få utrymme att växa i vår stad. Det är en 
stor skam att människor med fria tyglar och utan samhällets insyn kunnat utöva 
sitt förtryck mot utsatta. 

Dessa fria tolkningar av lagar äger rum i våra utsatta områden där mångkulturen 
har fått fäste. Nya strukturer har tillåtits byggas upp, utan att människor behövt ta 
full hänsyn till våra svenska och kommunala regelsystem. Unga människor, 
framförallt unga kvinnor och flickor, far illa. Bröder tvingas kontrollera sina systrar. 
Det kallas heder, men är inget annat än tyranni mot människors fria vilja. 

Dessa brott mot människor och mot våra demokratiska lagar måste finna ett slut. 
Människor som bor här och som får ta del av vår välfärd, de ska alla delta i 
majoritetssamhället och de ska följa våra lagar och regler runt mänskliga 
rättigheter och skyldigheter. 

SD har i tidigare budget samt i diverse yrkanden, yttranden och anföranden 
kritiserat omfattningen och inriktningen av Göteborgs arbete för mänskliga 
rättigheter. Kritiken gäller bland annat normkritik samt diverse certifieringar och 
råd av olika slag. Alla intressegrupper har rätt att verka för sin sak och anordna 
parader, festivaler och verka som lobbyister. Man måste dock alltid skilja 
intresserörelser och det kommunala uppdraget. Det har gått inflation i alla råd, 
certifieringar och planer. Dessa verksamheter har fått alldeles för stora 
proportioner, medan det blundas för våra verkliga problem. Certifieringar och råd 
ligger i fokus, medan vi har parallella samhällen med hedersvåld och 
klanstrukturer i Göteborg, 

I den parallella strukturen har feministiskt och rödgrönt styre valt att blunda för de 
brott som pågår där, mot mänskliga rättigheter just nu idag. Det är att sila mygg 
och svälja kameler. Det är en skam och ett brott mot mänskligheten att inte vilja 
se att människor far illa. 

Det finns rödgrönrosa politiker som fortfarande vill hävda att slöjan och att täcka 
sin kropp, det är ett fritt val. Det är en skam och ett brott mot kvinnas frihet att inte 
vilja förstå att det handlar om kontroll och förtryck. 

SD anser att tryggheten i Göteborg måste prioriteras, samt kommunens 
kärnverksamhet: vård, skola och omsorg. Därför måste vi bekämpa klanstrukturer 
och hedersvåld, före vi går vidare med någonting annat som är relaterat till MR-
frågor i Göteborg just nu. 
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Yrkande angående – Säkerställa stadens 
övergripande MR-arbete  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa hur nödvändig kompetens och 
funktioner kring MR-frågor ur ett hela-staden perspektiv ska säkerställas.  

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa anser att stadens skyldigheter att förverkliga allas mänskliga rättigheter är 
en prioriterad fråga. Den omorganisation som gjorts på stadsledningskontoret riskerar att 
leda till försämringar av stadens arbete med mänskliga rättigheter. Samtidigt pågår en stor 
omorganisation i staden och det är oklart hur MR-arbetet fortsättningsvis ska se ut och 
hur den organisatoriska och personella kompetensen från stadsdelsnämndernas MR-
arbete tillvaratas. 

I en skrivelse från Antidiskrimineringsbyrån Väst till kommunstyrelsen lyfts riskerna med 
dessa omorganisationer, exempelvis att de nationella minoriteternas frågor hamnar i 
periferin, att det kan uppfattas som att MR-frågorna får en lägre prioritering i staden samt 
att det kan bli svårt att driva, bevaka och följa upp hur stadens olika verksamheter arbetar 
med MR-frågorna. Vi delar dessa farhågor och vill därför få en redovisning kring hur det 
fortsatta arbetet ska se ut.  
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 
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