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Yttrande angående - Yrkande från V och MP samt 
tilläggsyrkande från S om uppföljning av 
Göteborgs Stads plan mot rasism 

  
 
Kampen mot rasism är en frihetsfråga. Det handlar om tolerans och respekt för 
sina medmänniskor. Ingens liv ska begränsas på grund av hudfärg, religion eller 
ursprung. Under 2020 beslutades och implementerades därför Göteborgs Stads 
plan mot rasism 2020-2023. Planen har till uppgift att belysa och förändra de 
strukturer och processer som kan innebära en begränsning eller hinder för vissa att 
uppnå lika möjligheter som resten av samhället. För att säkerställa en långsiktig 
förändring har stadens arbete mot rasism och den uppföljning som ska ske 2021 
och 2023 arbetats in i stadens befintliga strukturer. Första uppföljning enligt den 
fastlagda planen ska alltså ske under innevarande år.  
 
Planen är omfattande och inleds med att definiera ett antal grupper som särskilt 
utsatta grupper. Planen anger tydligt att de olika typerna av rasism definierade 
som afrofobi, islamofobi, antiziganism, antisemitism och rasism mot samer ska 
beskrivas och följas upp. Den uppföljning som enligt planen ska ske omfattar att 
staden ska utveckla metoder för insamling av underlag och möjligheter till 
uppföljning och leda till en fördjupad studie om rasism och hatbrott. Det innebär 
därmed att den särredovisning som efterfrågas av MP och V samt S redan finns 
med som en uppföljande åtgärd. Specifikt för skolans arbete mot rasism ingår i 
uppföljningen att lärarnas kunskap om rasism har ökat och att insatser som kan 
leda till stärkt skydd och agerande för eleverna har införts. 
 
Vi har stor tilltro till det arbete som bedrivs inom ramen för stadens plan mot 
rasism och därmed höga förväntningar på den uppföljning som kommer att ske 
under 2021. Vi ser därför ingen anledning att från Alliansen detaljstyra den väl 
genomarbetade plan inklusive den uppföljning vi tillsammans med V och MP för 
bara ett år sedan fattade beslut om och implementerade.  
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Yrkande angående – uppföljning av Göteborgs stads 
plan mot rasism. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samband med den första 
uppföljningen av Göteborgs stads plan mot rasism, i samverkan med 
förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning, kartlägga förekomsten av rasistiska 
uttryck i anslutning till skolan 
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samband med den första 
uppföljningen av Göteborgs stads plan mot rasism särredovisa hur de olika 
typerna av rasism såsom fientlighet mot infödda svenskar, antisemitism, 
antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer förekommer, samt 
lämna förslag på relevanta åtgärder. 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna noterade redan vid antagandet av planen att det saknas 
insatser rörande: 

• Svensk blåljuspersonal som utsätts för både rasistiska påhopp och våldsverkan. 

• Sammandrabbningar mellan olika etniska grupperingar som sker utan medverkan 
från inhemsk befolkning. 

• Våld, hatbrott och rasism riktad mot den inhemska befolkningen. 

Inget i planen tar upp den diskriminering, de negativa attityder och det våld som 
infödda svenskar utsätts för på grund av sin härkomst, trots att svenskfientlighet av 
allt att döma blivit ett allvarligt och relativt vanligt förekommande problem.  

Från att våld, hatbrott och rasism riktad mot den inhemska befolkningen var ett 
problem som knappt någon vågade påtala, har det nu blivit ett vedertaget fenomen i 
de flesta kretsar. Det handlar om främst invandrarkillar som rånar sitt offer, ofta en 
svensk kille, på värdesaker. Man har dessutom höjt det en nivå och nöjer sig inte 
med själva rånet, utan man lägger till förnedring som utförs på vidriga sätt och ofta 
filmas.  

Invandrarkillar är kraftigt överrepresenterade som gärningsmän i dessa rån. Det är 
fakta, vi behöver inte blanda in känslor eller annat tyckande, så här ser verkligheten 
ut.  

Svenska förnedringsoffer kan mycket väl ha två utrikes födda föräldrar, men de 
omnämns här som etablerade svenskar med Göteborg som sin hemvist. 
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Finns det några utredningar / rapporter om våld, hatbrott och rasism riktad mot 
den inhemska befolkningen i Göteborg?   

Svaret är nej. Det finns en gammal studie från Malmö och sociologistudenten Petra 
Åkesson från 2005–2006. Hon hade intervjuat unga rånare med invandrarbakgrund i 
Malmö angående motiven bakom deras brott. Hon fick bland annat följande svar  

”När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna”. ”Makt för mig 
är det att svenskarna ska lägga sig ner på marken och pussa mina fötter”.  

Bland de mer kända illdåden i Sverige återfinns dubbelmordet på IKEA samt den 
senaste händelsen med tortyrnatten på kyrkogården i Solna i augusti 2020, där de 
två unga männen blev utsatta för tortyr i nästan tio timmar och därefter grävdes ner 
levande. Rätten skriver i domen att det anses vara bevisat att männen ”tvingat med 
sig och tagit kontroll över målsägandena under omkring nio timmar”. Under den här 
tiden har de bland annat huggit pojkarna med kniv, bränt dem med tändare, klätt av 
målsägandena nakna, bundit deras armar och ben, satt munkavle på dem och 
våldtagit en av pojkarna grovt. En av pojkarna har i förhör beskrivit det som att det 
var ”att duscha i blod”. 

I Göteborg har vi det senaste året haft ett antal incidenter med förnedringsrån.  

De nya ungdomsgängen, tonårskillar som på kvällarna driver runt i jakt på offer, 
rånar inte för pengar. De rånar slumpmässigt på impuls för att få makt, dominans och 
kickar. 

”När det gäller den här sortens ungdomar handlar det mer om att de får en kick av 
gärningen, än att de är ute efter godset. Vi har haft andra grupperingar som stjäl för 
att tjäna pengar, men de här är mer ute efter kicken, säger åklagaren Linda Wiking, 
som ofta arbetar med ungdomsrelaterade mål.” 1 

 

Här följer fyra exempel på förnedringsrån som nyss ägt rum i Göteborg: 

Exempel 1:  

En tjugoårig man tvingas ner på knä. Alla myndigheter har misslyckats med att 
stoppa den unga rånaren som står framför honom. Han var ute på en krogkväll när 
han ensam lämnade sitt sällskap för att hämta något hemma i sin lägenhet.  

”Jag går förbi några grabbar och hör sedan hur de börjar springa mot mig. De tryckte 
ner mig mot en vägg och började slå mig.” 

Gärningsmännen, en av dem utpekad som den 17-årige ledarfiguren, tvingar sig 
sedan in i Niclas bostad och stjäl ytterligare föremål från lägenheten. Under hela 
vägen till bostaden har Niclas en kniv riktad mot halsen. I lägenheten stjäl de 
ytterligare föremål. Men rånarna är inte nöjda. Efter bostadsrånet drar de med Niclas 
till en mörk gränd där den förnedrande misshandeln, där han slås blodig och får 
kyssa ledarens fötter, börjar.  

”Efter det slog de sönder mig och stampade mig i ansiktet. Budskapet var ungefär att 
nu vet vi var du bor så snacka inte med polisen.” Den 17-åriga ledaren i ett rångäng 
har släppts fri trots flera tidigare rån – och genast fortsatt med nya misstänkta brott. 

 
1 https://www.expressen.se/gt/skrackgangen-ranar-for-kickar-och-makt/  

https://www.expressen.se/gt/skrackgangen-ranar-for-kickar-och-makt/
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Nu står han under socialtjänstens ansvar, när han enligt misstankarna slår sönder 
Niclas och tvingar honom att kyssa hans bara fötter.2 

Exempel 2: 

En lördagskväll i september 2019 3 var Edgar och hans flickvän på väg hem. Vid 
Stigbergstorget stötte de in i ett ungdomsgäng. Killarna frågade om de fick bjuda på 
en cigarett. När Edgar sade nej eskalerade det fort. Samtidigt försökte Edgars 
flickvän hålla undan ungdomarna. De uttrycker också att "de inte slår tjejer". Två av 
killarna tog då fram varsin kniv. ”Det var då jag börjar inse hur allvarlig situationen 
var. Jag blev väldigt rädd.”  

Edgar tömde sin plånbok och gav killarna de kontanter han hade. Men 
gärningsmännen ville ha mer pengar och fortsatte slå honom i huvudet. De börjar gå 
mot en bankomat i närheten. Han blev slagen, rånad och till sist knivskuren i halsen. 
På Sahlgrenska fick han sy 41 stygn. ”Det var tur att såret inte var djupare eller högre 
upp, det träffade aldrig några livshotande delar. Men samtidigt kändes det väldigt 
läskigt”, sade Edgar efter händelsen. 

Exempel 3:  

Ett tiotal personer gav sig i november 2019 på en ensam 18-åring i Landala4 i 
centrala Göteborg. De tvingade ner honom i ett garage. Rånarna skar av hela eller 
delar av örat på sitt offer. Sedan tog de allt han hade på sig, utom kalsongerna. 
Mannen larmade polisen som valde att, i stället för att kalla på ambulans, direkt köra 
honom till akutmottagningen. 

Exempel 4: 

I slutet av augusti 2020 blev offret, en man, uppsökt i sitt hem av två andra unga 
män.5 Enligt åtalet som har väckts i Göteborgs tingsrätt så har de två misstänkta 
gärningsmännen mer eller mindre torterat offret i samband med att de rånat honom. 
Gärningsmännen har ”i målsägandens bostad bundit honom, pressat in en strumpa i 
hans mun som tejpats fast, placerat ett örngott över hans huvud samt misshandlat 
honom över stora delar av kroppen med ett skohorn”,  

Gärningsmännen misstänks också ha genomfört en handling på offret som är 
jämförlig med samlag. Åklagaren skriver: ”Brottet bör bedömas som grovt eftersom 
(...) tillvägagångssättet har visat särskild hänsynslöshet eller råhet.” 

Det är dags att kommunen även vidtar åtgärder för att kartlägga och stävja 
fientlighet mot infödda svenskar. 

En utredning bör tillsättas med uppdrag att även kartlägga fientlighet mot svenskar, 
dess omfattning och karaktär. Förslag för att motverka all slags fientlighet tas fram.  

Som en naturlig del av Göteborgs stads värdegrundsarbete ska det även ingå ett 
belysande och motverkande arbete vid fientlighet riktad mot svenskar, likväl som vi 
ska motverka den diskriminering och det våld som infödda svenskar utsätter 
invandrare för. 

 
2 https://www.expressen.se/gt/niclas-20-tvingades-kyssa-ranarens-fotter/  
3 https://www.gp.se/nyheter/göteborg/edgar-blev-knivskuren-och-rånad-1.18494096  
4 https://www.svd.se/ensam-man-ranades-av-ett-tiotal-personer   
5 https://www.expressen.se/gt/krim/man-blev-bunden-ranad-och-valdtagen-i-sitt-hem/  

https://www.expressen.se/gt/niclas-20-tvingades-kyssa-ranarens-fotter/
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/edgar-blev-knivskuren-och-r%C3%A5nad-1.18494096
https://www.svd.se/ensam-man-ranades-av-ett-tiotal-personer
https://www.expressen.se/gt/krim/man-blev-bunden-ranad-och-valdtagen-i-sitt-hem/
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Yrkande angående – Yrkande från MP och V 
angående uppföljning av Göteborgs Stads 
plan mot rasism 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samband med den första uppföljningen av 
Göteborgs Stads plan mot rasism, i samverkan med förskolenämnden, 
grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, kartlägga förekomsten av rasistiska uttryck i anslutning till skolan. 

2. I övrigt bifalla yrkande från MP och V om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i 
samband med den första uppföljningen av Göteborgs Stads plan mot rasism 
särredovisa hur de olika typerna av rasism så som antisemitism, antiziganism, 
afrofobi, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck, samt lämna förslag på 
eventuella gruppspecifika åtgärder. 

Yrkandet 
Socialdemokraterna har tidigare krävt en att stadens arbete mot rasism och diskriminering 
tydligare måste ta avstamp i människors materiella förutsättningar och att utsattheten kan 
variera mellan individer och mellan grupper beroende av sammanhang. Det är därför 
välkommet att V och MP vill veta hur rasism mot olika grupper kommer till uttryck och 
hur åtgärder för att motverka rasism kan anpassas. Särredovisningen måste dock ske på 
ett sätt som inte riskerar att befästa rasistiska föreställningar och med respekt för 
individers integritet. 

Antisemitismen har en lång historia i Sverige liksom i stora delar av världen. Trots stora 
insatser från såväl statlig som lokal nivå är antisemitismen utbredd i Sverige och i 
Göteborg. De rasistiska föreställningarna om judar utgår i dag från såväl nynazister, 
vänsterextremister, islamister och människor med rötter i länder där hat mot judar och 
staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö Stads rapport om ett växande 
problem med antisemitism i skolan visar på hur rasistiska föreställningar och fördomar 
riskerar att överföras till barn och unga och därigenom lever vidare i kommande 
generationer.  

Rasistiskt språkbruk är vanligt förekommande i skolan. Barn döljer delar av sin identitet 
av rädsla för att utsättas för hånfulla kommentarer, eller till och med hot och våld. 
Familjer väljer bort skolor där de befarar att mötas av rasism och söker sig istället till 
sammanhang där de kan vara trygga. Det är i första hand föräldrarnas ansvar att se till att 
barnen inte uttrycker sig rasistiskt men tyvärr kommer de rasistiska och antisemitiska 
föreställningarna ofta hemifrån. För de barn som växer upp i hemmiljöer där rasistiska 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Tilläggsyrkande 
 
2021-03-26 

Socialdemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.20 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

uttryck är vanligt förekommande har skolan en viktig roll att spela som förmedlare av 
demokratiska värderingar om allas lika värde. I skolan finns en nolltolerans mot rasistiska 
uttryck. Vi behöver få en bild av hur situationen ser ut i skolan så att det blir tydligt vilka 
eventuella beslut som behöver fattas och vilka resurser och vilket stöd som skolans 
personal behöver för att kunna upprätthålla nolltoleransen mot rasism och antisemitism. 
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Yrkande angående – uppföljning av Göteborgs 
stadsplan mot rasism. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samband med den första uppföljningen 
av Göteborgs stads plan mot rasism särredovisa hur de olika typerna av rasism så 
som antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer tar sig 
uttryck, samt lämna förslag på eventuella gruppspecifika åtgärder. 
 
Yrkandet 
Malmö stad släppte i februari 2021 rapporten ”Skolgårdsrasism, 
konspirationsteorier och utanförskap - En rapport om antisemitism och det judiska 
minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning”. 
Rapporten har författats som en del av det projekt som inleddes i och med att 
Malmö stad och Judiska församlingen Malmö ingick en 
samverkansöverenskommelse hösten 2019 om att motarbeta antisemitism och 
stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Utifrån denna rapport har än en 
gång en judars stora utsatthet för rasism uppmärksammats, och utvecklingen ser 
inte ut att gå i rätt riktning. 
 
Göteborg är inte på något vis förskonat från antisemitism, utan vi har sett många 
exempel på attacker mot tex judiska institutioner och individer. Göteborgs 
kommunfullmäktige har antagit en plan mot rasism och har således kommit en bra 
bit på vägen i ett strukturerat arbete mot olika former av rasism. Den första 
uppföljningen av resultaten är nära förestående och vi rödgrönrosa vill inom 
ramen för denna uppföljning se en fördjupad analys av hur olika grupper drabbas 
av rasism. Rasism kan vara direkt eller strukturell och olika grupper har i olika 
tider drabbats på olika sätt. Rasismen delas ofta upp i underkategorierna 
antisemitism, afrofobi, antiziganism, islamofobi samt rasism mot samer. Självklart 
finns även fler grupper och individer som utsätts för rasism, även om det är dessa 
variationer av rasism som forum för levande historia ofta utskiljer. Dessa grupper 
har också haft en lång historia av utsatthet för rasism i Sverige. 
 
Staden måste på ett konkret sätt kunna stärka rättigheterna för göteborgare som 
drabbas av rasism på olika sätt, och även undersöka om insatser särskilt behöver 
riktas mot viss form av rasism då rasism kan se väldigt olika ut. Vi vill därför att 
det i samband med den första uppföljningen av Göteborgs stads plan mot rasism 
särredovisas hur de olika typerna av rasism antisemitism, antiziganism, afrofobi, 
islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck, samt lämna förslag på eventuella 
gruppspecifika åtgärder. 

Kommunstyrelsen  
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Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
Nytt ärende 
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