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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
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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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Kommunstyrelsen

Yrkande

Miljöpartiet, Vänsterpartiet

2021-03-24

Nytt ärende

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.
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