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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
om verktyg för skolor för att stärka lärare och 
elever i att agera mot rasism. 
 

Det aktuella ärendet handlar om att arbetet med att ta fram en handbok mot rasism bör 
återupptas. Socialdemokraterna vill i sitt yrkande utreda två helt andra förslag som inte 
handlar om denna fråga och menar att förslaget om att återuppta arbetet med handboken 
ska avslås.  

Vi rödgrönrosa har redan tidigare föreslagit socionomer på skolor samt finansiering av 
detta. Socialdemokraterna valde då att inte stödja det förslaget.  

Vi har även ett förslag om att skapa förutsättningar för samt stödja och samarbeta med 
föreningar som vill starta eller bedriva socialt förebyggande verksamheter som kan 
fungera som brobyggare mellan offentliga verksamheter och invånarna. Vi hoppas på ett 
brett stöd.  
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Yttrande angående – yrkande från Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om verktyg för skolor för att stärka lärare och 
elever i att agera mot rasism 

 
Yttrandet  
 
Genom ett samverkansavtal med GR har Grundskoleförvaltningen tagit fram ett 
lärarrelevant och praktiknära stödmaterial för att hjälpa våra grundskolor att arbeta mot 
rasism och främlingsfientlighet. Materialet kommer att presenteras i närtid. Då skolans 
läroplan tydligt pekar på vikten av att skolan arbetar med dessa frågor välkomnar vi det 
framtagna stödmaterialet. Det arbete med en handbok som åberopas i yrkandet har 
således fullföljts, dock inte på exakt det sätt som var tänkt från början. 

Mot ovanstående bakgrund bör yrkandet från V och MP avslås.  
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Yrkande angående – Yrkande från V och MP 
om verktyg för skolor för att stärka lärare och 
elever i att agera mot rasism 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnd Hisingen och Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att i samverkan med 
grundskolenämnden och utbildningsnämnden utreda användning av socionomer i 
skolor där det finns oro för elever som riskerar att radikaliseras och agera med hot 
och våld utifrån rasistiska, islamofobiska eller antisemitiska uppfattningar.  

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att samverka med organisationer som tillhandahåller kulturtolkar 
eller motsvarande funktioner och med lämplig kompetens att utföra sociala uppgifter 
i skolan för att främja integration och motverka rasism, islamofobi och antisemitism.  

3. Yrkande från V och MP om verktyg för skolor för att stärka lärare och elever i att 
agera mot rasism avslås.  

Yrkandet 
För snart två år sedan fick Socialdemokraterna med sig flera andra partier på ett yrkande 
om stadens beredskap att agera mot hoten från den högerextrema vit makt-miljön. 
Upprinnelsen var en rapport från Försvarshögskolan som varnade för kommande attentat 
och våldsdåd riktade framför allt mot muslimer och människor med utländsk bakgrund.  

Tyvärr är det inget som tyder på att riskerna minskat och staden behöver göra mer för att 
skydda invånarna från rasistiska, islamofobiska och antisemitiska kränkningar, 
trakasserier, hot, våld och attacker. 
 
Brå rapporterar närmare 2 000 anmälda rasistiska hatbrott år 2020, där muslimska 
kvinnor är en särskilt utsatt grupp som ofta ofredas av för dem okända personer och av 
grannar. En rapport från Malmö Stad visar på en utbredd ”skolgårdsantisemitism” där ett 
nedsättande språkbruk och ofredanden bland elever är vanligt förekommande i skolan. 
Det har under de senaste åren förekommit flera attacker med misstänkt rasistiska motiv 
riktade mot skolpersonal med unga pojkar som förövare. Ofta har det funnits en oro kring 
gärningsmännens mående och psykosociala hälsa sedan tidigare men som familjen, 
skolan eller omgivande samhälle inte förmått att fånga upp och agera på. Sverige, och 
Göteborg, kan bättre än detta.  

Rasismen bland barn och unga märks mest i skolmiljön och det är därför nödvändigt att 
skolan som samhällsinstitution markerar var gränserna går samtidigt som man förmår att 
bemöta rasistiska föreställningar. Kompetensutveckling och styrdokument i all ära - det är 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2022-05-13 

Socialdemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.15 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

inte fler seminarier och manualer som kommer göra faktisk skillnad för de barn som 
utsätts för rasistiska kränkningar. Skolpersonal vet oftast redan vad rasism är och hur 
rasismen tar sig uttryck i skolmiljöer. Vad de behöver är rätt resurser för att skapa tillit, 
planera undervisning, tid att prata med elever efter lektion, tid mellan lektioner för att 
kunna hantera uppkomna situationer. De behöver stöd att bemöta och rapportera 
incidenter och oro. Skolans personal, lärare, elevhälsa och elevassistenter måste ges 
tillräckliga resurser, och fredas från tillkommande uppgifter och uppdrag som genererar 
administration, för att kunna ägna sig åt undervisning, tillitsskapande och 
relationsbyggande arbete.  

Utöver lärare med rätt resurser behövs framför allt sociala insatser. Insatser som måste 
läggas utanför elevpengen för att inte hamna på friskolekoncernernas privata bankkonton 
– vilket i slutändan drabbar alla elevers skolgång och undervisning negativt. 
Socialdemokraterna föreslår därför socionomer som arbetar i skolan med att identifiera 
och stödja elever som är i riskzonen för att radikaliseras. Elever med psykosocial 
problematik som är i riskzonen för att radikaliseras kan vara tillbakadragna och tystlåtna 
och det är inte säkert att deras hatiska föreställningar och åsikter kommer till konkreta 
uttryck i skolan. Dessa personer, ofta pojkar, är särskilt viktiga att tidigt identifiera och 
sätta in rätt stödinsatser till för att förebygga psykisk ohälsa men även förebygga 
våldsdåd.  

Civilsamhället kan också i större utsträckning bidra i skolan, bland annat genom 
kulturtolkar med den dubbla kompetensen av att kunna både svenska och ex arabiska, 
somaliska eller dari, samt känner till lagar, kultur och sedvänjor både i Sverige och i sina 
ursprungsländer. Kulturtolkar förstår olika språkbruk och kodord och kan därigenom 
förebygga konflikter och samtidigt utgöra brobyggare mellan majoritetssamhället och 
barn, unga och familjer med invandrarbakgrund men även mellan olika invandrargrupper. 
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Yrkande angående – Yrkande om verktyg för skolor för att stärka 
lärare och elever i att agera mot rasism 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Om en handbok tas fram, ska boken även innehålla information om: 
 
a) Svensk blåljuspersonal som utsätts för både rasistiska påhopp och 
våldsverkan. 
 
b) Sammandrabbningar mellan olika etniska grupperingar som sker utan 
medverkan från inhemsk befolkning. 
 
c) Våld, hatbrott och rasism riktad mot den inhemska befolkningen.  
 
d) Förintelsen och brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. 
 
e) Radikal islamism. 
 

2. Om en handbok tas fram, ska boken även upplysa om vilka konsekvenser 
våldsverkan på blåljuspersonal ger för samhället, både för de som utsätts 
och för de som gör åverkan.  
 

Yrkandet 
Både riksmedia och lokala medier har under den senaste tiden rapporterat om mycket 
våldsam och extremt kränkande behandling mot vårt rättsväsende. Vi har också fått 
rapporter om rån mot ungdomar med svensk bakgrund. Det är en verklighet som inte på 
något sätt är ny. Tvärtom, det är något som blivit en del av vardagen, även i Göteborg.   

Många svenska ungdomar känner sig alltmer hotade, otrygga och utsatta i sitt eget land. 
Svenskfientligheten och rasismen blir alltmer påtaglig. När tusentals människor samlas 
på Sveriges gator och skanderar rasistiska slagord, riktade mot vita, och utför 
våldshandlingar måste samhället agera på samma sätt som samhället tidigare 
framgångsrikt har agerat mot nazistiska våldsverkare. Vänsterextrema AFA och det 
rasistiska nätverket Black Lives Matter har i Sveriges tre största städer arrangerat 
demonstrationer där rasism och våld varit tydliga inslag. 2019 hölls en Black Lives 
Matter-demonstration i Göteborg, som spårade ur. Poliser attackerades och butiker i city 
vandaliserades. Minst en butik plundrades. Under natten brändes ett tjugotal bilar. På 
gatorna skanderades rasistiska slagord som ”White motherfuckers” och ”Black Power”. 
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Under hösten 2019 fram till nu har flera fall av personrån haft inslag av till synes 
omotiverad förnedring – i de flesta fall med invandrare som gärningsmän och svenskar 
som offer. Forskning visar på att det bakomliggande motivet till den här typen av 
förnedringsrån och andra typer av trakasserier är en rasistisk svenskfientlighet. De som 
rånas, hotas och misshandlas kränks just för att de uppfattas som svenskar, men berörda 
myndigheter ignorerar problemet.  

Staten och kommunerna har lagt ner stora resurser på att motverka, forska och sprida 
medvetenhet kring negativa attityder, diskriminering och våld som infödda svenskar 
utsätter invandrare för. I Göteborg har vi antagit Göteborgs stads plan för stärkta insatser 
mot rasism 2020 - 2023. Det arbetet anses av övriga Göteborgspolitiker ha varit något 
bra och nödvändigt.  

SD har inte motsatt sig själva planen, vi har däremot yrkat på att planen skulle tillföras 
ytterligare kompletteringar och perspektiv. Vi noterade då att det helt saknas stärkta 
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. 

Vårt yrkande röstades ner i både KS och KF. Tyvärr har nästan ingen uppmärksamhet 
riktats mot 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 är ett 
allvarligt och relativt vanligt förekommande problem.  

Det finns också en diskriminerande lagstiftning mot just svenskar. Lagstiftningen om hets 
mot folkgrupp skyddar alla folkgrupper i Sverige, utom just svenskarna.  

Från att svenskfientlighet var ett problem som knappt någon etablerad politiker eller 
tyckare vågade påtala har det nu kommit att bli 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 förnedringen. Förnedring som utförs på det mest vidriga sätt och filmas. 
Invandrarkillar är kraftigt överrepresenterade som gärningsmän i dessa rån. Detta är 
fakta, vi behöver inte blanda in känslor eller annat tyckande, så här ser verkligheten ut. 
De vi nu omnämner som svenska förnedringsoffer, kan mycket väl ha två utrikes födda 
föräldrar, men de är idag vad vi kallar etablerade svenskar med Göteborg som sin 
hemvist. 

 

Finns det några 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 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 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 3 (4) 
   
   

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.1 

”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.”  

 

Här är tre av många exempel på förnedringsrån 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. Nu står han under socialtjänstens ansvar, när han 
enligt misstankarna slår sönder Niclas och tvingar honom att kyssa hans bara fötter.2  

Exempel 2:  

Ett tiotal personer gav sig i november 2019 på en ensam 18-åring i Landala i centrala 
Göteborg. De tvingade ner honom i ett garage. De tog under hot allt mannen hade med 
sig och på sig, utom hans underkläder.  Mannen larmade polisen som valde att, i stället 
för att kalla på ambulans, direkt köra honom till akutmottagningen. 

Socialt utsatta platser med gängkriminalitet, knark och ett groende förakt bland män som 
inte känner sig inkluderade. Förakt mot ambulans, brandmän, polis. Mot samhället, mot 
det svenska. Så ser numer verkligheten ut för människor med svenskt ursprung i vissa 
delar av Sverige och Göteborg 

 

 
1 https://www.expressen.se/gt/skrackgangen-ranar-for-kickar-och-makt/  
2 https://www.expressen.se/gt/niclas-20-tvingades-kyssa-ranarens-fotter/  

https://www.expressen.se/gt/skrackgangen-ranar-for-kickar-och-makt/
https://www.expressen.se/gt/niclas-20-tvingades-kyssa-ranarens-fotter/
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Exempel 3: 

I slutet av augusti 2020 blev offret, en man, uppsökt i sitt hem av två andra unga män. 
Enligt åtalet som under fredagen 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”, står det i 
stämningsansökan. 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.” 

 

Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer 

Kambodja, Kina, Sovjetunionen, Kuba och Venezuela är bara några få av många 
exempel på kommunistiska regimer som konsekvent har förföljt och mördat sina 
befolkningar för att nå det klasslösa samhället. Givetvis nådde inget av länderna den 
kommunistiska utopin. 

Man lyckades däremot ta ifrån vanliga människor deras framtid och drömmar, 
konsekvenser som delar av den svenska ytterkantsvänstern sällan vill kännas vid. Det 
finns fortfarande vänsterkrafter som vill avskaffa det privata ägandet, trots alla historiska 
bevis på att det inte leder till jämlika samhällen, utan snarare till platser där lidande, 
makthunger och avhumanisering blir allas vardag. 

 

En handbok om rasism ska naturligtvis på ett rättvist sätt spegla verkligheten och 
samhället i stort, inte bara utvalda delar.  
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Yrkande om verktyg för skolor för att stärka 
lärare och elever i att agera mot rasism 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Grundskolenämnden får i uppdrag att i dialog med stadsledningskontoret återuppta 
arbetet med att ta fram en handbok mot rasism för skolor.  

Yrkandet 
Som en del av insatserna i Göteborgs stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 
har Stadsledningskontoret och Grundskolförvaltningen under de senaste åren arbetat med 
en handbok mot rasism, med syfte att stärka lärare och elever i att agera mot rasism. 
Arbetet med handboken beviljades aktivitetsbidrag på sammanlagt över 1 mnkr från 
Levande historia under 2019 och 2020. Arbetet pausades under 2021, och har nu enligt 
Levande historias verksamhetsberättelse för 2021 avslutats utan att någon handbok har 
tagits fram.  

Enligt planen för stärkta insatser mot rasism är verktyg för att lärare och elever ska kunna 
stå upp för varandra och alla människors lika värde ett viktigt stöd både för den utsatte 
och för att rasistiska uttrycksformer kan brytas i ett tidigt skede. Planen framhäver också 
vikten av att praktiskt träna på att hantera rasistiska situationer på ett säkert och effektivt 
sätt för att stärka lärare och elever i att agera mot alla former av kränkningar.  

Göteborgs stads planer är antagna av kommunfullmäktige och det är av största vikt att 
insatserna genomförs och resulterar i konkret utveckling av arbetssätt under planperioden. 
Det är oroväckande om delar av arbetet med att stärka just skolans arbete mot rasism har 
avstannat. Att motarbeta rasism och begränsa normaliseringen av rasism måste prioriteras 
i arbetet med barn och unga för att förhindra att dessa föreställningar får fäste. De 
rapporter som både Rädda Barnen och Friends publicerade 2021 visar dessutom att 
rasismen är utbredd bland barn och unga, och att rasism både bevittnas och upplevs i 
högre grad i skolan än på fritiden.  

Vi föreslår därför att Grundskolenämnden i dialog med stadsledningskontoret återupptar 
arbetet med att ta fram en handbok mot rasism. Det vore mycket olyckligt om de senaste 
årens arbete med handboken har genomförts utan något slutresultat som kommer till nytta 
för lärare och elever.  
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