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Remiss av Motion om ett stadsövergripande
program mot rasism
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad
(KS 2021/433)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande ett stadsövergripande program mot rasism. I
motionen lyfter skribenterna problemet med att Stockholm ska vara
en stad fri från rasism och där mänskliga rättigheter respekteras men
att arbetet går alldeles för långsamt.
Skribenterna påpekar bland annat att Stockholms stad har ett flertal
program som behandlar allt från upphandling till jämställdhet men
inget om rasism. Samtidigt som rasism skapar en stor otrygghet och
försämrade livsvillkor. Mot bakgrund av detta föreslår skribenterna
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande
program mot rasism samt att civilsamhället görs delaktiga i
framtagande av programmet mot rasism.
För att hålla nere andelen program i staden och samordna
diskrimineringsfrågorna i så stor utsträckning som möjligt vill
förvaltningen föreslå att staden istället för ytterligare ett program,
snarare vid revidering av Program för ett jämställt Stockholm 20182022, överväger ett sammanhållet program för jämlikt Stockholm
som inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande ett stadsövergripande program mot rasism.
Motionen är skriven av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) och Lisa
Palm (Fi). Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 20 juli 2021.
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Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret,
utbildningsnämnden, Skärholmens stadsdelsnämnd, Enskede-ÅrstaVantör stadsdelsnämnd, IM Sweden Stockholm, Ungdom mot
rasism Stockholm och Äldrenämnden Stockholms stad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
förvaltningens verksamhetsområden. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 7 juni och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
I motionen lyfter Madeleine Kaharascho Fridh och Lisa Palm (Fi)
att Stockholms stad sedan 2015 är medlem i ett europeiskt nätverk
mot rasism och diskriminering, European Coalition of Cities against
Racism (ECCAR). Genom ECCAR ska staden arbeta efter ett
tiopunktsprogram och vartannat år återrapportera till ECCAR.
Skribenterna påpekar att arbetet för att Stockholm ska vara en stad
fri från rasism och där mänskliga rättigheter respekteras går alldeles
för långsamt. 2018 kom Diskrimineringsombudsmannen (DO) med
sin redovisning av kommuners arbete mot rasism. DO konstaterade
bland annat att det finns stora utmaningar i kommuners arbete mot
rasism, och att det görs alldeles för lite. Det framkom också att
kommunerna inte har tagit fram några särskilda strategier för arbetet
mots rasism som omfattar alla förvaltningar. Riskerna med det
bristfälliga arbetet mot rasism är att den som utsätts eller uttrycker
en utsatthet för rasism inte tas på allvar.
I motionen beskrivs att rasism kan ta sig olika uttryck och har sin
särskilda prägel beroende av om det handlar om exempelvis
afrofobi, islamofobi eller antisemitism och bekämpas ibland med
olika medel. Rasismen tar sig också olika uttryck beroende av kön
och sexuell läggning. Rasismen finns i såväl skolan som den
offentliga miljön och på arbetsplatser.
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I motionen lyfter skribenterna exempel på aktuella rapporter från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och från
organisationen Friends som särskilt belyser etnicitet som
diskrimineringsgrund. Skribenterna vill att Stockholm ska vara en
stad med goda uppväxtvillkor för alla barn som bor i staden, därför
får aldrig trakasserier och rasism bli en del av barns vardag.
Skribenterna påpekar att Stockholms stad har flertal program om
allt från upphandling till jämställdhet men inget om rasism.
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Samtidigt som rasism skapar en stor otrygghet och försämrade
livsvillkor.
Mot bakgrund av detta föreslår skribenterna att kommunstyrelsen
får i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande program mot rasism
samt att civilsamhället görs delaktiga i framtagande av programmet
mot rasism.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar skribenternas bild att rasism tillika övriga
diskrimineringsgrunder inte är acceptabelt. Olika insatser har gjorts
under en lång tid. Trots detta är rasism och följder av rasism,
fortfarande ett problem i samhället och därmed också i Stockholm.
I ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla”, har Stockholms stad
fastställt ett genus och antirasistiskt perspektiv som ska integreras i
alla stadens verksamheter. Det är i linje med stadens hållbarhetsmål
(mål 10, Agenda 2030) att möjliggöra och verka för bland annat att
alla människor oavsett hudfärg, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, sexuell läggning, trosuppfattning eller ålder bli
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Det stämmer som skribenterna säger att staden har ett program för
jämställdhet men saknar ett sammanhållet program för ett jämställtoch jämlikt Stockholm och som inkluderar samtliga
diskrimineringsgrunder. Staden har istället flera olika program som
innefattar ett normkritiskt förhållningssätt med ett
jämlikhetsperspektiv. Det ingår också bland annat i förskolans och
skolans läroplan att arbeta med värdegrund och att jobba aktivt mot
diskriminering. Det finns även ett inspirationsmaterial ”Mänskliga
rättigheter – inspiration och idéer att ta vidare” som resonerar kring
diskrimineringsgrunder och normkritik.
För att hålla nere andelen program i staden och samordna
diskrimineringsfrågorna i så stor utsträckning som möjligt vill
förvaltningen föreslå att staden istället för ytterligare ett program,
snarare vid revidering av Program för ett jämställt Stockholm 20182022, överväger ett sammanhållet program för jämlikt Stockholm
som inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder.
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Bilagor
1. Motion om ett stadsövergripande program mot rasism
(KS 2021/433).
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