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§ 11
Motion (MP) om mätning av diskrimineringen på
Stockholms krogar
- remiss från kommunstyrelsen, KS 334-292/2014
Dnr 1.5.1.69-2014
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Reservation från Olive Carlson (MP).
Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit en remiss från
kommunstyrelsen om en motion (MP) om mätning av
diskrimineringen på Stockholms krogar. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att staden med hjälp av lämplig
forskningsinstitution ska genomföra regelbundna anonyma tester av
förekomsten av diskriminering på Stockholms krogar.
Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är ytterst angeläget att
diskriminering motverkas såväl på krogen som på andra ställen och att
det är angeläget att staden kraftfullt fortsätter sitt arbete med att
motverka sådan utifrån lagstiftning och egna riktlinjer.
Vad gäller diskrimineringskontroller har den behandlats tidigare flera
gånger och det har framkommit att mätning som metod inte är
förenlig med gällande lagstiftning. Förvaltningen avstyrker förslaget
om att införa mätningar av diskriminering på krogen på det sätt som
föreslås i motionen.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2014-03-25.
Förslag till beslut

Ordföranden Olle Andretzky (M) yrkade bifall till förvaltningens
förslag till beslut. Olive Carlson (MP) yrkade bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (MP)

Olive Carlson (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Miljöpartiet är det enda parti som arbetar aktivt för att motverka och
förebygga diskriminering därför att svenska samhället vinner på att
alla är med och att ingen stängs ut.
Sverige, Europa och hela världen är globaliserade men ändå så lite
attityd förändring har hänt. Sverige är känd i omvärlden som förebild
för mänskliga rättigheter. Den bilden och varumärke som Sverige har
byggt bör spegla verkligheten på hemma plan och i alla verksamheter.
Det är med besvikelse och sorg att läsa hur diskriminering och rasism
ökar och är inbyggd i olika verksamheter och strukturer.
En rapport har nyligen kommit ut: Afrofobi, en kunskapsöversikt över
afrosvenskars situation i dagens Sverige, Mångkulturellt Centrum
2014. Rapporten är framtagen på uppdrag av
Arbetsmarknadsdepartementet och belyser diskriminering och hur
afrofobi är ett utbrett problem i dagens svenska samhälle. I rapporten
står följande:
”Afrofobi kan ta sig uttryck i verbala kränkningar, rumsliga
utestängningar och fysiska angrepp liksom i systematisk
rasdiskriminering inom exempelvis arbets- och bostadsmarknaden.
Afrosvenskar är den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott.
Sedan 2008, då brå började föra statistik över detta, har antalet
afrofobiska hatbrott ökat med 24 %. De afrofobiska hatbrotten
kännetecknas av en hög andel fysiskt våld och äger ofta rum på
allmän plats, som skolor, arbetsplatser, bostadsområden, affärer och
krogar. Det offentliga rummet är med andra ord en hotfull plats för
många afrosvenskar, något som begränsar deras handlingsutrymme
och rörelsefrihet”
Förutom rapporten media bland annat SVT2 uppmärksammat hur
svarta människor i Sverige är utsatta, dokumentär film Raskortet: ”att
vara svart i Sverige där människor delar med sig sin verklighet”.
Det finns lagstiftning mot diskriminering. Det räcker inte med bara
lagstiftning. Lagen måste förankras och följas. Regelbundna anonyma
tester på krogar och även i andra områden såsom arbetsmarknaden,
utbildningen, bostadsmarknaden, barnomsorgen, äldreomsorgen, med
mera, skulle synliggöra hur lagstiftningen följs samt hur mänskliga
rättigheter för alla respekteras och ställa krav på att sätta in åtgärder
för att förbättra där det brister.
_________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur

