Sverige stöttar och sporrar rasistiskt hat
Sverige får svidande kritik från
FN för "stort antal hatbrott och
fortsatt rasistiskt våld" särskilt
mot muslimer och afrosvenskar.
"Vi är oroliga över att Sverige
tillåter organisationer som stöttar
och sporrar rasistiskt hat",
skriver FN som kräver
"omedelbara krafttag mot
rasism". Rapporten med
slutsatser från FN:s
rasdiskrimineringskommittée är
full med klander och oro över
rasism och hatbrott i Sverige. I
rapporten, som SvD läst,
uttrycks oro över "det stora
antalet rapporterade hatbrott och
fortsatt rasistiskt våld" i det svenska samhället. Svenska regeringen har
godkänt rapporten, som gjorts efter ingående förhör.
"FN-kommittén är oroad över rapporter om fortsatta rasistiska hatbrott
mot afrosvenskar, judar, muslimer och romer i Sverige. Särskilt allvarligt
är att det sker under valkampanjer, i medier och på internet", heter det.
"Vi är också bekymrade över rasistiska och extremistiska organisationer i
Sverige, och deras offentliga manifestationer och demonstrationer."
FN-experterna uttrycker bestörtning över uppmärksammade
mordbränder med rasistiska motiv.
"Vi är djupt oroade över rapporter om mordbränder mot moskéer och
mottagningscenter för asylsökande", skriver de.
FN klandrar även det stora gapet mellan antalet rapporterade fall av
hatbrott samt hets mot folkgrupp och antalet utredningar, åtal och
fällande domar.
Visserligen välkomnas att nationella kontaktpunkter och särskilda
hatbrottsgrupper upprättats. Men FN beklagar att dessa bara finns i tre
storstadsområden, och inte i övriga landet.
Särskilt problematiskt är attacker och rasism mot muslimer i Sverige,
enligt FN-experterna.
"Vi är mycket bekymrade över attacker mot moskéer. Vi är också oroade
över att terroristlagar på oproportionerligt inriktas på muslimer medan

brott av andra grupper, som neonazistiska grupper, inte utreds som
terrorbrott. Stereotypisk framställning av muslimer i medierna och av
politiker är också oroväckande."
Särskilt uppseendeväckande är rasistiska hatbrott mot muslimska
kvinnor, "speciellt afrosvenska muslimska kvinnor" som utsätts för
många sorters diskriminering på en och samma gång, påpekar FNexperterna.
"Det är också oroande att muslimska minoritetsgrupper inte heller jobb
eller bostäder utanför områden med minoritetsgrupper. Det leder i
praktiken till segregation."
Sverige måste "omedelbart vidta
åtgärder för att säkra muslimska
minoritetsgrupper mot våld, hatbrott
och hets mot folkgrupp", heter det.
Man måste "genast vidta åtgärder
för att garantera att deras egendom
skyddas", samt agera mot diskriminering på arbets- och
bostadsmarknaden för att hindra segregering.
Man måste också "omedelbart skydda afrosvenskar från hatbrott och
rasistisk porträttering" samt utreda och åtala skyldiga tjänstemän och
journalister.
"Sverige måste också utreda och se till att straffa politiker och
journalister som gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Särskilt bör ökad
tolerans och respekt för mångfald förespråkas bland journalister."
Även afrosvenskar i Sverige utsätts för plågsamt mycket rasism och
hatbrott, enligt rapporten.
"Vi känner oro för diskriminering av afrosvenskar och personer med
afrikanskt ursprung. De utsätts för hatbrott, hets mot folkgrupp och
rasistiska skildringar i medierna. De är också föremål för rasistisk
profilering, segregation på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden och
har svårt att få sjukvård och utbildning. "
Romerna i Sverige är också utsatta för fortsatt diskriminering, trots en
nationell strategi för att bättre inkludera romer i samhället. FN-experterna
säger att romer fortfarande har svårt "att få jobb, utbildning, sjukvård och
tillgång till rättsväsendet." Rapporter om fortsatta vräkningar av romer
från informella läger bekymrar också FN.
FN är även kritisk till att svenska polisen fortsätter med så kallad etnisk
profilering av minoriteter, så kallas rasprofilering.
"De många rapporterna om rasprofilering är oroande. Sverige måste
göra mer för att hindra och motarbeta polisens rasprofilering, särskilt när
det gäller sårbara grupper som afrosvenskar, muslimer och romer."
FN har en rad rekommendationer till svenska regeringen i rapporten.
Åtgärder krävs för att "bättre skydda sårbara grupper från hets mot

folkgrupp, våld och hatbrott som drivs av rasistiska motiv". Man bör
bättre identifiera och utreda fall av hets mot folkgrupp, hatbrott och
rasistbaserat våld, samt se till att skyldiga åtalas och döms. Mer
obligatorisk utbildning om hatbrott och rasistiskt våld till poliser och
rättsväsendet bör införas.
"Man bör gå ut offentligt
och distansera sig från
främlingsfientliga
uttalanden och rasistisk
hets mot folkgrupp som
görs av tjänstemän och
politiker."
För nästa rapport 2023
ställs tydligare krav:
Sverige måste ge
detaljerad information om antalet hatbrott och fall av hets mot folkgrupp,
inledda utredningar samt antalet fällande domar. Även uppgifter om
skadestånd eller annan kompensation till offren ska ges. Men redan
inom ett år vill FN att Sverige återkommer om vad man gör när det gäller
rasism kring terrorbrott och antimuslimsk rasism.
"Särskilt viktigt är att Sverige vidtar konkreta åtgärder mot rasistiska
grupper, rasism mot afrosvenskar och polisprofilering. "
Kritiken i FN-rapporten aktualiserar en omdiskuterad fråga – bryter
Sverige mot FN:s konvention mot rasdiskriminering om inte rasistiska
och nazistiska organisationer förbjuds?
FN-förbundet, som är fristående från FN, menar att detta är troligt.
– Sverige bryter mot konventionens artikel 4 genom att tillåta rasistiska
organisationer. Artikel 4b innebär totalt förbud mot rasistiska
organisationer. I slutändan måste Sverige leva upp till detta åtagande om
man inte kan vidta tuffare åtgärder på annat sätt genom lagar och regler,
säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic till SvD.

