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SOU 2012:74 
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Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot 
främlingsfientlighet 
Dnr: A2012/3701/DISK 
 
 

Remissvar från Sveriges Kristna Råd 
 
Sveriges kristna råd (SKR) består av 25 medlemskyrkor och 1 observatör. Dessa 26 kyrkor 
representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. 
 
Med grund i kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor 
som rör människors liv, värdighet och rättigheter. Kyrkorna i Sverige har stora kontaktytor 
med människor i olika livssituationer. Frågor om människors villkor aktualiseras i olika 
sammanhang, inte minst bland de människor som migrerat till Sverige. Flera av kyrkorna i 
Sveriges kristna råd har stor kontaktyta i det sammanhanget. Kyrkorna i SKR vill samverka 
med andra samhällsaktörer för ett välkomnande och inkluderande samhälle där människors 
rättigheter och värdighet värnas. 
 
 
Utifrån de erfarenheter som finns inom våra olika medlemskyrkor är analyserna och 
förslagen i betänkandet SOU 2012:74 intressanta att ta del av. Vi välkomnar betänkandet 
som vi anser vara gediget i sin analys och ambitiöst och genomtänkt i sina förslag.  
 
I stort ställer sig Sveriges kristna råd bakom förslagen i betänkandet. Här nedan redovisas 
några frågor där vi har avvikande eller kompletterande ståndpunkter.  
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Missionärernas roll 
Sveriges kristna råd reagerar mot den förenklade bild av missionärernas roll som ges i 
betänkandet. Det står (sid 108) att de svenska missionärer som arbetade i exempelvis Kongo 
på 1800-talet aldrig ifrågasatte den rovdrift som där bedrevs och att ”missionens uppgift var 
att på det andliga planet bryta ner det lokala motståndet”.  
 
Missionen skedde i en kolonial kontext där den dominerande diskursen handlade om den 
vite mannens börda att civilisera andra folk, samtidigt som kolonialmakterna med 
vapenmakt tog människors resurser, stolthet och egenmakt ifrån dem. Den kristna 
missionen var på ett komplicerat och sorgligt sätt ofta sammanlänkat med 
maktövertagandet. Men detta är inte den enda bilden.  
 
Det är väl dokumenterat att de svenska missionärer som levde i Afrika i hög grad bidrog till 
att ge en personlig och nära skildring av Afrika när de reste runt och föreläste i Sverige. Det 
gjorde att kunskapen om den afrikanska kontinenten och engagemanget för människor i 
Afrika var stort bland gemene man i Sverige, även utanför storstäder och kosmopolitiska 
miljöer.  Snarare än att bidra till en stereotyp och negativ bild av afrikaner har missionen 
skapat en känsla av samhörighet och kontakt som ännu är levande på många platser i 
Sverige – och i Afrika.  
 
I betänkandet nämns särskilt svenska missionärer i Kongo och att de inte protesterade mot 
Kung Leopolds fruktansvärda övergrepp. Boken King Leopold’s Congo av Ruth Slade (1962) 
ger en annan bild. Slade skriver ”… a Swedish missionary, home after four years in the 
Congo, wrote to the Swedish Press in denunciation of the Congo rubber régime. 
French translations of his story appeared in Switzerland and France, and finally reached 
the Brussel Press.”1 Boken ”Kung Leopolds vålnad” av Adam Hochschild (2001)2 bekräftar 
detta. De svenska missionärerna omnämns i boken som viktiga och modiga proteströster för 
att få stopp på övergreppen. 
 
Missionärernas inställning till den lokala kulturen skilde sig åt. Men det är ett faktum att 
missionen också bidragit till att förstärka den lokala kulturen. Det har t.ex. många gånger 
varit missionärer som byggt upp skriftspråk i afrikanska länder. Missionen banade väg för 
läskunnighet och skriftspråk i många länder i Afrika.  
 
Missionens historia är långt ifrån oproblematisk men förtjänar ett bättre referat än det som 
görs i betänkandet. 
 
Interreligiösa råd och projekt 
Utredningen konstaterar att islamofobi är det snabbast växande problemet vad gäller 
främlingsfientlighet i Sverige och bland förslagen finns bl.a. att ge Forum för levande historia 
ett nytt uppdrag att informera om islamofobi. Sveriges kristna råd stödjer förslaget.  
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 Slade (1962) s. 180 
2
 Originalets titel King Leopold's Ghost, 2001 
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Vi vill samtidigt framföra att religionsdialog är ett viktigt medel för att motverka islamofobi – 
liksom antisemitism och andra former av intolerans mot religiösa grupper. Kyrkornas 
erfarenheter från arbetet med interreligiösa råd och projekt är att de kan spela en stor roll 
för att skapa mer positiva relationer mellan människor, motverka fördomar och rasism och 
istället skapa en positiv nyfikenhet för ”den andre”. Svenska kyrkan ger ett exempel i sitt 
remissvar som vi gärna hänvisar till: I Landskrona har Svenska kyrkan och Islamiska 
kulturföreningen samverkat i projektet ”Brobygge” som genom kulturprojekt och 
ungdomsarbete skapat religions-, etnicitets- och klassöverskridande mötesplatser. De goda 
relationerna bidrog t.ex. till att händelsen i mars 2010 när en äldre kvinna avled efter att ha 
blivit attackerad av en man med utländsk bakgrund på en parkeringsplats inte tilläts 
användas som rasistiskt argument utan istället ledde till gemensamma manifestationer mot 
våld. I strategierna för att motverka främlingsfientlighet och rasism bör även interreligiösa 
råd och projekt ses som resurser som är viktiga att ta till vara på och på olika sätt främja.  
 
Skolan 
Sveriges kristna råd delar utredningens uppfattning att skolan är en central arena för att 
motverka främlingsfientlighet och rasism och främja demokrati och respekt för olikhet. Ett 
lärarlyft vad gäller kunskap och inte minst metodik för hur mänskliga rättigheter kan 
förstärkas i skolans undervisning är ett gott förslag som vi stödjer. Lärarens uppgift är inte 
enkel och att leda goda samtal kring frågor där tonläget inte sällan är aggressivt och 
insatserna höga är en särskild kompetens.  
 
Skolans förmåga att bemöta främlingsfientlighet och rasism kan också förstärkas genom att 
se över läroplanen för religionsundervisningen. Kursplanen för religionsundervisningen har 
på många sätt som utgångspunkt att religionsbäraren inte finns i klassrummet. Istället är 
religionsbärarna ”dom därute”. Eleven förväntas förhålla sig till religionsbäraren som något 
annorlunda. Det är viktigt att i lärandediskursen ge utrymme för att vi alla är ”den andre” i 
någons ögon. Att stärka respekten och öka nyfikenheten inför religiös övertygelse är ett 
viktigt sätt att motverka islamofobi och antisemitism.  
 
Etniska föreningar 
På sidan 318 i betänkandet kommenteras s.k. etniska föreningar med orden: ”Att uppmuntra 
etniska föreningar är att uppmuntra exotisering, att stimulera avskiljande mellan svenskar 
och andra etniska grupper, att göra personens etnicitet viktigare än deras övriga 
identiteter.”  
 
Sveriges kristna råd anser att detta resonemang är förenklat. Föreningsengagemang på 
etnisk grund är inte i första hand ett mål i sig utan snarare ett medel för att uppnå ett mer 
jämlikt samhälle. Liksom det för kvinnor varit och är viktigt att mötas i föreningar bara för 
kvinnor, så kan det för olika etniska grupper vara viktigt att organisera sitt 
föreningsengagemang på etnisk grund. Det är inte alltid så enkelt att bryta igenom 
existerande maktstrukturer och att kanalisera sina intressen i traditionella 
intresseorganisationer som betänkandet föreslår.  
 
Att nationella minoriteter befinner sig i ett demokratiskt underläge i många sammanhang 
konstaterades redan 2005 av en statlig utredning.3 Andra etniska minoriteter har sannolikt 
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liknande utmaningar, kanske till och med större om de inte är lika välorganiserade eller 
etablerade i det svenska samhället. 
 
Att bevara sitt språk, sin kulturella identitet och sina traditioner kan också vara ett mål i sig. 
Detta är alldeles uppenbart när det gäller nationella minoriteter, där Sverige åtagit sig 
folkrättsliga förpliktelser på området, men kan även appliceras på minoriteter i Sverige som 
inte heller i något annat land representerar majoritetskulturen, t.ex. syrianer eller mandéer. 
Betänkandet bortser också från tidigare utvärderingar som gjorts av stödet till etniska 
föreningar, inte minst de resonemang som låg till grund för betänkande ”Organisationer, 
Mångfald och Integration” (SOU 1998:73). 
 
Utredaren för också ett resonemang om att indelning av människor i etniska grupper bygger 
på kriterier som skiljer grupperna åt. ”Det kan handla om till exempel hudfärg, språk eller 
födelseland” (sid. 314). Och att denna kategorisering fokuserar på just skillnaderna och inte 
likheterna mellan grupper och individer. Utredarens resonemang förefaller bortse från att 
Sverige numera de facto är folkrättsligt bundet av att respektera vissa kollektiva rättigheter 
som tillkommer grupper av individer och att gruppernas specifika särart och identitet ska 
främjas aktivt.4  
 
Genom den grundlagsändring som trädde ikraft den 1 januari 2011 har också det allmännas 
ansvar i detta sammanhang nyligen förstärkts. ”Samiska folkets och etniska, språkliga och 
religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 
ska främjas.”5  
 
 
Diskriminering och rasism mot nationella minoriteter 
Sveriges kristna råd konstaterar att de utbredda fördomar och den rasism som finns 
gentemot romer och samer i Sverige ges mycket lite utrymme i betänkandet. Flera rapporter 
pekar på att utsattheten för romer och samer ökar och vi skulle gärna vilja se detta bättre 
genomlyst i betänkandet.  
 
I Svenska kyrkans rapport ”Våga var minoritet – en rapport om minoritetsrättigheter i 
Sverige” (mars 2012) konstateras bland annat att diskriminering och negativt bemötande av 
nationella minoriteter och urfolket samerna är vanligt förekommande, och att även barn och 
ungdomar drabbas. Rasismen på nätet och i sociala mediet anses ha ökat, bland annat mot 
samer.6  
 
I en ny avhandling från Umeå universitet som publicerades i februari 2013 konstateras att 
varannan ung same i undersökningen uppger att de upplevt negativt bemötande på grund av 
etnicitet.7 Antirasistiskt senter i Oslo konstaterar att det i jämförelse med andra 
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 I enlighet med artikel 5 i Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter har Sverige åtagit sig 

”att främja de förutsättningar som är nödvändiga för att personer som tillhör de nationella minoriteterna skall 

kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion, 

språk, traditioner och kulturarv.” 
5

 Regeringsformen 1 kap. 2 §, prop. 2009/10:80.  
6

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4831442 
7

Helen Omma: ”Ung same i Sverige - Livsvillkor, självvärdering och hälsa”,  http://www.medfak.umu.se/om-

fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning//etnisk-diskriminering-vardag-for-unga-samer.cid207855 
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minoritetsgrupper är få icke samer som står upp för samers rättigheter. Att på ett tydligare 
sätt inkludera arbetet för samers rättigheter och möjligheter i ett generellt antirasistiskt 
arbete är mycket viktigt.8 
 
Romer är den mest diskriminerade gruppen i Europa och situationen i Sverige är starkt 
sammanflätad med situationen i Europa. Här behövs gemensamma krafttag i EU samtidigt 
som Sverige bör fortsätta stärka romers rättigheter och möjligheter i Sverige.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Karin Wiborn 
Generalsekreterare  
Sveriges kristna råd 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare: 
Björn Cedersjö    tel 08  453 68 23 
Detta remissvar har utarbetats i samverkan med Svenska kyrkan. 
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 Föreläsning av Kari Helene Partapuoli från Antirasistiskt center i Oslo, Tromsö 30 maj 2012 


