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Motion 
Till Kommunfullmäktige i Malmö 

Inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter 
2014 togs det, på regeringens uppdrag, fram en rapport om situationen för afrosvenskar i 
Sverige. Det var skrämmande läsning, på nästan alla områden är afrosvenskar 
diskriminerade. Rapporten föreslog en rad åtgärder. Malmö stad var först ut att agera. Vi 
tillsatte en förstudie kring afrosvenskars situation i Malmö. I april 2015 beslutade en enig 
beredning, med undantag av SD, att gå vidare med det arbete som förstudien föreslog. En 
arbetsgrupp av afrosvenska företrädare tillsattes och en ansvarig tjänsteperson anställdes. 
Beredningen antog en tidsplan som innehöll etablerandet av en fysisk lokal, 
resursmobilisering, stöd till enskilda, kunskapsspridning mm.   

Malmös arbete låg i framkant och många var intresserade. FN:s grupp mot rasdiskriminering 
besökte Malmö och framhöll vårt arbete i sin rapport som ett positivt exempel. Kultur- och 
demokratiministern var här, ordförande för riksorganisationen Afrosvenskarnas forum för 
rättvisa framhöll Malmö som huvudstaden mot afrofobi, UNESCO LUCS tog upp arbetet som 
en av sina pilotverksamheter, DO var intresserade av samarbete. En enig arbetsgrupp la fram 
sitt förslag: ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter. Ett center som dels kan ge 
individuellt stöd, men också utbilda majoritetssamhället i afrofobi. Både i regeringens 
rapport och i Malmös förstudie framkommer att många afrosvenskar inte har förtroende för 
myndigheter p.g.a. den diskriminering de utsätts för. Unikt i arbetet var att den grupp som 
berörs av afrofobi var med och tog fram förslaget. Men det Afrosvenska informations- och 
kunskapscentret stoppades av politiska krafter.  

2018 släpptes ytterligare en rapport om afrosvenskars situation i Sverige, denna gång på 
uppdrag av Länsstyrelsen, skriven  av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism 
vid Uppsala Universitet. Resultaten visar det samma som innan, afrosvenskar har fortsatt en 
utsatt position i vårt samhälle. Studien visar tydligt att rasism som ett system för ojämn 
fördelning av status, privilegier, resurser och möjligheter till ett gott liv strukturerar villkoren 
på den svenska arbetsmarknaden som gör att afrosvenskar hamnar i ett underläge och 
diskrimineras på ett anmärkningsvärt sätt. I mars 2019 antog EU-parlamentet för första 
gången en resolution om de grundläggande rättigheterna för människor av afrikanskt 
ursprung (the resolution on the Fundamental Rights of People of African Descent). 
Parlamentet uppmanar medlemsstater att erkänna rasismen och diskrimineringen som sker 
mot afro-europeer och att de har rätt till skydd mot detta, både som individer och som grupp. 
De efterlyser konkreta åtaganden och åtgärder för att minska afrofobin. 

Mot bakgrund av detta föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige att besluta 
● att inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter i enlighet med den 

förstudie och det förslag som lades fram redan 2015.  

Malmö den 10 oktober 2019,  
Emma-Lina Johansson (V) 


