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Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm

Kulturdepartementet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att vidta kunskapshöjande
åtgärder om afrofobi
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta
kunskapshöjande åtgärder om afrofobi.
I genomförandet av uppdraget ska DO samråda med Forum för levande
historia och andra relevanta myndigheter. Genomförandet av uppdraget
ska även ske i dialog med berörda organisationer i det civila samhället.
För att genomföra uppdraget får DO fakturera Kammarkollegiet med
högst 500 000 kronor. Kostnaden ska belasta det under utgiftsområde 13
Integration och jämställdhet uppförda anslaget 2:2 Åtgärder mot
diskriminering och rasism m.m., anslagspost 5 för budgetåret 2015.
Fakturering ska ske senast den 1 december 2015.
Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till en
miljon kronor. Regeringen har för avsikt att avsätta medel för att
genomföra uppdraget med högst 500 000 kronor 2016 under
förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.
De insatser som har genomförts med anledning av uppdraget ska
redovisas i myndighetens årsredovisning. Uppdraget ska slutredovisas
senast den 1 april 2017 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
Skäl för regeringens beslut

Arbetet för att förebygga och motverka rasism och främlingsfientlighet
och liknande former av intolerans har till syfte att värna principen om
alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer
på lika villkor.
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Afrosvenskar är särskilt utsatta för rasism och främlingsfientlighet i
Sverige vilket framgår av bl.a. rapporter, upplevelseundersökningar och
statistik över anmälningar om hatbrott. Enligt rapporten Afrofobi-En
kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige från
Mångkulturellt centrum (2014) är afrofobi ett utbrett problem i dagens
Sverige. Rapporten visar också att det råder brist på kunskap och
medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från
samhällets sida. I rapporten framhålls bl.a. vikten av kunskapshöjande
åtgärder.
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Camilla Abrahamsson
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