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Kulturdepartementet

Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma

Uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund att genomföra
insatser mot rasism riktad mot muslimer

Regeringens beslut

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att under hösten
2017 genomföra regionala seminarier om rasism för civila samhället, särskilt
muslimska församlingar och organisationer samt andra berörda aktörer, i
syfte att öka benägenheten att polisanmäla brott och anmäla diskriminering
riktad mot muslimer.
I genomförandet av uppdraget ska SST på lämpligt sätt inhämta kunskap och
erfarenheter från relevanta aktörer såsom Polismyndigheten,
Diskrimineringsombudsmannen, Brottsförebyggande rådet och Forum för
levande historia samt tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.
SST ska senast den 30 mars 2018 inkomma med en redovisning av resultaten
av uppdraget (med kopia till Forum för levande historia). I redovisningen ska
myndigheten föreslå hur uppdraget kan följas upp med fortsatta åtgärder.
SST får för genomförandet av uppdraget disponera högst 700 000 kronor
som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares
etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.,
anslagsposten 10 för budgetåret 2017. Medlen utbetalas engångsvis efter
rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 15 november 2017. Medel
som inte har utnyttjats under 2017 ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast i samband med slutredovisning.
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Bakgrund

Regeringen beslutade den 24 november 2016 om en Nationell plan mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2016/02629/DISK).
I planen anges bl.a. att det är viktigt att i arbetet med planen ha särskilt fokus
på olika former av rasism och liknande former av fientlighet, och att det
finns behov av utbildning specifikt om olika former av rasism och fientlighet
och om hatbrott.
Skälen för regeringens beslut

Nationell och internationell rapportering, forskning och uppgifter från
muslimska civila samhället visar på att rasism mot och diskriminering av
muslimer är ett stort problem i dag. Bland annat framgår det i en rapport
publicerad av Diskrimineringsombudsmannen 2015 att det tar sig uttryck i
exempelvis hot, våld, glåpord, mediala påhopp, sämre möjligheter att få
anställning och trakasserier i skolan. SST är en myndighet som har ett
väletablerat samarbete och en god dialog med de muslimska samfunden i
Sverige. Mot bakgrund av detta bör SST få detta uppdrag.
På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Andrés Zanzi
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