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A       lla människor i vårt land har inte samma makt att 
påverka sina egna liv och samhället. Det spelar roll 
vilket namn och hudfärg du har, det spelar roll var 

du eller dina föräldrar är födda. Att vara antirasist innebär 
att se detta och att vilja göra något åt det.

Det gör skillnad vem som sitter vid makten. Det gör skillnad 
om vi satsar eller skär ner på vår gemensamma välfärd. 
Högerns skattesänkningar och nedskärningar i välfärden 
har slagit hårt mot invandrade och personer med mörk 
hudfärg, det vill säga rasifierade grupper. Ökade klyftor 
innebär otrygghet, och att syndabockar utses. Helt enkelt 
ett klimat där rasismen frodas. En sämre välfärd drabbar 
också rasifierade grupper hårdare då de ofta har en sämre 
ekonomisk situation.

Rasism handlar inte bara om värderingar. Inte heller främst 
om kunskap. Det handlar om makt. Det handlar om en inne-
boende mekanism i vårt samhälle som har en funktion. 
Nämligen att de som redan har makt och resurser ska 
fortsätta få ha det. Om vi menar allvar med att bekämpa 
rasismen måste vi också vilja omfördela makt och resurser. 
Det vill vi i Vänsterpartiet!

Vänsterpartiet har en tydlig antirasistisk inriktning i vår 
kommunalpolitik. Under vår ledning har Malmö inrättat 
både ett kommunalråd med ansvar för antidiskriminering 



och en kommunstyrelseberedning som driver på kommunens 
arbete mot rasism. 2010 antog Malmö kommunfullmäk tige 
en handlingsplan mot diskriminering. Planen innebär att alla 
Malmös verksamheter ska granska sitt arbete utifrån ett 
antidiskrimineringsperspektiv och göra något åt den 
diskriminering som upptäcks. 

För att nå ett Malmö fritt från rasism är den ut omparlamen-
tariska kampen avgörande. För oss i Vänsterpartiet är det en 
självklarhet att vara en del av denna rörelse. Det finns mycket 
rasism i Malmö men också mycket solidaritet. Vänsterpartiet 
tar initiativ mot rasismen och är med när andra tar initiativ. 
Vi stödjer och deltar i asylrättsrörelsen, kippavandringar, 
demonstrationer mot afrofobi och rasism, manifestationer 
mot antiziganism och islamofobi och statens orättfärdiga 
registrering av romer och mycket mer. Ju starkare den anti-
rasistiska rörelsen är, desto starkare är Vänsterpartiet.

Vi vill att Malmö ska vara en öppen stad. En stad där alla ska 
kunna känna hopp, där människor ges jämlika förutsättningar, 
där människan är viktigare än pengar. Rasismen är ett av 
Malmös största problem. I kommunalpolitiken formas mycket 
av vår konkreta vardag och välfärd. Därför är en antirasistisk 
kommunalpolitik nödvändig. Vi har påbörjat ett sådant arbete. 
För det är vi stolta, men vi har lång väg kvar. Nu vill vi presen- 
tera några av resultaten hittills av arbetet mot rasism i Malmö.



Hanna Thomé
Antidiskrimineringskommunalråd och aktivist

Hanna kommer från den feministiska, HBTQ- och antira-
sistiska rörelsen och har sedan 2010 förtroendet att vara 
Vänsterpartiets kommunalråd. Hon har satt fokus på rasism 
och diskriminering genom bland annat en antirasistisk kraft-
samling i skolan och en handlingsplan mot diskriminering 
utarbetad med de grupper som diskrimineras.

Hjärtefrågor

Menar man allvar med antirasism krävs omfördelning av 
politisk makt och ekonomiska resurser. Skolan är viktig, barn 
är oskyddade och öppna för världen. Samhället måste ta 
ansvar så ingen blir kränkt eller osynliggjord. Ett antirasistiskt 
arbete är grunden för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.



Malmö – malmöbornas stad

I vår stad bor människor från 170 olika länder. I det 
offentliga rummet och i materialet om staden ska detta 
synas. Både stadens centrala informationsavdelning, alla 
förvaltningar och den grupp som ansvarar för offentlig konst 
har fått i uppdrag att se till att Malmös befolkning syns och 
speglas i material och blanketter utgivna av staden.

Malmö som arbetsgivare

Malmö är en stor arbetsgivare med ett ansvar för att inte 
diskriminera. De anställda ska spegla Malmös befolkning 
vad gäller utländsk bakgrund. Alla stadens cirka 1 000 chefer 
genomgår utbildningar kring alla diskrimineringsgrunderna ur 
ett arbetsgivarperspektiv. Målet är att ingen anställd i Malmö 
stad ska diskrimineras.

Malmö upphandlar tjänster för cirka 5 miljarder varje år. 
Genom en Malmömodell som ställer krav vid upphandlingar 
och genom en upphandlingsklausul om antidiskriminering har 
vi sett till att staden tar ansvar för att bara anlita företag med 
schyssta arbetsvillkor som inte diskriminerar.

Antirasistisk kraftsamling 
i skolan

Dagens skoldebatt handlar ofta om betyg, disciplin och 
katederundervisning. Vi tror inte att det är vägen. Ska barn 



lyckas i skolan är det grundläggande att de inte kränks och 
att skolan syftar till att stärka barnens självförtroende. Därför 
har Malmö dragit igång en kraftsamling mot rasism i skolan.

I Malmö lyfter vi språkets betydelse. Vi erbjuder modersmål 
redan i förskolan. I grundskolan ges eleverna möjlighet att 
läsa grundämnena på andra språk. Studiehandledning på 
modersmålet samt modersmålsundervisning i skolan är 
viktiga delar i språkutvecklingen.

Malmö mot diskriminering 
– den enskildes rätt

Sverige har en lag mot diskriminering men det är dyrt med 
rättshjälp. Om inte den enskilde kan få sin sak prövad ekar 
lagen tomt. Kommunen stödjer därför antidiskriminerings-
byrån Malmö mot diskriminering där den enskilde kan 
få juridisk hjälp.



Bostad

Diskriminering på bostadsmarknaden är ett stort problem. 
Staden finansierar därför ett projekt som bedrivs av Malmö 
mot diskriminering som går ut på att hjälpa den enskilde 
och skapa praxis i diskrimineringsfall på bostadsmarknaden.

Nationella minoriteter

Romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer är 
nationella minoriteter vars rättigheter skyddas av särskild 
lagstiftning. I Malmö har vi gjort lagstiftningen till praktisk 
verksamhet och inte bara fina formuleringar på ett papper. 
Till exempel finns romsk info- och kunskapscenter (RIKC) 
som ger stöd till enskilda romer och där romer utbildar 
majoritetssamhället mot antiziganism.

Hatbrott

Malmö stad har ett stort ansvar för att bekämpa hatbrott. 
Det gör vi genom förebyggande arbete i skolorna, exempelvis 
spelar stadsteatern upp ögonvittnesberättelser från koncen-
trationsläger i klassrummen. Vi har också ett dialogforum 
där grupper som är utsatta för hatbrott har en direktväg 
in till kommunstyrelsen. Vi trycker på polisen (som regerin-
gen bestämmer över) genom att skriva in i vårt samarbets-
avtal att grupper som är utsatta för hatbrott ska vara med 
och utforma åtgärderna mot hatbrott och för förstärkt 
brottsofferstöd.



Anders Neergard
Universitetslektor och aktivist

Anders forskning spänner över flera fält med bas i etnicitet, 
klass och kön. Med sina djupa kunskaper är Anders en 
värdefull tillgång som vice ordförande och Malmö stads 
representant i European Coalition of Cities Against Racism 
(ECCAR).

Hjärtefrågor 

Diskrimineringen på arbetsmarknaden baserad på etnicitet är 
tydlig och en av politikens viktigaste uppgifter att knäcka. Alla 
ska ha rätt till ett arbete med schyssta villkor och lön att leva 
på. Malmö ska vara en öppen stad – en fristad för papper-
slösa där alla får det stöd man behöver och inte jagas.



Fristad för papperslösa

Ingen människa är illegal. I Malmö får papperslösa biblioteks-
kort. Kvinnofridsprogammet omfattar även papperslösa och 
vi har bestämt att alla papperslösa barn ska ha rätt till skola, 
förskola och skolbarnomsorg.

Kulturen – en samhällsförändrande 
kraft som alla har rätt till

Vi har ökat stödet till det fria kulturlivet. Vi verkar för att bryta 
den vita dominans som finns på kulturscenen, till exempel 
har Malmö möjligheten att ta emot två fristadsförfattare. 
Vi har också förstärkt stödet till studieförbunden, däribland 
Ibn Rushd.

Alla barn har rätt till böckernas värld. Ingen ska behöva 
känna sig kränkt och osynliggjord. Därför har biblioteket fått 
resurser för att jobba med icke-stereotypa barnboksgestalter 
när de gör om barnboksbiblioteket. Av samma anledning 
satsar vi på genuspedagogik i skola och förskola.

Sociala rörelser och opinionsbildning

Sociala rörelser är grunden för arbetet mot rasism. Att män-
niskor organiserar sig för att påverka samhället är vägen till 
förändring. En sådan rörelse är Rörelsen Gatans Röst och 
Ansikte (RGRA). Malmö stad har under denna mandatperiod 
börjat ge ekonomiskt stöd till RGRA.



Arbete mot rasism och diskriminering handlar mycket om 
opinionsbildning. Trots att förekomsten av rasism är veten-
skapligt belagd är det många som ser det som ett politiskt 
ställningstagande. Så är det inte. Ställningstagandet handlar 
inte om huruvida rasism finns utan om vi vill göra något åt 
det. Från och med 2012 har Malmö etablerat den 9 oktober 
som en minnesdag för avskaffandet av slaveriet och en dag 
då vi uppmärksammar afrofobi.

Vänsterpartiet är kraften
Det går att driva utvecklingen mot ett mer jämlikt samhälle 
där rasismen pressas bort. Det visar exemplen från Malmö. 
Arbetet har bara börjat. Det behövs en antirasistisk kraft för 
att makt och resurser ska fördelas jämlikt och för att rasis-
men ska stoppas. Vänsterpartiet vill fortsätta att vara den 
kraften. Vi ser att kampen mot rasism är grundläggande 
för att uppnå visionen om ett jämlikt samhälle.

Ett Malmö att älska

I Malmö bor människor som pratar olika språk från hela 
världen. Det är det som gör Malmö till en fantastisk stad. 
Vi vill att Malmö ska fortsätta vara en magnet för människor 
från världens alla hörn.



Momodou Jallow
Gräsrotsaktivist

Jallows arbete som gräsrotsaktivist har tagit honom från 
Malmö till Bryssel och Vita Huset för att lyfta diskriminerin-
gen och brotten mot mänskliga rättigheter. Som vice ordför-
ande i European Network Against Racism (ENAR) och med 
engagemang i Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa har han 
en unik plattform att verka utifrån. 

Hjärtefrågor

Hatbrotten är den yttersta konsekvensen av ett samhälle 
som präglas av rasism och diskriminering. Genom en aktiv 
gräsrotsrörelse som agerar och ställer krav på våra politiker 
men också genom praktisk solidaritet kan vi stoppa hatbrot-
ten. Ett demokratiskt samhälle kan aldrig acceptera rasism. 



Bostad som du har råd att bo i

Bostaden ska vara en rättighet, inte en vara på en marknad. 
Vi vill satsa på hyresrätten genom statliga subventioner. 
Då blir det fler och billigare bostäder som fler har råd att bo 
i. Vi vill ha en bostadsanvisningslag som tvingar alla hyres-
värdar att anmäla sina lägenheter till kommunala bostads-
förmedlingar – det bästa sättet att undvika diskriminering.

Jobb åt alla

Vänsterpartiet är det enda partiet som står för full syssel- 
sättning. Vi vill sänka arbetstiden till 6 timmar om dagen med 
bibehållen lön. Då delar vi på jobben; fler får jobb, färre sliter 
ut sig och alla får mer fritid. Att införa 6 timmars arbetsdag 
kostar mindre än regeringens femte jobbskatteavdrag.

Skola fri från rasism

Elevernas egna upplevelser av rasism ska vara grunden 
för ett antirasistiskt arbete i Malmös skolor. Ett arbete som 
i grunden går ut på att alla elever ska få stöd att utvecklas 
till självständiga och trygga människor. Vi vill ha en läroplan 
för skolan som innebär att alla barns historia berättas, 
till exempel historien om Sveriges roll i den transatlantiska 
slavhandeln.



Krafttag mot hatbrott

Hatbrott sker inte i ett vakuum utan är den yttersta kon-
sekvensen av samhällets rasistiska och homofoba strukturer. 
Vänsterpartiet står i första ledet mot rasism och homofobi. I 
Malmö vill vi se fler åtgärder för att synliggöra och bekämpa 
rasism och homofobi i samhället och stadens verksamheter.

Delaktighet på riktigt

Vi vill stödja föreningsliv, organisering och människors vilja 
till ett bättre liv och samhälle. Idag tvingas många arbetslösa 
till meningslös sysselsättning, som är ett effektivt sätt att 
trycka ner människor och som inte leder till fler jobb. Vi står 
för riktiga jobb, trygg försäkring vid arbetslöshet och möj-
lighet till utbildning och utveckling för den enskilde.

Boendena för ensam-
kommande barn ska inte 
drivas av riskkapitalister

“ 
”



Förbättra situationen för nyanlända

Vi vill att Svenska För Invandrade (SFI) ska drivas långsiktigt 
med hög kvalité. Ingen SFI-student ska behöva vara orolig 
för att skolan försvinner på grund av ständiga upphandlingar 
där privata företags vinstintresse får styra. Många nyanlända 
har också med sig svåra erfarenheter. Det är viktigt att det 
finns hjälp för att bearbeta och läka.

Boendena för ensamkommande barn ska inte drivas av 
riskkapitalister som försöker pressa ut varenda krona i ökad 
vinst och erbjuder usla förhållanden. Vi vill att boendena 
ska tas över och drivas av Malmö stad.

Ingen människa är illegal

Människor flyr inte till Sverige för att de vill, utan för att 
de måste. Vänsterpartiet står för internationell solidaritet 
för att det är en självklarhet för oss att även de som saknar 
rättsliga papper ska kunna känna sig trygga i Malmö. 
Vi vill att Malmö ska vara en fristad för papperslösa.

Vår vision är en jämställd och jämlik stad som styrs utifrån 
människors behov. En stad byggd på rättvisa och solidaritet. 
En stad utan girighet, sexism, rasism och homofobi. 
Kom med i kampen mot rasism du också!



Det antirasistiska alternativet

Vänsterpartiet är det antirasistiska alternativet. På våra 
vallistor har vi hela världen på valbara platser för att spegla 
Malmös alla delar och röster. För första gången finns ett parti 
där hälften av de valbara kandidaterna har sin bakgrund i ett 
annat land. Våra representanter är från Gambia, Sverige, for-
na Jugoslavien, Chile, Danmark, Irak, Finland och Rumänien. 
Dessutom finns kandidater från Kurdistan, Turkiet, Afghani-
stan, El Salvador och Argentina.

Med Vänsterpartiet får du ett parti som sätter det antirasis-
tiska arbetet högst i Malmö. Vi bidrar, driver och deltar 
i de antirasistiska rörelsernas arbete. Vi ser till att frågorna 
tas upp i kommunfullmäktige där besluten fattas. I oss har 
dessutom papperslösa och asylsökande ett parti som tar 
deras frågor på allvar.

Använd vår antirasistiska linje

Mejla oss dina frågor, synpunkter och förslag till  
antirasism@vmalmo.se så får du svar. Gå med i vårt antira-
sistiska utskott om du vill bidra och göra konkret skillnad.



Du behövs!
Vänsterpartiet åstadkommer mycket i Malmö. Både i och 
utanför kommunfullmäktige. I Malmö är den antirasistiska 
rörelsen på frammarsch och Vänsterpartiets aktivister deltar 
varje dag i kampen mot rasism för ett jämlikt och solidariskt 
samhälle. Vi är många, och vi vill bli fler.

Du kan bidra med din tid, din energi, dina erfarenheter och 
kunskaper, din nyfikenhet och ditt engagemang. Är du osäker 
på hur? Ta kontakt, så hittar vi tillsammans din uppgift.

Fyll i och posta talongen på nästa sida så hör vi av oss. 
Så klart kan du ringa eller mejla oss också.

Har du frågor eller förslag kring antirasistisk politik? 
Då kan du också höra av dig direkt till: 
antirasism@vmalmo.se eller 040–96 64 67.

porto
betalt

Vänsterpartiet Skåne 
SVARSPOST
20593933
214 00 Malmö



Namn

Gatuadress

Postadress

Telefon

E-post

Jag vill:
Bli medlem i Vänsterpartiet

Bli medlem i Ung Vänster

Bli medlem i Vänsterns Studentförbund

Få mer information om Vänsterpartiets politik



www

@

Följ oss på Twitter
@malmovanstern

Läs mer på vår hemsida
www.vmalmo.se

Maila dina frågor och tankar
antirasism@vmalmo.se

Gilla oss på Facebook
facebook.com/vansterpartietmalmo



Nobelvägen 51, 214 33 Malmö
Telefon: 040– 96 64 67

E-post: antirasism@vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö / www.vmalmo.se

Vi vill skapa ett jämlikt Malmö styrt 
utifrån människors behov. Ett Malmö byggt 

på rättvisa och solidaritet, fritt från 
diskriminering och rasism. 

Våra antirasistiska segrar i politiken är 
många och viktiga. Men det finns mycket 
kvar att göra. För att kunna ta nästa kliv 

krävs en starkare vänster efter valet 2014, 
både i kommunfullmäktige och på gatan. 

Här kan du läsa om vad vi uppnått och 
vad vi fortsätter kämpa för. Kom med 
i vårt antirasistiska arbete du också.


