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Fråga
Av de brott som anmäldes till Uppsalpolisen 2011 har BRÅ identifierat 106 som hatbrott. I statistiken kan det finnas fler hatbrott,
som inte markerats som detta, och mörkertalet är stort. Enligt den årligen återkommande
Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) anmälde 27 % dem som drabbats av främlingsfientliga hatbrott dessa till
polisen.
I slutet av september inträffade två uppmärksammade hatbrott i Uppsala. En tolvårig
pojke blev attackerad och misshandlad p.g.a.
sin hudfärg och en kvinna blev utsatt får
verbala trakasserier och någon fårsökte slita
av henne hennes slöja.
Det räcker inte att Polisen arbetar febrilt för
att hitta gärningsmännen. Uppsala kommun
måste tydligt ta avstånd från hatbrott och arbeta strategiskt med barn och unga för att
minska grogrunden för denna typ av brott.
Det är inte acceptabelt att våra kommuninvånare är otrygga p.g.a. hudfärg, religion
eller sexuell läggning.
Hur planerar du, som kommunstyrelsens
ordförande, att arbeta får att minska och helst
helt eliminera hatbrotten i vår kommun?
2012.10.05
llona Szatmari Waldau (V)
Svar
Ett hatbrott kan vara misshandel och mord eller
kränkande klotter på någons husvägg. Hatbrott är ett kriminellt uttryck för intolerans.
Hatbrottsstatistiken innefattar hatbrott utifrån
gärningspersonens motiv till etnisk bakgrund,
religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Att arbeta
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förebyggande mot dessa brott innebär därmed
att arbeta mot intolerans och med normer inom
skola men också på andra arenor där barn och
unga möts.
Frågan om hatbrott är viktig och inte minst
aktuell i Uppsala just nu. Eftersom exempelvis
myndigheten BRÅ bedömer att många inte anmäler den här typen av brott måste dessa trots
minskat antal anmälningar uppmärksammas
och sättas i fokus.
I Uppsala kommun pågår ett omfattande arbete
mot diskriminering och kränkningar i våra
grund- och gymnasieskolor. Även förskolorna
omfattas då alla ska arbeta aktivt med sina likabehandlingsplaner. Detta arbete i sig är förebyggande mot den absoluta ytterligheten av diskriminering, det vill säga hatbrott.
Enligt 2012 års pedagogiska uppföljning så
arbetar flera skolor mycket med normkritik och
diskuterar normer och värderingar i skolan.
Men det finns många skolor som behöver utveckla sitt arbete kring detta område.
Inom fritidsverksamheten så är Uppsala den
första kommunen i Sverige som utbildat fritidsledare kring hbtq frågor. Ungdomsstyrelsen har
ett treårigt regeringsuppdrag att utbilda personer som arbetar med fritidsverksamhet i att
skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga
hbt-personer. Bakgrunden är att hbt-ungdomar
är mer utsatta för våld och mår sämre än andra
unga. Uppsala var första kommun i Sverige att
gå utbildningen.
Uppsala kommun ger stöd till organisationen
Diskrimineringsbyrån i Uppsala, de arbetar
både för att stödja människor som utsatts för
diskriminering men även förebyggande, i form
av utbildning och information till bland annat
lärare. Under 2012 har de med stöd av allmänna
arvsfonden drivit ett projekt som arbetar med
att kartlägga omfattningen av trakasserier och
hatbrott på internet.
Kommunen har också under detta år stöttat ett
teaterprojekt på Reginateatern med fokus på
rasism och etnisk diskriminering. Pjäsen kommer under hösten att spelas på några av
Uppsalas skolor.

Enligt socialtjänstlagen finns ett särskilt uttalat
ansvar för brottsoffer. I Uppsala kan olika
former av stöd och skyddsåtgärder tillhandahållas genom individuella lösningar i varje enskilt fall. Nämnden för hälsa och omsorg
stödjer olika organisationer som bland annat
vänder sig till personer drabbade av hat-brott,
exempelvis Brottsofferjouren och RFSL. I de
fall brotten har en koppling till våld i nära
relation kan våldsutsatta personer vända sig till
resurscentrum Nexus.
Ett arbete kring dessa frågor finns i Uppsala
kommun men det kan finnas all anledning att
intensifiera detta för att få till ett mer
strukturerat förebyggande arbete i de verksamheter som möter barn och unga.
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