Ungdomsparlamentet

Jämlikhetsutskottets motion
Hur kan Stockholms stad motverka rasism?
Bakgrund
I vårt samhälle så förekommer diskriminering var dagligen pga.
ursprung, religion, kultur och hudfärg.
Varje dag blir folk i skolan, på sin arbetsplats och samhället utsatta
för olika typer av rasism.
Detta har gjort att det blivit lite större klyftor i vårt samhälle.
Skillnaden mellan de rika och fattiga har ökat. Detta pga. att
människor med invandrarbakgrund har svårt att integrera sig på den
svenska arbetsmarknaden (fyret.nu).
Detta påverkar de utsatta individerna i vardagen, de får det t.ex.
svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.
För att alla människor ska få lika rättigheter och möjligheter så har
vi diskrimineringslagen som ska motverka diskriminering i vårt
samhälle.
Orsakerna för rasism på individnivå är i grund och
botten fördomar och för lite kunskap. Fördomar är när
man tror att någon eller några är på ett visst sätt utan att
riktigt veta (www.umo.se).
Uppfostran är även en stor del i hur man ser på folk. Om
man blivit uppvuxen i en omgivning med nedsättande
tankar angående olika etniciteter, religioner eller hudfärg
är det väldigt svårt att inte själv få den bilden av dem.
Därför blir skolan en väldigt viktig resurs för att våra
framtida ungdomar ska kunna bli välutbildade, vilket i
största sannolikhet kommer leda till ett icke rasistiskt
tankesätt.
Så som situationen idag ser ut idag beror på polarisering.
Med andra ord segregation. Alltså är segregation orsaken
till rasism. Men vad är orsaken till segregation? Jo, det
är ju sa att när det kommer in nya invandrare till
Stockholm så behöver ju dom en plats att bo på, och vad
är då bättre än förorterna där det är billigt att bo. Enligt
en undersökning genomförd av Stockholms stad bor det
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någonstans mellan 200 000 och 300 000 invandrare eller
personer med utländsk bakgrund i Stockholm, och av
dessa bor majoriteten i förorterna. Men på vilket sätt
skapar polarisering rasism? Jo, det leder ju till att det blir
grupperingar i Stockholm, till exempel, de som bor i
finare områdena är en grupp och de som bor i förorterna
är en annan. Det leder till främlingsfientlighet och så
småningom rasism.
Orsaker för rasism på samhällsnivå är makt. De som har
makt över ett land kan orsaka katastrofer utifrån deras
egna åsikter och tankar. Ett exempel på en sådan
händelse var när Adolf Hitler var anledningen till
historians värsta utplåning baserat på
rasism/främlingsfientlighet mot judar, romer och andra
folkgrupper.

Konsekvenserna av ökad rasism blir följande:
För samhället innebär det att världskatastrofer kan ske. Efter andra
världskriget har vi ärt oss mycket vilket tar mig tillbaka till hur
viktig skolan är. Om vi låter ledare med rasistiska åsikter och tankar
få makten gör vi hela världen osäker då vi vet att det kan leda till
krig och människoutplåning.
För gruppen innebär det att samhället blir mer våldsamt. Om man
som grupp blir utsatt för rasism reagerar man oftast väldigt
våldsamt då man har folk som står bakom en. Detta gör så att
samhället även blir ännu mer osäkert och då behövs mer polisstyrka
ute på gatorna vilket kommer kosta.
För individen innebär det att man känner sig obekväm med att
utföra vardagliga sysslor som att åka kommunalt då man vet att
risken att blir utsatt för rasism är väldigt stor. Det skapar en
utsatthet som leder till att vi som individer helst undviker sociala
situationer med personer eller grupper som inte är som oss. Detta
gör så att ’’vi’’ och ’’dom’’ känslan ökar och vi själva börjar
kategorisera oss själva och dela in oss i grupper. Detta leder senare
till att rasismen aldrig kommer kunna dö utom vi själva börjar
acceptera faktumet att vi grupperas utifrån olika egenskaper.
Rasismen gör det även svårt för dig som individ att skaffa jobb,
investera i ett företag eller kanske köpa ett hus (www.umo.se) .
Fel! Ingen text med angivet format i
dokumentet.
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Åtgärdsförslag
Mot bakgrund av dessa fakta föreslår vi att ungdomsparlamentet
beslutar följande;
1. att Stockholms gymnasieskolor:
a. inför en antirasistisk kurs varje termin för att kunna
lära våra ungdomar mer om rasism och att det inte är
acceptabelt.
b. erbjuder alla nyanlända gratis SFI
2. att Stockholms stad:
ska införa en bättre trygghets plan på offentliga
platser t.ex. tunnelbanor, som kan stoppa och komma
emellan rasistiska situationer.
3. att individen ska våga skydda andra som blir utsatta för
rasism.

Med dessa förslag kan Stockholms rasism motverkas.
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