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Till: Göteborgs stads kommunstyrelse 

Mänskliga rättigheter 2.0 
Vems rättigheter? Vems perspektiv? 

Göteborgs stad valde som medarrangör att ställa in filmvisningen av Burka Songs 2.0 och 
tillhörande panelsamtal den 14:e mars 2018 på Kulturhuset Blå stället i Angered. Arrangemanget 
ställdes in som en följd av kritik från GP:s ledarskribent Jenny Sonesson som bland annat 
argumenterade att burkans kritiker måste bjudas in till panelsamtalet. 

Denna händelse berör flera olika människorättsfrågor inklusive yttrandefrihet, konstnärlig frihet, 
islamofobi, religionsfrihet, och kvinnors rättigheter. Det inträffade handlar även om vems 
rättigheter som är i fokus och vem som har tolkningsföreträde.  

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering ser med allvarlig oro på den utbredda islamofobin 
i staden, samhället och i media. Vi tycker att det är ytterst allvarligt när ledningen i Göteborgs 
stad förstärker den bild som media målar upp. Vi ser att den strukturella diskrimineringen av 
muslimer i samhället idag förstärks när staden, istället för att föra samtal med berörda parter, 
baserar sina beslut på GP:s och andras påståenden och tyckanden som spär på islamofobin.  

Det sätt som staden hanterar den aktuella situationen på kan allvarligt försvåra och kanske t o m 
omöjliggöra en framtida samverkan mellan staden och civilsamhället. 

Göteborgs stad har länge velat profilera sig i MR-frågor och i detta arbetet lyft fram den goda 
samverkan som har upparbetats med civilsamhället. Staden framför detta som argument för att en 
framtida MR-institution skulle hamna i Göteborg. Dessutom har kommunstyrelsen fattat beslut 
den 31 januari 2018 om att Göteborgs stad skall ansöka om att stå värd för MR-dagarna 2021. En 
god samverkan mellan staden och civilsamhället är en nödvändighet för att ovanstående skall 
kunna komma till stånd.  

Om staden misstänkliggör företrädare för det civila samhället och rättighetsbärare med inlägg från 
media som grund, kommer denna samverkan riskera att raseras. 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi starkt: 

- att kommunstyrelsen på morgondagens möte väljer att titta på vilka grunder beslutet att  
ställa in evenemanget fattats. 

- att kommunstyrelsen gör en bedömning av hur ett sådant handlande följer rådande lagstiftning 
kring diskriminering och rätten till yttrandefrihet. 

- att kommunstyrelsen bordlägger detta ärende för att ett möte mellan Göteborgs 
rättighetscenter mot diskriminering och kommunstyrelsen kan komma till stånd för att 
diskutera hur vi tillsammans på ett konstruktivt sätt kan arbeta framåt i frågorna. 
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