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I affärer och inom  
vården. Det är de två 
ställen där många  
utsätts för islamofobi, 
enligt projektet Göte-
borg mot islamofobi  
– som menar att vi 
måste börja prata mer 
om rasismen och inte 
bara om rasister.

– Vi märkte tydligt att det kom 

in en ökning av fall med islamo

fobiska motiv, berättar Amanj 

Aziz, projektledare hos Göte

borgs rättighetscenter – mot 

diskriminering (GRC). 

Centret ville därför titta när

mare på hur utbredd islamo

fobin egentligen är i Göteborg 

– och minska den genom utbild

ningsinsatser. Genom projektet 

Göteborg mot islamofobi kon

taktade de olika nätverk för att 

kartlägga problemet. Totalt ick 

de in knappt 60 svar från musli

mer i Göteborg. Amanj Aziz po

ängterar att det inte är någon 

statistiskt säkerställd undersök

ning men att svaren kan fung

era som vittnesmål om läget i 

staden.

88 procent av dem som sva

rade hade råkat ut för islamo

fobi, antingen fysiskt eller ver

balt – men endast 17 procent av 

de utsatta hade gjort en polis

anmälan.

– Många svarar att de blivit ut

satta när de shoppat eller varit 

hos vården, vilket liknar natio

nell forskning om att exempel

vis ickevita oftare följs av vak

ter i shoppingcenter eller ses 

på med misstänksamhet. Inom 

vården handlar det bland annat 

om föreställningen att så kalla

de invandrare ofta är sjuka eller 

överdriver, säger Amanj Aziz. 

ÄVEN ARBETSPLATSER är ett 

område som Göteborgs rättig

hetscenter får allt ler fall gällan

de. Amanj Aziz berättar om ett 

aktuellt fall där en person för

sökt be på sin arbetsplats men 

där chefen dragit undan böne

mattan och sagt ”du får inte be 

på arbetsplatsen”. När den an

ställda då lagt ut sin jacka i ett 

hörn för att be tog chefen bort 

jackan och sa till kollegorna att 

”ta bort henne”.

– I enkäten 

har vissa sva

rat att islamo

fobin har blivit 

vardag, till ex

empel att folk 

säger nedsät

tande saker el

ler frågar saker 

som ”har du 

hår under sja

len” på spårvag

nen. Att vara 

muslim har bli

vit som ett fäng

else, där det be

stämt hur man 

är innan man handlar, där alla 

vet vad man tänker innan man 

sagt något.

FÖR ATT MOTVERKA antimus

limska föreställningar har pro

jektet erbjudit en rad utbild

ningar för anställda inom of

fentlig sektor, exempelvis för 

Migrationsverket och Poli

sen. Under utbildningsdagarna 

märkte Amanj Aziz att det fanns 

en stor brist på kunskap och för

ståelse i många 

verksamheter.

– När man job

bat länge med 

frågan vet man 

ju att det är så, 

men samtidigt 

slutar jag aldrig 

förvånas när jag 

hör hur männis

kor pratar om 

muslimer. Det 

inns en brist på 

förståelse för att 

islamofobi är ra

sism. En del ville 

hellre diskutera 

islam, men man 

kan inte korrigera islamofobi 

med kunskap om islam, utan 

man måste ta tag i det som en 

människorättsfråga.

För många deltagare i utbild

ningarna har informationen 

om islamofobi krockat med en 

svensk självbild.

– En del frågar om det verk

ligen är sant det jag berättar, 

man vet inte att Sverige har en 

kolonial historia eller att mino

riteter som romer varit otroligt 

utstötta. Vi har en självbild av 

att allt är och har varit neutralt 

och bra i Sverige. Det är en pa

radox att många i Sverige säger 

att hud och hårfärg eller utse

ende inte spelar någon roll. Den 

som säger det är inte färgblind 

utan rasismblind.

ATT DET ÄR I så skilda områden 

som exempelvis shopping och 

inom vården som många utsätts 

visar på vikten av att hela sam

hället jobbar med frågan om is

lamofobi, enligt Aziz.

– Vi måste prata om rasism 

mer än om rasister. Rasism är 

en maktstruktur, inte någon in

dividuell patologi, som hindrar 

människor från att delta på lika 

villkor. Alla kan reproducera ra

sism – även de som utsätts, där

för måste vi prata mer om feno

menet.
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”Vi måste prata om rasismen  
– inte bara om rasister”

Islamofobin har blivit vardag, konstaterar Amanj Aziz, från projektet Göteborg mot islamofobi.
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Det är en 
paradox att 
många  

i Sverige  
säger att hud 

och hårfärg eller ut
seende inte spelar 
någon roll. Den 
som säger det är 
inte färgblind utan 
rasismblind.

Amanj Aziz


