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Avskaffa inte rasbegreppet 
i svensk lagstiftning
Det hjälper inte att i antirasismens namn ta bort begreppet ras från svensk lagstiftning och i
förlängningen från språket i sig. Regeringens förslag är inte bara historielöst utan framför
allt kontraproduktivt i arbetet med att bekämpa rasdiskriminering. Det skriver Samson
Beshir och Tobias Hübinette.

7 augusti 2014 kl 09:06

BRÄNNPUNKT | RAS

Användandet av
ordet ras i sig
inklusive dess
olika
böjningsformer är
inte detsamma
som att praktisera
rasbiologi.
Samson Beshir och
Tobias Hübinette

Vi ställer oss frågande till regeringens förslag att
en gång för alla utmönstra rasbegreppet från
svensk lagstiftning såsom integrationsminister
Erik Ullenhag nyligen föreslagit. Hur har
regeringen kommit till slutsatsen att ett
utrangerande av rastermen från svensk lagstiftning
är den mest prioriterade åtgärden för att bekämpa
rasdiskriminering i dagens Sverige?

I november 2013 konstaterade
integrationsminister Erik Ullenhag att det inte
fanns någon samlad kunskap om afrofobi, och att
det därför behövdes en kartläggning av frågan när
han gav i uppdrag åt Mångkulturellt centrum att
färdigställa en kunskapsöversikt över
afrosvenskars situation i Sverige. Ett halvår efter
att afrofobirapporten överlämnades till ministern

presenteras i stället detta förslag att slutgiltigt utmönstra rasbegreppet från
de sista 20-tal lagar där termen finns kvar. Bland annat gäller det lagen om
hets mot folkgrupp och lagen om straff för folkmord - två lagar som tillkom i
kölvattnet efter Förintelsen och dekolonialiseringen, och som tydligt handlar
om att motarbeta och stävja just rasdiskriminering i olika grad.

Detta anser vi vara ett förslag som går tvärs emot den kunskapsöversikt som
Ullenhag beställde. I rapporten framgår det att den rasdiskriminering som
kan drabba afrosvenskar handlar om gruppens hudfärg och fenotypiska drag
oavsett om den utsatta personen är född i Afrika, Karibien, Nord- eller
Sydamerika, Europa eller i Sverige. Även det språk personen i fråga talar,
den religion hen bekänner sig till och den nationalitet, kultur och etnicitet
som personen härstammar från eller identifierar sig med är ibland
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underordnad hudfärg och fenotypiska drag, det vill säga det handlar också
om ras. I rapporten kunde vi exempelvis konstatera att afrosvenskar särskilt
drabbas av en låg utbildningsavkastning och en hög risk för att utsättas för
hatbrott oavsett geografisk bakgrund.

Vi finner det vidare besynnerligt att förslaget har tagits fram utan att samtala
med de minoriteter som förslaget syftar till att skydda. Likaså har de
framgångsrika erfarenheterna från länder som Storbritannien, Kanada och
USA där rasbegreppet används i lagstiftningen, forskningen, politiken och
statistikens värld för att förbättra livsvillkoren för dem som drabbas av
rasism också lämnats därhän. Dessutom kritiserar både FN, EU och
Europarådet regelbundet Sverige för att redan ha avskaffat ras som
diskrimineringsgrund i 2009 års diskrimineringslag.

Som argument för utmönstringen av ras anförs att det inte finns någon
vetenskaplig grund att dela in människor i raser, och att användandet av
begreppet i olika lagtexter riskerar att underblåsa fördomar. Denna
begreppsförvirring från högsta politiska ort är anmärkningsvärd men likväl
symptomatisk. Till skillnad från gängse uppfattning måste det därför
klargöras en gång för alla att rasdiskriminering inte är detsamma som
fördomar, och att användandet av ordet ras i sig inklusive dess olika
böjningsformer inte är detsamma som att praktisera rasbiologi.

För trots att den överväldigande majoriteten av den svenska befolkningen
tar avstånd från ett klassiskt kolonialt rastänkande och ännu mer från en
rasideologisk politik så utgör ras, som en social konstruktion, fortfarande en
variabel som inverkar på många svenskars livsvillkor liksom hur de bedöms
och bemöts. Den knivskarpa segregationen på bostadsmarknaden och den
likaledes utpräglade segmenteringen på arbetsmarknaden går nämligen
alltmer längs rasmässiga linjer, och detta särskilt i Sverige. Enligt en aktuell
sammanställning från Eurostat är Sverige det EU-land där skillnaden i att ha
ett arbete eller ej mellan den infödda majoritetsbefolkningen och framför allt
de med utomeuropeisk bakgrund som allra störst just i Sverige – det handlar
om en skillnad på över 30 procent. Likaså har OECD under flera år
konstaterat att Sverige är det i-land i världen där skillnaden i arbetslöshet
mellan inrikes och utrikes födda är som allra störst.

Allt detta kan vid en första anblick framstå som både oförståeligt och
paradoxalt. Hur kan föreställningar och praktiker om ras leva vidare i
dagens Sverige samtidigt som det råder total konsensus om att det gamla
biologiskt baserade koloniala rastänkandet och politiska rasideologier både
är utdaterade och unkna på alla sätt och vis? Det är just denna klyfta mellan
en antirasistisk självbild och självförståelse och hur det egentligen ser ut i
siffrornas värld där Sverige snarare framstår som ett av de mest uppdelade
länderna i västvärlden utifrån ras, som vi måste börja diskutera och förstå på
djupet liksom framför allt försöka åtgärda. Då hjälper det inte att i
antirasismens namn utmönstra rasbegreppet från svensk lagstiftning och i
förlängningen från språket i sig.

Det är först utifrån kunskap i ämnet som vi kan försöka göra någonting åt
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situationen. Samtidigt är det få ämnen som omgärdas med ett sådant
kunskapsförakt som frågor som rör ras och rasdiskriminering. Det skulle
exempelvis vara omöjligt att bekämpa könssegmenteringen i Sverige utan att
erkänna att kön fortfarande har betydelse trots rådande jämställdhetspolitik,
och de som medverkar i en seriös diskussion om könsdiskriminering och
könsrelationer förväntas vara pålästa i ämnet och presentera mer än bara en
stark magkänsla. Alltför ofta ser vi dock att så inte är fallet när
rasdiskriminering och dess konsekvenser diskuteras.

Regeringens förslag att utmönstra rasbegreppet en gång för alla är därför
inte bara historielöst utan framför allt kontraproduktivt i relation till det
fortsatta arbetet med att bekämpa rasdiskriminering. Strävandet mot ett
jämlikt samhälle där föreställningar om ras inte längre har någon betydelse
är dömt att misslyckas om begreppet utmönstras innan rådande
rasmaktsordning åtgärdats. Det skapar en situation där vi helt saknar
verktyg att både genom lagar skydda de som utsätts för rasdiskriminering
och att genom statistik identifiera och mäta de skillnader i livsvillkor som
finns mellan olika grupper i samhället. Därmed försvåras alla möjligheter att
vidta några som helst effektiva politiska åtgärder mot rasdiskriminering.
Följden av en sådan postrasial fantasi, det vill säga idén om att just och
enbart i Sverige spelar föreställningar om ras inte någon som helst roll, är i
praktiken att de rådande ojämlikheter som råder i dagens Sverige utifrån ras
både döljs och upprätthålls i namn av en färgblind antirasism.

Att efterfråga än mer antirasistisk färgblindhet genom att avskaffa
rasbegreppet är därför inte en väg framåt. För att komma till bukt med
rassegregationen, rassegmenteringen och rasdiskrimineringen i dagens
Sverige krävs det istället att lagen ger ett skydd mot rasdiskriminering och
att vi talar om ras och använder oss av rasbegreppet i forskningen, i
statistiken och i politiken. Det är bara genom att utgå från hur samhället
faktiskt ser ut snarare än hur det borde vara som vi åtminstone kan försöka
förändra det till det bättre.

SAMSON BESHIR

TOBIAS HÜBINETTE

författare till rapporten "Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars
situation i dagens Sverige" som Mångkulturellt centrum publicerade i
februari i år.
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DN Debatt där rapporten presenterades.

Debattartiklar om rasism och diskriminering:
21 dec 2013 ”Vi ser en oroande upptrappning av våld”
19 dec 2013 ”Polisens passivitet hotar demokratin”
27 okt 2013 ”Okritisk hållning när rasism diskuteras”
10 sep 2013 ”Rasismen vi inte pratar om”
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