
 

 
 

Mötesanteckningar samråd 
mänskliga rättigheter 
 

Mötesdatum: 2020-05-06 

Tid:  Klockan 13.00 – 15.00  

Plats:  Digitalt över länk i Cisco.  

 

Deltagande organisationer 
Amnesty International 
Individuell människohjälp Region Väst 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån 
Göteborgs FN-förening 
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering 
Svenska Röda Korset (adjungerad inbjuden) 
 

Förhindrade organisationer 
Göteborgs Interreligiösa Råd 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
MÄN 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst 
 

Övriga deltagare 
Carina Liljesand (L), beredningen för mänskliga rättigheter 
Louise Åsenfors (S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Emma Broberg, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Anjelica Hammersjö, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 
 

Dagordning Ärende 
1 Incheckning och presentation av nya deltagare  

 
Mötets ordförande Louise Åsenfors hälsade välkomna och förklarade mötet 
öppnat. På grund av situationen med Covid-19 träffas vi den här gången 
digitalt över länk. Av den anledningen kommer dagens möte att bli en timme 
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kortare än vanligt. Den planerade workshopen/fördjupningen om 
religionsfrihet som var tänkt att hållas idag, kommer att flyttas till höstens 
möte eftersom den kan vara svår att genomföra digitalt.  
 
Vi gick laget runt med presentationsrunda och de nya föreningarna i 
samrådet, Amnesty och Röda Korset samt ny representant från Göteborgs 
FN-förening, hälsades välkomna till samrådet.  
 

2 Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
 
Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.  
 
 

3 Föregående mötesanteckningar – Emma Broberg  
 
På samrådets föregående möte 29 januari var fokus workshop/fördjupning 
om diskriminering och antidiskrimineringsarbete med koppling till färdplan 
för samrådet 2019-2022. Integrationsforum mot 
rasism/Antidiskrimineringsbyrån och Göteborgs Rättighetscenter mot 
diskriminering höll i workshopen och diskussionen. Emma har kompletterat 
färdplanens övergripande punkter efter samrådets diskussion. Uppdaterad 
färdplan har sänts till samrådet med kallelse till dagens möte. Samrådet 
kommer att fortsätta utveckla färdplanen, bland annat genom de 
workshops/fördjupningar som samrådets deltagare ansvarar för.  
 
Mötesanteckningarna lades efter genomgången till handlingarna. 
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Återkoppling VGR:s mål för social hållbarhet  
 
I december höll Anna Jacobson, enhetschef på avdelning social hållbarhet, 
workshop med samrådet kring VGR:s kommande mål för social hållbarhet. 
Avdelning social hållbarhet har därefter arbetat vidare med samrådens inspel 
tillsammans med inspel från verksamhetsnivån. Ett förslag på mål, delmål 
och indikatorer för uppföljning kommer inom kort att sändas till beredningen 
för mänskliga rättigheter samt beredningen för folkhälsa och social 
hållbarhet. Planen är att underlaget ska sändas på remiss till VGR:s nämnder 
och styrelser samt till samrådens föreningar i slutet av juni till oktober.  
 
Emma Broberg och Anjelica Hammersjö gick igenom nuläge och förslaget till 
mål och delmål, utifrån den presentation som sänts till samrådet med 
kallelsen till dagens möte.  
 
Följande frågor/synpunkter lämnades av samrådets deltagare: 
 
Agenda 2030:s mål 5 om jämställdhet behöver förtydligas och att 
jämställdhetsperspektivet, tillsammans med samtliga MR-perspektiv och 
diskrimineringsgrunderna, behöver gå på tvärsen i samtliga mål och delmål.  
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I mål 2: jämlikhet och lika rättigheter, behöver ordet ”diskriminering” finnas 
med. Viktigt att uttala ordet och inte ducka för det. Det går att mäta 
anmälningar mot VGR som rör diskriminering och därigenom följa 
utvecklingen.  
 
Bra med förtydligande om åtgärdsbankens funktion.  
 
Synpunkt från GRC via mail: De tre punkterna från Agenda 2030 3, 10 och 16 
är absolut relevanta för målen för vårt arbete med mänskliga rättigheter. När 
det gäller ”Tillit, trygghet och delaktighet” tänker jag särskilt på hur viktigt 
det är med rätt och bra bemötande från vårdpersonal gentemot personer 
som är utsatta eller riskerar att bli utsatta för diskriminering.  
 

5 Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträden 5 
februari och 25 mars samt information om kommande beredningsmöte 11 
juni. 
 
Carina och Louise informerade. Vårens beredningsmöten har fokuserat på 
VGR:s mål för social hållbarhet. Behandling har också skett av utvärderingen 
av samrådens arbete 2019, tillsammans med regionstyrelsens pris och 
stipendier för social hållbarhet. Beredningen har också behandlat motion 
kring efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter samt tagit 
del av slutredovisning av forskningsuppdrag om anmälningar till 
patientnämnden som rör psykiatrisk vård.   
 
På kommande beredningsmöte 11 juni kommer förslag till mål för social 
hållbarhet att behandlas. Beredningen kommer då också att diskutera hur 
föreningslivet i Västra Götaland har det i krisen med Covid-19.  
 

6 På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Amnesty: I krisen som uppstått med Covid-19 har föreningen mycket fokus 
på utsatta EU-medborgare. Föreningen uppmärksammar också 
hemlöshetsfrågan kopplat till Covid-19: vad gör en när en inte har ett hem 
och inte tillgång till tvål och vatten? En fråga som är pausad p.g.a. Covid-19 
men kommer återupptas framöver är stöd och vård till personer som 
överlevt våldtäkt och andra sexuella övergrepp.  
 
Göteborgs FN-förening: Har ställt in all fysisk verksamhet tills vidare och 
arbetar via sociala medier istället. Bland annat uppmärksammas på så sätt 
internationella MR-dagar, nu senast pressfrihetens dag.  
 
Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering: Tar ej emot fysiska besök 
för närvarande. Uppmärksammar att alla människor inte har möjlighet att 
skydda sig i dessa tider. Tror att det kommer att komma en våg där personer 
som vanligtvis upplever sig som diskriminerade kan uppleva sig än mer 
diskriminerade i samband med Covid-19 och planerar beredskap för detta. 
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Tittar på möjligheten att ha digitala utbildningar och möten. När det gäller 
tillgången till digitala verktyg för föreningens målgrupp, ser den olika ut. Det 
kan därför upplevas att en är med på olika villkor på digitala möten. 
 
Individuell Människohjälp: Också blivit tvungna att pausa stora delar av sitt 
arbete, trots att de vet att det finns stort behov av verksamheten som 
bedrivs. Viss del av verksamheten har kunnat ställas om digitalt, bland annat 
läxhjälp och stöd i svenska. Vissa träffar hålls också numera utomhus. 
Föreningen arbetar också med frågan om hur vi gör för att behålla våra 
volontärer i krisen? Och hur behåller vi deltagarna när vi väl öppnar igen? 
Orientering sker också i digitala verktyg.  
 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan: 
Föreningen har fått tänka om kring mycket av verksamheten, bland annat 
kring utbildningar. Mycket är flyttat till hösten. Har tvingats till en 
digitalisering genom situationen med Covid-19 och det kan komma mycket 
gott ur det med framöver, exempelvis att människor som inte kan ta sig 
fysiskt till möten med mera kan vara med digitalt i större utsträckning 
framöver. Årets MR-dag i Trollhättan är planerad till 23 oktober. Föreningen 
fortsätter att planera för den och ambitionen är att den ska kunna hållas 
enligt plan.   
 
Svenska Röda Korset: Svenska Röda Korsets behandlingscenter för 
krigsskadade och torterade i Göteborg möter i princip enbart personer i 
utsatta situationer, som behöver trauma-vård och psykosociala insatser. 
Dessa människor har blivit mycket hårt drabbade av krisen med Covid-19 
bland annat ekonomiskt, stor del av målgruppen har blivit av med tillfälliga 
arbeten exempelvis. Svenska Röda Korset har i krisen blivit ett sorts språkrör 
för Folkhälsomyndigheten. De möter mycket oro och många människor litar 
mer på informationen som kommer från andra länder än den som kommer 
från svenska myndigheter. Arbetar också med att förmedla frågan: Hur kan 
du skydda dig på bästa sätt efter de förutsättningar du har? Lever man i 
trångboddhet eller i hemlöshet går det inte att isolera sig. Vissa behandlingar 
och viss rådgivning sker på telefon, men även fysiskt.   
 
 

7 Övriga frågor  
 

• Utvärdering av samråden 2019 
Rapport ”Uppföljning av samrådsarbetet 2019” sändes ut till 
samrådets deltagare med kallelse till dagens möte. Finns 
frågor/synpunkter/reflektioner att lyfta i helgrupp? Inga 
kommentarer lämnades och utvärderingen lades till handlingarna.  
 

• Remisser: Trafikförsörjningsprogram och Regional utvecklingsstrategi 
Under år 2019 hölls workshops där samrådet deltog med synpunkter 
till kommande trafikförsörjningsprogram och regional 
utvecklingsstrategi. Båda förslagen är nu ute på remiss och samråden 
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har fått separat mail om detta. Sista dag att inkomma med svar är 30 
september. Inbjudan har också sänts till samrådet om webbinarium 7 
maj som arrangeras av VGR tillsammans med Reväst, där 
organisationer kan ställa frågor om förslaget till regional 
utvecklingsstrategi.  
 

• Tvärsamråd 5 november  
Datum är bestämt för årets tvärsamråd, då samtliga av beredningen 
för mänskliga rättigheters fem samråd träffas för att diskutera 
gemensamma frågor. Tvärsamrådet kommer att äga rum 5 november 
i Göteborg. Planering av program pågår efter de önskemål som lyfts 
av samråden. Mer information kommer inom kort.   

 
 

8 Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet? 
 
Insatser i en pandemi ska omfatta alla människor som finns i det geografiska 
området. EU-medborgare, papperslösa, asylsökande har drabbats extra hårt. 
För närvarande är det mycket fokus på svenska pensionärer och äldre. Viktigt 
att ingen människa missas.  
 
 

9 Frågor till framtida samrådsmöten? 
 

• Fördjupning med koppling till färdplan för samrådet 2019-2022 under 
ledning av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Göteborgs 
Interreligiösa Råd. Tema: Religionsfrihet 
 

• Fördjupad presentation av de nya föreningarna i samrådet och deras 
arbete.  

 
 

10 Utcheckning, reflektion över dagens möte 
 
Synpunkter som lyftes i rundan:  
 
Bra med ytterligare föreningar i samrådet och därigenom nya perspektiv. 
 
Lite problem med tekniken. 
 
Hoppas att vi kan ses live nästa gång, det ger en annan energi och vi peppar 
varandra. 
 
Positivt med kortare möten när vi inte har större frågor att diskutera.  
 
Svårare att ha naturligt samtal digitalt, men ändå bra att vi kunde ses på det 
här sättet. 
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Lyssnar in och ser fram emot fortsättningen. 
 
Läser in sig på material, kring syfte etc. Ser fram emot att träffas fysiskt. 
 
Intressant och givande.  
 
Är just nu i en inläsningsprocess. Mycket att läsa igenom kring samrådets 
syfte och arbete hittills.  
 
Så värdefullt och nödvändigt att få inspel på VGRs arbete, samt att få ta del 
av ert arbete och hur ni hanterar situationen med Covid-19. 
 

 
 
 

Nästkommande möten: 
2020-09-02, kl. 13-16, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Godståget 
 
2020-10-21, kl. 13-16, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Snabbtåget 
 
2020-11-05, Tvärsamråd, Göteborg. Mer information kommer.  
 

 
 

Beredning för mänskliga rättigheter 

 

Antecknat av,   

Emma Broberg  

Avdelning social hållbarhet  

emma.broberg@vgregion.se 

0768-091954 

 

  

  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
mailto:emma.broberg@vgregion.se

