
 

 
 

Mötesanteckningar samråd 
mänskliga rättigheter 
 

Mötesdatum: 2020-09-02 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00  

Plats:  Digitalt via länk i Teams.   

 

Deltagande organisationer 
Antidiskrimineringsbyrån Väst 
Amnesty International 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan 
Göteborgs FN-förening 
Göteborgs Interreligiösa Råd 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
Svenska Röda Korset  
 
Förhindrade organisationer 
Individuell Människohjälp Region Väst 
MÄN 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst 
 

Övriga deltagare 
Louise Åsenfors (S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Amanda Brown-Stjärnå (M), beredningen för mänskliga rättigheter 
Andreas Hernbo (MP), beredningen för mänskliga rättigheter 
Emma Broberg, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 
 

Dagordning Ärende 
1 Incheckning  

 
Mötets ordförande Louise Åsenfors hälsade välkomna och förklarade mötet 
öppnat. På grund av situationen med Covid-19 håller vi även det här 
samrådsmötet digitalt.  
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Carina Liljesand har avsagt sig sitt uppdrag i beredningen för mänskliga 
rättigheter och därmed också sitt deltagande i samråd mänskliga rättigheter. 
Av den anledningen deltar Amanda Brown-Stjärnå och Andreas Hernbo, 
ledamöter i beredningen för mänskliga rättigheter, på dagens möte som 
ersättare för Carina. Amanda deltar i samråd funktionshinder och Andreas i 
samråd nationella minoriteter. Förhoppningen är att ny ordförande för 
beredningen väljs i regionstyrelsen 8/9.  
 
Föreningen MÄN har meddelat att ny representant i samrådet håller på att 
utses av styrelsen. Då beslut inte är klart i dagsläget deltar inte MÄN på 
dagens möte.  
 
Vi gick laget runt med presentationsrunda och reflektion kring nuläget:  
 
Amnesty International: Ny organisation i samrådet och dagens möte är det 
andra som organisationen deltar på. Ser fram emot att få mer kött på benen.  
 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan: 
Planering pågår av höstens aktiviteter. MR-dagen i Trollhättan i oktober 
kommer att hållas både digitalt över länk och med möjlighet att delta fysiskt 
på plats. Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan har också flyttat till nya lokaler 
under sommaren.  
 
Göteborgs FN-förening: Eftersom representanten för föreningen är ny så 
delas uppfattningen från Amnesty, det vill säga ser fram emot att få mer på 
kött på benen kring samrådets arbete.  
 
Göteborgs Interreligiösa Råd: Verksamheten har i princip legat nere under 
sommaren. Avveckling av Interreligiösa Centrat sker, vilket är en omfattande 
byråkratisk process som tar mycket tid.  
 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission: Nystart för föreningen i samrådet efter 
frånfall. Ser mycket fram emot att tillsammans fördjupa samrådets arbete, då 
föreningarna i samrådet både jobbar med gemensamma frågor och separata 
frågor. 
 
Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering: Föreningen har haft digitalt 
årsmöte. På årsmötet beslutades att föreningen byter namn till 
Antidiskrimineringsbyrån Väst samt att tre nya ledamöter valdes in i 
styrelsen.  
 
Svenska Röda Korset: Ny organisation i samrådet och dagens möte är det 
andra som organisationen deltar på. Ser fram emot att få lära mer och få 
djupare förståelse för samrådets arbete. 
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2 Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
 
Dagordningen godkändes. En övrig fråga anmäldes.  
 

3 Föregående mötesanteckningar – Emma Broberg 
 
På samrådets föregående möte 6 maj gavs en återkoppling av arbetet med 
VGR:s mål för social hållbarhet 2021-2030, samt hur samrådens inspel har 
tagits omhand. Ett förslag på mål, delmål och indikatorer för uppföljning är 
under perioden 14/8-31/10 på remiss till föreningarna i beredningen för 
mänskliga rättigheters fem samråd, samt till VGR:s nämnder och styrelser.   
 
Föregående möte lyfte också på gång och utmaningarna för föreningarna 
med anledning av Covid-19. Medskick från mötet till beredningen för 
mänskliga rättigheter gjordes om vikten av att insatser i en pandemi ska 
omfatta alla människor och att ingen ska missas.  
 

4 
 
 
 

Fördjupning med koppling till färdplan för samrådet 2019-2022 under 
ledning av Göteborgs Interreligiösa Råd.  
 
Tema: Religionsfriheten i Sverige – har den några gränser? 
 
Fördjupningen varvade föreläsning med diskussionsfrågor. Göteborgs 
Interreligiösa Råd inledde fördjupningen med att gå igenom den svenska 
religionsfrihetslagen. Fram till 1952 var medlemskap i svenska kyrkan 
obligatoriskt i Sverige. 1948 antog FN den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna och den lyfte religionsfriheten, vilket ledde fram till 
lagändring. Nuvarande lag är från år 1952 med tillägg under 1990-talet.  
 
Diskussionsfrågor:  

• I övriga länder på jorden finns undantag i landets religionsfrihetslag, 
medan religionsfriheten i Sverige är ”absolut”. Diskutera 
konsekvenserna av dessa skillnader.  

 
• Borde det finnas inskränkningar och undantag i den svenska 

religionsfrihetslagen? Om så, vilka? Varför undantag?   
 
Tankar och reflektioner från samrådet:  
Alla religioner ska behandlas lika annars är det diskriminering. Idag ser inte 
behandlingen likvärdig ut.  
 
På olika sätt märks det att religion idag är ett viktigt inslag i fler och fler 
människors liv. Samtidigt har vi en ovana och en rädsla att prata om religion. 
Hur hanterar vi den rädslan i en tid när religion blir allt viktigare? 
 
Viktigt att vi tittar på normer kring religion. Sverige är ett land som länge har 
varit formade av den kristna tron och sett kristendomen som norm. Vi 
behöver en ödmjuk ton när vi diskuterar religion i samhället.  
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Är det den privata gudstron eller är det det organiserande utövandet som 
anses? Mänskliga rättigheter kolliderar med varandra och hur kan vi ta 
omhand det? Till exempel kan det anses som kollision mellan barnets 
rättigheter och seden att omskära pojkar.  
 
Finns det då inga gränser för religionsfriheten? Inom judendomen ska ett 
lands lagar gälla som gräns. Det här innebär att till exempel deklarera fel ses 
som ett brott mot den religiösa tillhörigheten för en jude. Inom Islam finns 
motsvarande skrivelse om att ett lands lagar ska styra.  
 
Diskussionsfrågor:  
Inom vilka juridiska områden är det rimligt att respektive religion föreskriver 
strikt laglydighet?  
 
Finns det religiösa juridiska situationer där religionerna borde avskaffa, eller 
modifiera, sina traditioner?  
 
Tankar och reflektioner från samrådet:  
Ett exempel är skolan och religion i diskussionen om friskolor där krockar 
sker, vilket debatteras på riksnivå. En risk med religiösa friskolor är att 
eleverna lär sig andra saker än inom icke-religiösa skolor. Det gör att rätten 
till utbildning kan bli ojämlik.  
 
I fallet om simundervisning står det uttryckligen inom judendomen att det är 
ett ansvar som åligger föräldrarna att lära barnet att simma. Detsamma gäller 
att tillse att barnet lär sig ett yrke.  
 
Många föräldrar vill inte att barnen ska delta i olika aktiviteter. Det är viktigt 
att vi har en gemensam diskussion om det här och hur vi kan möjliggöra för 
så många som möjligt att delta. För det krävs dialog.  
 
Bör religioner modifieras? De gör det hela tiden. Vi lägger tyngdpunkten på 
olika delar. Det är svårt att prata om en religion som helt enhetlig för att vi 
tolkar den så olika.  
 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission ser att namnet som föreningen bär skapar 
mycket diskussion. Viktigt att vi kan skapa en arena där olika religioner och 
människor med olika trosuppfattningar kan mötas. Göteborgs Kyrkliga 
Stadsmission har präster och diakoner som anställda, men de flesta 
människor som föreningen möter har en annan trosuppfattning än den 
kristna.  
 
Diskussionsfrågor:  
Sveriges religionsfrihetslag garanterar att sådant som är centralt i en religion, 
i detta fall missionsuppdraget, inte kan förbjudas. Finns det något problem 
med detta?  
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Svenska religionsfrihetslagen garanterar att ”var och en är gentemot det 
allmänna tillförsäkrad religionsfrihet: Frihet att ensam eller tillsammans med 
andra utöva sin religion”. Texten poängterar ”gentemot det allmänna”, det 
vill säga gentemot staten. Betyder det att lagen inte tillförsäkrar 
religionsfrihet ”gentemot andra i befolkningen”? Om så, hur kan rättigheten 
att missionera värderas gentemot rätten att slippa bli utsatt för 
missionsförsök? 
 
Tankar och reflektioner från samrådet:  
I Sverige tycker vi generellt sett inte om ifall någon annan säger åt oss vad vi 
ska tycka och tro på. En reflektion är att var och en har rätt att säga nej till 
någon som vill få oss att konvertera till deras religion, och att missionären 
samtidigt genom det här har uppfyllt sitt uppdrag.  
 
Diskussion om rättsfall kring religionsfrihet:  
Utifrån uppsatsen ”Tillämpad religionsfrihet” från Lunds universitet 
hämtades två rättsfall som vi diskuterade. Det första rättsfallet handlar om 
åtalet mot frikyrkopastorn Åke Green som i en predikan 2003 liknat 
homosexualitet vid en cancersvulst i samhället. Den rättsliga prövningen 
involverade Sveriges samtliga juridiska instanser med utfallet att Åke Green 
friades. Det som friade honom var Högsta Domstolens uppfattning om att en 
möjlig prövning i Europadomstolen skulle döma till Greens fördel eftersom 
den syn på homosexuella han gett uttryck för baseras på bibeln. 
Europakonventionens artikel 9 och den svenska grundlagens skydd för 
yttrande- och religionsfrihet måste enligt domen förstås som att det i 
predikosituationer är tillåtet att säga saker som annars inte är tillåtet under 
förutsättning att det går att motivera med texter i de religiösa urkunderna.  
 
Tankar och reflektioner från samrådet om HD:s dom? 
Att man oavsett religion ska följa landets lagar. I det här fallet handlar det om 
lagar och normer. Vi har lagar för att skydda människors rättigheter och en 
gräns måste finnas för hur man får lov att uttrycka sig.  
Sättet att uttrycka sig förvärrar situationen för människor i redan utsatt 
situation.  
 
Återigen ett exempel på rättigheter som krockar med varandra. Någon kan 
missbruka sina rättigheter för att kränka andra människors mänskliga 
rättigheter. Fallet visar att yttrandefriheten kan inskränkas men inte 
religionsfriheten.  
 
Det andra rättsfallet berör hemundervisning för fyra judiska barn där 
föräldrarna har fått tillåtelse till hemundervisning. Detta motsade sig 
Göteborgs kommun som yrkade på att beslutet skulle upphävas och att 
barnen skulle gå i allmän skola. Föräldrarna bestred med motiveringen att 
det inte fanns några praktiska möjligheter att lösa frågorna om bön, 
mobbning, mathållning och säkerhet för barnen. Domen i ärendet blev att 
beslutet om hemundervisning upphävdes och barnen sändes till allmän skola. 
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Tankar och reflektioner från samrådet om detta rättsfall? 
Fallet väcker flera frågor. Hur har skolan tagit omhand elevernas rättigheter 
och hur har skolan agerat för att eleverna ska känna sig trygga i skolan? 
Situationen har uppstått för att samhället inte har kunnat anpassa sig och 
möjliggöra alla människors inkludering.  
 
Samrådet tackade Göteborgs Interreligiösa Råd för mycket givande 
fördjupning.  
 

5 Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 11 juni 
och kommande sammanträde 9 september. 
 
På sammanträdet 11 juni behandlades ärende om komplettering av nya 
organisationer i samråden, bland annat till samråd mänskliga rättigheter. 
Ytterligare ärenden som behandlades var inspel till remiss av kommande 
regional utvecklingsstrategi, tilldelning av uppdragsforskning om 
erfarenheter av utredning om könsdysfori och remissförslag mål för social 
hållbarhet 2021-2030 för VGR.  
 
På kommande sammanträde 9 september ska bland annat ärenden 
behandlas om förstudie ”Öppet Västra Götaland”, utlysning av 
verksamhetsstöd till sverigefinska och tornedalska organisationer i Västra 
Götaland, utlysning av projektstöd för social hållbarhet 2021-2023 och 
återkoppling på motion om människohandel.  
 
Beredningen för mänskliga rättigheters protokoll och handlingar publiceras 
på följande länk: https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-
handlingar/beredningar-utskott-och-kommitteer/beredningen-for-manskliga-
rattigheter/  
 
I övrigt sker beredningens möten i viss utsträckning digitalt för närvarande, 
vilket till viss del försvårar beredningens arbete. Det finns en frustration över 
att beredningen numera är en beredning och därmed inte kan fatta egna 
beslut, till skillnad från tidigare mandatperiod när beredningen istället var en 
kommitté. Det finns ett högt engagemang bland politiken att driva mänskliga 
rättigheter och beredningen arbetar vidare med att hitta former för att göra 
detta på bästa sätt.  
 

6 På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Amnesty International: Har ställt om arbetet till att framförallt ske hemifrån 
och digitalt. Har fokus just nu på internationellt arbete, bland annat på 
strukturell rasism och black lives matter-rörelsen i USA. Även presidentvalet i 
samma land bevakas. Ser också att nya kränkningar av mänskliga rättigheter 
uppkommer genom krisen med Covid-19, till exempel i Ungern där 
presidenten fått ökad makt och det faktum att många 
människorättsförsvarare fängslas för att de slår larm om kränkningar i 

https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/beredningar-utskott-och-kommitteer/beredningen-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/beredningar-utskott-och-kommitteer/beredningen-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/beredningar-utskott-och-kommitteer/beredningen-for-manskliga-rattigheter/
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nuvarande pandemi. Ett annat område som föreningen fokuserar på under 
året är arbete med unga människorättsförsvarare i Sverige. Projektet 
”Kollektiv sorg” fokuserar på arbete mot våld i förorter.  
 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan: 
Utmaningar finns med att ställa om arbetet till att ske mer digitalt och 
hemifrån. Föreningen tittar nu på olika lösningar för att ändå kunna anordna 
fysiska träffar under hösten i mindre grupper och med distans mellan 
deltagarna. Ett sådant exempel är café-träffar med fokus på olika ämnen. 
Eftersom föreningen har flyttat fysiskt i Trollhättan kommer fokus under 
hösten bli på ökad marknadsföring. Har också börjat planera vårens arbete 
och det är en utmaning hur vi ska tänka med digitalt kontra fysiskt arbete på 
plats under våren.  
 
Göteborgs FN-förening: Arbetar med att anpassa sig efter läget. Föreningen 
ställde in alla fysiska aktiviteter under våren och satsade istället på 
information och kampanjer i sociala medier. Under hösten ska vissa fysiska 
möten ske i mindre grupper. I oktober kommer föreningen att arrangera ett 
panelsamtal om FN:s kritik till Sverige i arbetet med mänskliga rättigheter. 
Göteborgs FN-förening sänder ut länk till panelsamtalet till samrådet.  
 
Göteborgs Interreligiösa råd: Som föreningen lyfte i incheckningen av mötet 
hänger mycket i luften för Interreligiösa Rådet nu gällande organiseringen. 
Det påverkar kraften till att fokusera på föreningens grunduppdrag. 
 
Antidiskrimineringsbyrån Väst: Alla fysiska arrangemang och utbildningar 
ställdes in under våren, men under hösten kommer föreningen att hålla en 
del av sina utbildningar live då det finns önskemål om detta. Eftersom 
föreningen har bytt namn kommer ny profil att tas fram under hösten och 
kommunikationsarbete kommer ske med att sprida det nya namnet. 
Nätverket Västsverige mot Rasism håller ett online-samtal den 9 oktober på 
årsdagen av avskaffandet av den svenska slavhandeln.  
 
Svenska Röda Korset: Föreningen har uppmärksammat 
migrationslagstiftningen bland annat genom fokus på Migrationsverkets 
agerande under pandemin, det är exempelvis svårt att få till 
tortyrskadeutredningar i dagsläget. Föreningen arbetar också med att 
uppmärksamma skillnader mellan stadsdelar i Göteborg och hur dessa valt 
att agera exempelvis med öppettider, möjlighet till fysiska besök eller enbart 
digitala besök, under pandemin. Många människor utestängs om en inte har 
tillgång till digitala verktyg.  
 
Övrigt: Louise informerade om digitalt seminarium ”Högre växel i 
minoritetspolitiken – kunskapskonferens om nationella minoriteter och 
uppföljning av minoritetspolitiken” som Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen arrangerar 11/11 2020. Anmälan sker via Länsstyrelsens 
hemsida.  
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7 Övriga frågor  
 

• Tvärsamråd 5 november  
Program och information om anmälan har sänts ut till samrådet. Anmälan 
sker till Jesper Svensson på avdelning social hållbarhet senast 2/10. På grund 
av situationen med Covid-19 kommer tvärsamrådet att ske digitalt, med 
dialog i mindre grupper. Mer information om digitalt verktyg med mera 
kommer längre fram.  
 

• Digitala eller fysiska samråd under hösten 2020? 
Fråga ställs om resterande samråd under hösten 2020 ska ske digitalt eller 
som fysiska möten. Tvärsamrådet 5/11 sker digitalt. Samråd mänskliga 
rättigheter har sitt sista samråd för året den 21/10. Vi beslutade att Emma 
sänder ut förfrågan till samrådets deltagare om önskemål inför 21/10 i 
samband med utskick av mötesanteckningarna. 
 
 

8 Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet? 
 
Antidiskrimineringsbyråerna kan inte ansöka om organisation- och 
verksamhetsstöd hos beredningen för mänskliga rättigheter, då riktlinjerna 
för dessa stöd inte möjliggör det. Louise tar med frågan för fortsatt 
diskussion i presidiet.  
 
 

9 Frågor till framtida samrådsmöten? 
 

• Fördjupning med koppling till samrådets färdplan 
Individuell Människohjälp håller fördjupning om arbete med 
antirasism och mänskliga rättigheter med koppling till samrådets 
färdplan 21/10.  

 
• Utvärdering av samrådsarbetet under 2020 och tankar inför 2021 

På kommande samrådsmöte 21/10 gör vi en utvärdering av 
samrådsarbetet under 2020 och tankar inför samrådsarbetet 2021. 
Utgångspunkt är bland annat de spelregler som samrådet fastställde 
under 2019, om ordförandeskap med mera.  

 
• På nästa samrådsmöte 21/10 fastställer vi datum för samrådsmöten 

2021. 
 

• Kan samrådet fokusera på skolvalet i Göteborgs stad som fått till följd 
att många barn får gå i skolor som de inte valt? Vi beslutade att vi 
stämmer av frågan med samrådet barnrätt.  
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10 Utcheckning, reflektion över dagens möte 
 
Synpunkter som lyftes i rundan från föreningarna:  
 
Mycket bra och lärande fördjupning. 
 
Fler och fler bitar faller på plats.  
 
Viktigt att samrådet fortsätter på den inslagna linjen och ser fram emot fler 
fördjupningar.  
 
Hade gärna fortsatt diskussionen om dagens fördjupning. 
 
Lärorikt möte. 
 
Vissa utmaningar finns med digitala möten.  
 
Synpunkter från beredningen för mänskliga rättigheters ledamöter Amanda 
och Andreas:  
Det kan konstateras att beredningen för mänskliga rättigheters fem samråd 
ser olika ut i upplägg och arbete. Vissa av samråden arbetar med 
kunskapsutveckling genom fördjupningar som samrådet för mänskliga 
rättigheter. Andra har en fast lagt struktur som styr arbetet. Ytterligare 
samråd arbetar med en kombination av båda, Det är viktigt att varje samråd 
hittar de former som fungerar för dem och här måste varje samråd pröva sig 
fram.  
 
Beslut under utcheckningen:  
Vi beslutade att Emma sänder ut förfrågan till samrådets föreningar om 
intresse finns för att hålla fördjupning samt sänder ut förteckning över de 
områden som har varit i fokus hittills.  
 

 
 
 

Nästkommande möten: 
2020-10-21, kl. 13-16, antingen digitalt eller fysiskt i Göteborg 
 
2020-11-05, kl. 12:30-16:30 (Tvärsamråd) Digitalt. 
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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

