
Q&A #inteminröst 
 
FRÅGA: Vad är målet med kampanjen? 
- Att belysa den politiska förskjutningen i det offentliga samtalet och synliggöra de 
konsekvenser det får för enskilda individer, för grupper och för vårt samhälle; 
- Att understryka för våra politiker att förskjutningen är en dålig utveckling och att vi är 
många som vill se en politik som värnar alla människors lika värde och rättigheter 
- Att mobilisera människor att ta ställning och engagera sig för ett Sverige fritt från 
polarisering och diskriminering; 
- Att visa att Amnesty i Sverige tar ställning mot retorik som förstärker stereotyper och 
rädsla, och banar väg för rasism och diskriminering. 
 
Målet med kampanjen är att uppmärksamma Sveriges politiker och makthavare på att vi är 
många som anser att det skett en politisk förskjutning i debatten. Vi vill uppmärksamma dem 
på den hårdnande och allt mer diskriminerande retoriken, samt uppmana dem att sluta föra 
en retorik som ställer människor mot varandra.  Vi vill istället uppmana till en retorik som ger 
oss mod och hopp, och som skapar ett samhälle som är tryggt och öppet för alla. 
 
FRÅGA:Hur ser förskjutningen ut, och vad menar ni att den har för konsekvenser? 
Uttalanden som misstänkliggör (t.ex. grupper, förortsområden, invandrare etc.) får ofta stå 
oemotsagda och riskerar att bli till sanningar.  
Uttryck som att Sverige går sönder eller slits itu (på grund av “utanförskapet” eller “utsatta 
områden”) sprider rädsla.  
Det skapar ett klimat där många människor inte känner sig trygga, delaktiga och välkomna.  
Och det förstärker stereotyper, syresätter fördomar och rasism, och riskerar att bana väg för 
angrepp mot etniska eller religiösa grupper. 
 
Forskning visar att hatbrott ökat markant i USA och i Storbritannien i samband med Trumps 
presidentkampanj och i samband med folkomröstningen gällande Brexit. Hatbrotten har 
starka kopplingar till den politiska retoriken då de grupper som omnämns negativt är de vars 
utsatthet ökat, och direkta citat från politiker har använts i samband med attackerna. 
Nätverket Open Act har analyserat politikers retorik i gällande utsatta grupper i Sverige 
mellan 2008-2018 och sett en retorisk förskjutning där politiker i allt större utsträckning 
benämner vissa människor och grupper som hot och problem. Amnesty ser allvarligt på 
denna utveckling och menar att den riskerar att öka utsattheten för redan marginaliserade 
grupper och individer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FRÅGA: Vad är vår avgränsning? 
Vi kommer att sikta in oss på valrörelsen och bevaka den hårdnande retoriken i den svenska 
valdebatten. Vi fokuserar alltså inte på politikens innehåll, utan på vad som sägs. 
I vår bevakning väljer vi att avgränsa oss till riksdagspartierna, som ju har en betydelsefull 
demokratisk roll som opinionsbildare och i riksdagen - en central del av den offentliga 
makten, som ju är folkets främsta företrädare.  
Vi väljer att ta upp ord, språk, innehåll och retorik som riskerar att underblåsa rasism, (inte 
minst islamofobi, afrofobi och antisemitism, som vi ser ökar både i Sverige och runt om i 
världen).  
 
Däremot bevakar vi inte uttryck som har med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder att göra, dvs andra diskrimineringsgrunder 
än etnicitet och religion. 
 
FRÅGA: Ska inte Amnesty vara partipolitiskt obundet? 
Amnesty är politiskt oberoende och partipolitiskt obundet och kommer att fortsätta vara det. 
Det är helt fundamentalt för oss. 
Däremot har vi en lång tradition av att arbeta med att uppmärksamma och arbeta mot 
trender som vi ser riskera att urholka människors rättigheter. Det är just sådana strömningar 
vi ser i det politiska samtalet idag och det är därför vi väljer att agera. Vi kommer att granska 
hela valrörelsen och det politiska samtalet och Amnesty kommer inte uppmana någon att 
rösta eller inte rösta på ett specifikt parti.  
 
FRÅGA: Uppmanar ni folk att inte rösta? 
Amnesty uppmanar absolut inte folk att inte rösta.Vi vill sätta press på politiker att tala och 
debattera ansvarigt - att inkludera och inte exkludera, att inte förstärka stereotyper, att inte 
skapa rädsla. Vi vill mobilisera alla de människor som delar vår oro och ge dem en röst i 
valdebatten. Amnesty uppmanar istället folk till att använda sin demokratiska makt till att 
välja det alternativ som representerar deras åsikter bäst. 
 
FRÅGA: Varför jobbar Amnesty med rasism nu, är det verkligen en Amnesty fråga? 
Amnestys två senaste årsrapporter har  lyft fram hur tillämpningen av skrämselpropaganda 
används för att ställa rättigheter mot varandra och göra åtskillnad mellan grupper av 
människor. Retoriken som pekats ut har blivit allt vanligare och har som syfte att polarisera 
samhällen och skapa motsättningar genom att måla fram ett Vi och ett Dom. Detta får 
konsekvenser. Forskning visar att hatbrott ökat markant i USA och i Storbritannien i 
samband med Trumps presidentkampanj och i samband med folkomröstningen gällande 
Brexit. Hatbrotten har starka kopplingar till den politiska retoriken då de grupper som 
omnämns negativt är de vars utsatthet ökat, och direkta citat från politiker har använts i 
samband med attackerna.  
På Amnesty utgår vi i allt vårt arbete från folkrätten. Första artikeln i FNs Förklaring om de 
mänskliga rättigheterna utgörs av principen om alla människors lika värde och rättigheter, 
och den andra artikeln utgörs av diskrimineringsförbudet. Att människor i Sverige 2018 
utsätts för attacker på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion är ett 
människorättsproblem.  

 


