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Avsaknad av dialog med berörda
grupper
I såväl styrdokument som rapport kring kommunens minoritetspolitiska arbete
finns en ton som med oblida ögon kan tolkas som närmast kolonial. Vi läser
genomgående att kommunen ska utbilda, informera om och tillhandahålla
kunskap till den berörda folkgruppen. Detta är i sig i mångt rätt och riktigt och
hade kanske inte varit särskilt anmärkningsvärt om det också fanns en dialog
med den berörda gruppen där den på ett eller annat sätt kommer till tals i
dokumenten. Men det saknas helt. Konsekvensen av detta blir att de får en
genomgripande kolonial ton där den upplyste överheten ska utbilda den obildade
folkgruppen.
Alla liknande frågor där man klumpat samman människor oavsett om det är efter
språk, religion, kön, ögonfärg, antal husdjur eller vad än kan tänkas, behöver
hanteras med yttersta varsamhet och man behöver också analysera det arbete
man gör i ett jämlikhetsperspektiv. Om man ställer sig frågan ”framstår parterna i
denna text som jämlika?” kan man snabbt finna var man brister. I detta fall hade
man enkelt kunnat göra analysen att det råder en total avsaknad av dialog med
berörd grupp som därför framstår som enbart passiv mottagare av information
och upplysning.
Visserligen är det svårt med representation från hela folkgrupper men det finns
ändå föreningar och församlingar som kunde ha varit delaktiga och till viss del
representativa.
Vidare tycks ambitionsnivån ligga strax över lagkrav vilket kanske är i lägsta laget
för att kännas helhjärtad. Man skulle t.ex. kunna erbjuda flertalet uppräknade
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tjänster till samtliga minoritetsgrupper samt i kommunen storleksmässigt
betydande folkgrupper.
Brist på dialog eller samråd samt inkludering av övriga minoriteter nämns som
hastigast i SWOT-analysen, men det skulle gärna få ta större plats. Det hade
också varit önskvärt att man uttryckt någon form av högre ambition kring dessa
frågor i fortsättningen.
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