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Mångkulturellt centrum har på uppdrag 
av Arbetsmarknadsdepartementet och 
integrationsminister Erik Ullenhag tagit 
fram en kunskapsöversikt om afrofobi. 
Översikten visar med stor tydlighet att 
afrofobi är ett utbrett problem i dagens 
Sverige. Den visar också att det råder 
brist på kunskap och medvetenhet om 
afrosvenskars situation liksom på åtgärder 
från samhällets sida. Frågan om afrofobi 
och om afrosvenskars situation är inte en 
avgränsad integrationsfråga. Den är en 
grundläggande demokrati-, rättighets- 
och jämlikhetsfråga.

Afrosvenskar är en demografisk kate-
gori som inkluderar alla invånare i Sverige 
med någon form av afrikanskt påbrå. 
Antalet afrosvenskar uppgår till åtminsto-
ne 180 000 individer av vilka 60 % är ut-
landsfödda medan 40 % är födda i Sverige. 

Afrofobi – en term använd bland 
annat inom fn – innebär fientlighet 
mot människor som har sin bakgrund i 
subsahariska Afrika och som tillhör den 
afrikanska diasporan. Afrofobi kan ta sig 
uttryck i verbala kränkningar, rumsliga 
utestängningar och fysiska angrepp liksom 
i systematisk rasdiskriminering inom ex-
empelvis arbets- och bostadsmarknaden. 

Afrosvenskar är den minoritet i landet 
som är mest utsatt för hatbrott. Sedan 
2008, då brå började föra statistik över 
detta, har antalet afrofobiska hatbrott 
ökat med 24 %. De afrofobiska hatbrotten 
kännetecknas av en hög andel fysiskt våld 
och äger ofta rum på allmän plats, som 
skolor, arbetsplatser, bostadsområden, af-
färer och krogar. Det offentliga rummet är 
med andra ord en hotfull plats för många 
afrosvenskar, något som begränsar deras 
handlingsutrymme och rörelsefrihet.

Afrosvenskar förekommer ofta som 
utsatta i anmälningar om diskriminering, 
men till skillnad från när det gäller hat-
brott så saknas här statistik. Forskning har 

indikerat att de flesta som diskrimineras 
inte anmäler, ofta på grund av bristande 
förtroende för polis och rättsväsende. 

Den afrosvenska gruppens utsatthet 
visar sig inom alla samhällssektorer, som 
utbildning, hälsa, boende och arbetsliv. 
När det gäller boende framgår det att 
vardagsrasism är vanligare i områden 
präglade av en vit majoritetsbefolkning. 
På arbetsmarknaden uppvisar afrosvensk-
ar lägst utbildningsavkastning av alla 
grupper i landet. Födda i Afrika är kraftigt 
överrepresenterade bland låginkomstta-
gare. Och högskoleutbildade afrosvenskar 
löper en överrisk att hamna i arbetslöshet 
eller att inneha ett yrke som de är över-
kvalificerade för.

Föreställningar och stereotyper om 
Afrika och om svarta människor som går 
tillbaka till kolonialtiden påverkar ännu 
idag många afrosvenskars vardagsliv. 
Den svenska färgblindheten, som gör det 
nästintill omöjligt att tala om ras, hindrar 
svarta svenskar att kunna definiera och 
sätta ord på erfarenheter av vardagsrasism 
och rasdiskriminering. Detsamma gäller 
den svenska exceptionalismen, en självbild 
som säger att Sverige stod utanför koloni-
alismen och att frågor om ras och rasism 
därför inte angår dagens Sverige. 

Kunskapsöversikten innehåller en 
förteckning över organisationer och 
nätverk som alla är engagerade i att 
stärka afrosvenskars rättigheter utifrån 
ett jämlikhets- och demokratiperspektiv. 
Rapporten avslutas med ett antal förslag 
riktade gentemot skilda samhällssektorer, 
bland annat en fördjupad fortsättning av 
kunskapsöversikten; en mer differentierad 
befolkningsstatistik; en bred utbildnings- 
och informationssatsning; en kraftigt höjd 
ersättningsnivå vid diskriminering samt 
att positiv särbehandling bör övervägas. 
Rapporten överlämnades till departemen-
tet den 3 februari 2014.¶
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