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Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Olle Schmidt (L) att uppdra åt kommunstyrelsen
att utreda och utveckla förutsättningarna för ett projekt med syfte att motverka antisemitism.
Projektet ska inkludera en informationsbok om antisemitism och motionen yrkar på att detta
initiativ ska bli obligatoriskt i alla Malmö stads skolor, som en integrerad del i
samhällsundervisningen och i skolans grundläggande demokrati- och värderingsuppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden och
kulturnämnden fått i uppdrag att avge yttrande om motionen. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå motionens yrkanden med hänvisning till
pågående arbete för att motverka antisemitism.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Olle Schmidt (L) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och utveckla
förutsättningarna för ett projekt med syfte att motverka antisemitism i Malmö. Motionären yrkar
på att projektet ska inkludera en särskild informationsbok om antisemitism och att detta initiativ
blir obligatoriskt i Malmö stads skolor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens överväganden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) delar motionärens uppfattning om att
antisemitism är ett allvarligt problem som måste bemötas och motverkas samt att skolan har en
viktig roll i detta arbete.
Utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna i enlighet med skollagens bestämmelser. Med 2010 års skollag valde
lagstiftarna att utöver kunskapsuppdraget ge skolväsendet ett tydligt uttalat demokratiuppdrag
med skrivningen i 1 kap. 4 § Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande värderingar som det svenska samhället vilar på. Syftet med utökningen i
skollagen är att förmedlande och förankrande av de mänskliga rättigheterna och grundläggande
demokratiska värderingar utgår från kunskap om vad dessa värderingar och rättigheter innebär
och hur de förverkligas.
Huvudmannen och skolorna arbetar aktivt med demokratiuppdraget och har vidare en
skyldighet att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. I
enlighet med 6 kap. skollagen arbetar huvudmannen för att skolorna ska bedriva ett målinriktat
arbete med syfte att motverka all form av kränkande behandling av barn och elever. Skolorna i
Malmö arbetar kontinuerligt med värderingsfrågor utifrån läroplanens mål för gymnasieskolan
och skolorna får även stöttning i likabehandlingsarbetet av Pedagogisk Inspiration Malmö.
Utöver detta följs läroplansområdet Normer och värden upp inom ramen för huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att ge stadskontoret i uppdrag
att senast februari 2019 ta fram en rapport om de insatser mot antisemitism som utförs på
uppdrag av Malmö stad. Rapporten ska även innehålla en sammanställning av antisemitismens
uttryck i Malmö och ett förslag på en plan för det fortsatta arbetet mot antisemitism. Under
2017 - 2018 pågår också en särskild satsning i normkritik i samtliga av stadens skolförvaltningar
med syfte att stärka medarbetarnas kompetens i värderingsfrågor. Mot bakgrund av detta och
skolornas pågående arbete anser GVN att det finns anledning att avvakta ytterligare utredningar
och projekt kring frågan.
Vidare ställer sig GVN frågande till om det är resursmässigt effektivt att en enskild kommun tar
fram ett skolboksmaterial likt det motionären föreslår. Det finns ett flertal aktörer som arbetar
för att motverka antisemitism genom att ta fram liknande undervisningsmaterial såsom
myndigheten Forum för levande historia som även nämns i motionen. Forum för levande historia har
tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism bland annat tagit fram det kostnadsfria
undervisningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”. Syftet med materialet är att ge högstadieoch gymnasieelever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism
både historiskt och idag. Vidare gör varje lärare avvägningar gällande val av läromedel utifrån sin
professionella bedömning och med elevernas behov samt förutsättningar i åtanke.
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GVN gör bedömningen att de befintliga strukturerna för arbetet med skolans grundläggande
värderingsuppdrag är tillräckliga och att det redan finns planerade insatser för att vidareutveckla
arbetet. GVN anser vidare att det är svårgenomförbart att göra ett särskilt undervisningsmaterial
obligatoriskt såsom motionären föreslår och att det, som nämnts ovan, redan finns liknande
material att tillgå kostnadsfritt. Utifrån detta och med hänvisning till gällande styrdokument samt
pågående arbete för att motverka antisemitism och all form av diskriminering anser GVN
sammantaget att motionen bör avslås.
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