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Tusentals deltog i budgetprotest
BILD Sao-Mai Dau

n Runt 1 500 personer samlades på Göta-

platsen i onsdags kväll för att protestera
mot M- och KD-budgeten som röstades
igenom i riksdagen med stöd av SD. 19
organisationer och ett flertal politiska partier stod bakom manifestationen mot det
man kallar för ”katastrofbudgeten”. Enligt
arrangörerna hotar budgeten välfärden, så
väl som klimatet och jämställdheten.
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Så många arbetslag i Göteborgs hemtjänst slår
larm om arbetsmiljön, rapporterar P4 Göteborg.
De har gjort 40 olika anmälningar till kommunen om förelägganden enligt arbetsmiljölagen.

Södra skärgården mest
I Södra skärgården har bara
åtta procent av invånarna
utländsk bakgrund. Men det
är inte brist på öppenhet som
är problemet, utan snarare att
det knappt finns några hyresrätter, tror Brännöbon Lukas
Sundberg.
– Har man inte möjlighet att
köpa kommer man inte hit,
säger han till ETC Göteborg.
Trots att december har lagt sin
kalla hand över Göteborg ligger
fritidsbåtar fortfarande och
guppar i vattnet i Donsös hamn.
Prydliga rader av fiskebodar lyser
faluröda mot vintermunderade
turister som promenerar runt
och fotar skärgårdsidyllen.
Få av bodarna används idag
till att hysa fiskeredskap, berättar Marianne Bergman. Hon flyttade hit för 45 år sedan och har
de senaste 20 åren suttit i olika
stadsdelsnämnder som förtroendevald för Kristdemokraterna.
Hon är därför väl medveten
om att Södra skärgården har en
mycket låg andel invånare med
utländsk bakgrund, säger hon.
De skärgårdsbor som är födda
utomlands, eller vars föräldrar
båda är det, utgör bara åtta procent av stadsdelens befolkning.
Samma siffra för hela Göteborg
är 35 procent.
– På grund av vattnet är det
av naturliga skäl ett isolerat
samhälle. Man blir hänvisad till
de aktiviteter som finns här. Man
måste ta båten in till fastlandet
om man vill göra andra saker,
säger Marianne Bergman.

Hamnen i Donsö.

I Långedrag är inkomstskillnaden störst mellan män och kvinnor.

Det segregerade Göteborg

Vi lever i en uppdelad stad. Vilka områden sticker ut
i statistiken – och vad innebär det för invånarna?

”Utmaningar för svenssons”

Men hon tror inte att svårigheterna utgör barriärer bara för personer med utländsk bakgrund.
– Omflyttningen är väldigt
låg. Vi som har bott här länge
har fullt sjå med att hålla kommunpolitiker medvetna om
de komplikationer som finns:
infrastruktur, att det är svårt
med parkering, förskolegrupper
och skolklasser som inte fylls,
svårigheter att ta sig till vårdcentraler och att få hemtjänst. Det är
utmaningar för vanliga svenssons, så det är inte lättare för
någon med utländsk bakgrund,
säger hon.
Det finns dessutom få hyresrätter i skärgården, vilket gör det
svårt att hitta bostad överhuvud-

taget, menar hon. Men Donsöbor
är enligt henne öppna och positiva till att människor flyttar hit,
oavsett bakgrund. Hon tycker
också det är viktigt att skärgården speglar övriga Sverige.
Inte en segregerad stadsdel

Segregationen i Göteborg är ett
misslyckande för alla partier,
anser Marianne Bergman.
– Jag har förståelse för att
folk söker sig till människor
med samma etniska bakgrund,
men om de känner sig tvungna
att bosätta sig i en viss del
och inte kan flytta på grund av
ekonomiska hinder tycker jag
det är hemskt. Jag kan förstå den

maktlöshet människor känner
i segregerade områden.
Hon vill själv inte kalla det
homogena Södra skärgården för
en segregerad stadsdel, eftersom
hon anser att begreppet är kopplat till social utsatthet.
– Jag tror allt börjar på
individnivå. Om man inte kan
förmedla framtidstro är det
svårt att komma ur cirkeln. Det
behövs goda exempel på möjligheterna att göra karriär, både
i boende och arbete.
Isolerad plats

Inne i det mysbelysta Brännö
värdshus sitter en grupp äldre
män runt ett bord och sjunger

Etnisk segregation
i Göteborg
l 92 procent. Så stor andel av
invånarna i Södra skärgården
har svensk bakgrund.
l I hela Göteborg är andelen
invånare med svensk bakgrund 65 procent. Exakt de
siffrorna återfinns i Gamlestaden och Tuve.
l I södra Angered är andelen
invånare med svensk bakgrund 14 procent.
l Med svensk bakgrund
avses personer som är födda i
Sverige eller som har minst en
förälder född i Sverige.
Källa: Göteborgs stad

Dans på Brännö brygga. Men
de sjunger fel text, konstaterar
Lukas Sundberg och gissar att de
nog inte kommer från ön.
Själv är han uppvuxen på
Brännö men flyttade till fastlandet efter gymnasiet. För fem
år sedan flyttade han tillbaka
tillsammans med sin familj och
nu är han ordförande för Brännöföreningen som anordnar
kultur- och fritidsaktiviteter för
öborna.
Inte heller han är förvånad
över den låga andelen invånare
med utländsk bakgrund i Södra
skärgården. Under sin uppväxt var
han medveten om att han bodde
på en isolerad plats, säger han.
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”Liberalerna kommer att arbeta
vidare för att det djupt olyckliga
riksdagsbeslutet om
nedläggning ska ändras.”
Liberalernas kommunalråd Helene Odenjung är mycket kritisk till
nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten. Det skriver hon i en
debattartikel i Aftonbladet, tillsammans med partisekreteraren
Maria Arnholm och riksdagsledamoten Barbro Westerholm.

Dagliga hot mot genusforskare
n Forskarna vid Nationella sekretariatet för genusforskning tar dagligen

emot så mycket hot och hat på sociala medier och mejl att de inte orkar
anmäla allt. Det konstaterar Göteborgs universitets säkerhetschef Jörgen
Svensson i en intervju med SVT Väst.
I samband med att en misstänkt bomb hittades utanför utanför sekreta
riatets lokaler i tisdags berättade han att institutionen inte var extra drabbat
av hot. Men efter samtal med personalen har han nu fått en annan bild.
– Det är jätteallvarligt och ett påhopp på demokratin, säger han till
SVT Väst.

Tipsa
oss!
Mejl:
goteborg@etc.se
Telefon:
0723–24 32 59

BILDer Sao-Mai Dau

BILD Mikael Wallerstedt

etniskt segregerad
Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Brist på hyresrätter
inte hela förklaringen
”Det bästa är väl mångfald, det tror jag alla mår bra av”, säger Lukas Sundberg.

Som skärgårdsbo har man få aktiviteter att välja mellan, vilket Marianne Bergman
tror kan vara en av anledningarna att få flyttar ut till öarna.

– Samtidigt var det tryggt.
I tidningar pratas det väldigt
mycket om olika problem i sta
den, men när man inte ser dem
så tänker man nog att de inte är
så stora.
Svårt att hyra bostad

Lukas Sundberg tror att befolk
ningssammansättningen i Södra
skärgården delvis ser ut som den
gör eftersom det var ett militärt
skyddsområde fram till 1997. Ut
ländska medborgare var tvungna
att söka polistillstånd för att få
vistas i området.
– Jag tror mycket beror på det
och att det i princip bara finns
villor. Har man inte möjlighet

att köpa kommer man inte hit,
säger han och berättar att i stort
sett all mark på ön är privatägd.
Många av husen används
bara som sommarbostäder och
priserna sticker iväg, anser Lukas
Sundberg. Han är själv en av få
som hyr en bostad men det är
svårt utan tidigare koppling till
ön, säger han.
– Hyresrätter byggs knappt
ens inne i stan och det är kanske
inte prisvärt för kommunen att
köpa mark här ute.
Lågt stöd för SD

Men det finns ingen brist på öp
penhet på Brännö, understryker
Lukas Sundberg flera gånger.

Stödet för Sverigedemokra
terna är lågt, det finns en aktiv
Amnestygrupp och flera familjer
har tagit emot ensamkommande
ungdomar från Syrien och Af
ghanistan, säger han.
– Det bästa är väl mångfald,
det tror jag alla mår bra av. Sve
rige idag är ett mångkulturellt
samhälle, det är bättre att vi bor
tillsammans än att alla är uppde
lade i småsamhällen. Jag tror hu
vudproblemet är att det behövs
fler bostadsformer. Det är inget
problem med öppenheten.

Sao-Mai Dau
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Bara åtta procent av dem
som bor i Södra skärgården
är födda utanför Sverige, eller
har föräldrar som båda är det.
Det finns få hyresrätter på
öarna, men det är troligtvis
inte den enda förklaringen
till att stadsdelen är etniskt
segregerad, enligt forskaren
Roger Andersson.
– Bostadsstockens samman
sättning, inte minst upplå
telseformen, spelar givetvis
roll. Men det är inte hela
sanningen. Tittar vi på det som
kan kallas för etnisk boende
segregation så finns ju det
även inom hyresrätterna, säger
Roger Andersson, professor
i kulturgeografi vid Uppsala
universitet.
Enligt honom finns en
tydlig etnisk hierarki på ar
betsmarknaden som också av
speglas på bostadsmarknaden.
Grupper av människor födda
i vissa länder har lågt deltagan
de på arbetsmarknaden, vilket
påverkar deras inkomster och
bostadsmöjligheter. Skillna
derna är stora, berättar Roger
Andersson.

den etniskt blandade staden.
Jag har inte sett direkta studier
av det i Sverige, men exempel
vis i USA har forskare tittat på
det, säger Roger Andersson.
Vad är egentligen problemet
med boendesegregation?

– Mycket av forskningen
handlar om det som kallas för
grannskapseffekter, som beror
på grannskapets samman
sättning. En koncentration av
fattiga har till exempel effekt
på vilka varor och tjänster
som erbjuds och vilka typer av
brottslighet som förekommer.
Sådana områden har också
ofta en svagare röst politiskt
vilket innebär mer instabila
strukturer kring områdena,
så exempelvis har skolorna
kanske större problem.
– Man ska vara väldigt
försiktig, men lite generalise
rande kan man nog säga att de
rika tjänar på självsegregatio
nen och att det går ut över de
som relativt sett är fattiga, som
betalar mycket av segregatio
nens negativa kostnader. Men
hur man får till en blandning
har jag ingen aning om.
Sao-Mai Dau

”White flight”

En annan möjlig förklaring till
bostadssegregationen är det
som kallas för ”white flight”,
eller vit flykt.
– Det handlar om att delar
av den svenska medelklassen
flyttar ut utanför tätorter för
att man vet att man då slipper

”Hur man får till
en blandning
har jag ingen
aning om.”

