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Hatbrotten ökar – ny utställning vill
vända trenden
Allt fler anmäler hatbrott i Sverige, och majoriteten av brotten har rasistiska
motiv. Det visar en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) som
publicerades idag. Den nyöppnade utställningen VI & DOM på Göteborgs
stadsmuseum vill hjälpa till att uppmärksamma och förebygga hatbrott.
– Rapporten från Brå visar att allt fler är benägna att anmäla när de utsätts
för hatbrott. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att brotten ökar, men att
kännedomen om vad ett hatbrott är har ökat. Utställningen Vi & Dom spelar
spelar en viktig roll i arbetet med att belysa hatbrottsproblematiken, säger

Susanna Carlsen från polisens Demokrati- och hatbrottsgrupp i Göteborg.
Polismuseets vandringsutställning VI & DOM öppnade 23 oktober på
Stadsmuseet och är en del i polisens prioriterade arbete med att förebygga
hatbrott och skydda de grundläggande fri- och rättigheterna. Utställningens
syfte är att höja kunskapen kring vad ett hatbrott är, få fler att anmäla och
skapa en dialog kring de fördomar som ligger bakom brotten.
– Utvecklingen i hatbrottsstatistiken visar på vikten av att fortsätta jobba
med de här de frågorna, för att skapa kännedom och dialog kring hatbrott.
Utställningen Vi & Dom visar att vi kan göra skillnad tillsammans, säger
Carina Sjöholm, museichef på Stadsmuseet.
Till våren 2020 kommer Stadsmuseet att erbjuda skolvisningar för åk 9 och
gymnasiet i utställningen Vi & Dom.
PRESSVISNING
Vill du följa med på en visning av utställningen Vi & Dom?
Anmäl ditt intresse till: isa.andersson@kultur.goteborg.se.
KONTAKTPERSONER
Carina Sjöholm, museichef Göteborgs stadsmuseum
carina.sjoholm@kultur.goteborg.se, 031-368 36 41
Susanna Carlsen, kriminalinspektör, Demokrati – och hatbrott
susanna.carlsen@polisen.se, 010-5654218
Isa Andersson, kommunikatör, Göteborgs stadsmuseum
isa.andersson@kultur.goteborg.se, 031- 368 31 60
FAKTA
Idag publicerade Brottsförebyggande rådet rapporten Hatbrott 2018, som
visar att antalet anmälda hatbrott har ökat med 11 procent sedan 2016 och
hela 29 procent sedan 2013. De främlingsfientliga och rasistiska hatbrotten
är den största kategorin och svarar för 69 procent av anmälningarna 2018.
Hatbrott är när någon begår ett brott mot en eller flera personer, bara för att
de tillhör en viss grupp. Det kan vara grundat på hudfärg, nationalitet eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande

identitet.
Vi & Dom öppnade 23 oktober på Göteborgs stadsmuseum och är en
vandringsutställning producerad av Polismuseet i Stockholm. Utställningen
visas t o m 16 aug 2020.

Göteborgs stadsmuseum ligger i en unik miljö, Ostindiska huset från 1750talet.
Våra utställningar berättar Göteborgs historia från forntid till nutid, så
passa på att gå ett varv genom 12 000 år av historia! Året om har vi också
tillfälliga
utställningar om aktuella frågor i staden samt fotoutställningar med både nya
och gamla bilder från våra samlingar.
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