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I SLUTET AV OKTOBER representerade Anders
Bergstrand Sveriges fyra diskriminer-
ingsombudsmän under en FN-konferens i
Bolivia. Då handlade diskussionerna om
migrerande arbetskraft och trafficking. 

Vi träffas på hans rum i det stora kon-
torshuset på Drottninggatan 89 inne i
centrum. På bordsskivan ligger det en för-
svarlig mängd papper och kompendier. För
dagen fungerar ett foto över FN-konferensens
invigning, med Bolivias president Evo Mora-
les i spetsen, som skrivbordsunderlägg på da-
torn. Presidenten fyllde för övrigt år samma
dag, berättar Anders Bergstrand, och börjar
leta i sitt digitala fotoalbum efter en bild på när
Evo Morales fick födelsedagstårta.

UNDER KONFERENSEN var det diskriminering i
det stora perspektivet som stod på agendan,
men på det lokala planet finns det också
mycket att göra. 

Anders Bergstrand berättar att Dande-
ryds kommun aldrig har haft några anmärk-
ningar. Men ändå är han inte nöjd.

– Danderyd är lika dålig som alla andra.
Jag tror inte ett ögonblick att kommunen har
några dokument mot etnisk diskriminering,
säger Anders Bergstrand.

Däremot förvånar det honom inte att ar-
betet mot olika former av diskriminering -

beroende på etnicitet, sexualitet, kön eller
religion – inte har kommit längre. De så kal-
lade mjuka frågorna kommer alltid i andra
hand när det rör sig om förhandlingar på ar-
betsplatser. Först kommer lönefrågor. 

ANDERS BERGSTRAND ARBETAR som jurist hos
Ombudsmannen mot etnisk diskriminer-
ing, men han är ock-
så fritidspolitiker i
Danderyd för mode-
raterna. Just nu är
frågor om hur man
bemöter personer
med annan etnisk
bakgrund aktuella i
ett Danderydsperspektiv, eftersom kommu-
nen i år ska ta emot 30 flyktingar. 

FÖRUTSÄTTNINGARNA för en lyckad integra-
tion är på flera sätt extra gynnsamma i just
Danderyd, menar Anders Bergstrand.

– Danderyd är ett rikt samhälle som det
borde vara idealiskt att komma till som flyk-
ting. Att det bara bor 30 000 här är en styrka
för då blir det lättare att etablera kontakter
och skapa relationer. Man blir snabbt ett an-
sikte i närbutiken.

Just att de som kommer som flyktingar
snabbt kommer ut i samhället och får kon-

takt med de andra som bor i området tycker
Anders Bergstrand är viktigt. Både för dem
själv, och för att inte främlingsrädslan ska få
fotfäste.

– Det finns en skepsis hos många, men så
fort människan har ett ansikte är det inte så
farligt längre. 

– 'Om en flykting rör vid dig så rör du ock-
så vid honom', säger Anders Bergstrand och
citerar en fransk deltagare på FN-konferen-
sen.

Han tror vidare att Danderydsbon i all-
mänhet är mer individualistisk än männi-
skor i allmänhet är i Sverige. Enligt Anders

Bergstrand är det
en bra grund-
förutsättning för
att motverka dis-
kriminering. 

HAN HÄNVISAR till
internationell

forskning som har visat att diskriminering
är vanligt i skandinaviska länder. En för-
klaring till detta skulle vara att vi i dessa län-
der gärna tänker i kollektiv. Mindre kollek-
tivt tänkande i Danderyd skulle således leda
till mindre diskriminering, enligt honom.
Men han tillägger snabbt.

– Ibland undrar jag om det kanske är ett
önsketänkande.

Det finns ytterligare några faktorer som
gör att han tror att flyktingmottagningen
kommer att fungera bra i kommunen. Bland
annat det faktum att många av Danderyds
invånare är välmående. 

– De som jobbar i Danderyd tjänar bra
och är väletablerade, så de känner sig inte
hotade av de nya människor som kommer
hit. Det är i första hand andra jobb de sö-
ker.

Dessutom menar Anders Bergstrand att
många Danderydsbor reser mycket och är
vana att träffa folk från andra kulturer. Där-
med finns det en större förståelse, vilket bör
underlätta integrationen, enligt honom.

– Det borde finnas utrymme. Jag är säker
på att det finns generositet.

SENAST MAN HADE ETT STÖRRE flyktingmotta-
gande var i samband med krigen när Jugo-
slavien upplöstes under 90-talet. De senaste
åren har dock flyktingmottagandet varit
skralt i kommunen. Sedan sekelskiftet har
Danderyd tagit emot omkring tre personer
per år. 

– Det är alldeles för lite. Jag tycker att vi
kunde göra betydligt mycket mer i Dande-
ryd, säger Anders Bergstrand.

Flaskhalsen för närvarande är bristen på
bostäder. Anders Bergstrand säger att han
hoppas att bostadssituationen kan lösas på
ett bra sätt för de nya svenskar som kommer
till kommunen. Överhuvudtaget behövs det
fler bostäder i Danderyd. Bostadsbristen
drabbar inte bara flyktingmottagandet utan
även unga och studenter.

– Det är ett stort bekymmer att man inte
kan leva i Danderyd från vaggan till graven,
säger Anders Bergstrand.
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Danderyd är ett rikt

samhälle som det borde

vara idealiskt att komma

till som flykting..

Diskriminerings-
ombudsmännen är fyra till
antalet:
■ Jämställdhetsombuds-
mannen (JämO) 
■ Ombudsmannen mot et-
nisk diskriminering (DO) 
■ Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av
sexuell läggning (HomO) 
■ Handikappombudsmannen
(HO).

FYRA STYCKEN

FN-UPPDRAG. 
I oktober representerade
Anders Bergstrand Sveri-
ges fyra diskriminerings-
ombudsmän under en FN-
konferens i Bolivia.

I Danderyd finns alla möjligheter att ta emot flyktingar på ett bra sätt. Det
menar Anders Bergstrand, moderat kommunpolitiker, som tror att det finns
en individualism i kommunen som han menar är en bra förutsättning för att
ta emot människor från andra länder.

”Jag är säker på att 
det finns generositet”


