Solna den 28 september
Motion till kommunfullmäktige

Motion om anslutning till nätverket Svenska kommuner mot rasism
European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) etablerades 2004 på initiativ av Unesco.
ECCAR är ett nätverk av städer i Europa som vill stärka arbetet mot rasism och diskriminering. Ett
hundratal städer har anslutit sig till nätverket som utarbetat en tiopunktsplan och varje år håller en
allmän konferens för alla som ingår i nätverket. I Sverige finns ett nationellt nätverk av städer sedan
2008. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av
Diskrimineringsombudsmannen. Det svenska nätverket bedriver utvecklingsarbete tillsammans med
kommunerna och samlas 3–4 gånger per år för att byta idéer och erfarenheter. Även det svenska
nätverket följer tiopunktsplanen.

Tiopunktsplanen omfattar följande åtaganden:
(1) konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen
(2) integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem
(3) erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism
(4) informera om gällande rättigheter och skyldigheter
(5) främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
6) säkerställa att kommunen är en icke-diskriminerande arbetsgivare och välfärdsleverantör
(7) erbjuda lika tillgång till bostäder
(8) utmana diskriminering och rasism genom utbildning
(9) bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen
(10) motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering.

Ett 30-tal kommuner ingår i nätverket idag bland andra Stockholm, Örebro, Botkyrka, Helsingborg,
Piteå. Det konkreta arbetet har en stor bredd och omfattar huvuddelen av den kommunala
verksamheten. De flesta kommuner betonar behovet av att inkludera frågor om diskriminering och
närbesläktade områden i det ordinarie styr- och ledningssystemet. I de flesta kommuner finns en tydlig
politisk förankring för arbetet, exempelvis genom beredningar eller andra organ som har ansvar för
frågorna. I flera av kommunerna har man vinnlagt sig om att frågorna verkligen finns med i
diskussioner om budget, mål och i uppföljning. De flesta kommuner samarbetar i hög grad med
föreningar och organisationer. Samråd och dialog utmärker utformningen av policyer, och föreningar
och organisationer deltar också vid genomförandet av policyerna.

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
Att staden ansluter sig till nationella nätverket Svenska kommuner mot rasism (SKL)

Mia Fällström (V)

Rebecca Hedenstedt (V)

