
  
 

Solna den 15 december 2014 
Motion till kommunfullmäktige 

 
Motion om antirasistisk strategi i staden 

 
Att bygga ett bra samhälle handlar inte om att se till att människor anpassar sig för att passa in. 

Ett bra samhälle där det finns en plats för alla kan vi bara skapa genom att se till att var och en 

själv får välja hur hen vill leva sitt liv och med vilka ord hen vill beskriva sig själv. I ett sådant 

samhälle fokuserar vi på det vi har gemensamt i stället för på det som skiljer oss åt. Därför väljer 

vi att inte använda ordet integration. I stället vill vi prata om inkludering. Med ett inkluderande 

samhälle menar vi ett samhälle som inte gör skillnad på människor utifrån klass, kön eller 

etnicitet. Ett samhälle som aldrig ger upp hoppet om människor. Ett samhälle där alla har rätt till 

en andra chans. Vi menar att det som krävs för att inkludera fler är ordentligt med resurser så att 

vi kan komma ifrån standardlösningar som inte passar någon och i stället erbjuda alla en 

individuell lösning som passar just dem. 

 
Det viktigaste för en fungerande inkludering är att med kraft driva en generell välfärdspolitik 
tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. Bra skola för alla, mer resurser till 
studiehandledning på modersmål, svenskundervisning från första dagen i Sverige, högre kvalitet 
på Sfi, validering och kompletteringsutbildningar, obligatoriska kravprofiler vid rekrytering, 
nolltolerans mot diskriminering. Kompetensutveckling för medarbetare på stadens alla 
arbetsplatser, skolor ska ha en antirasistisk handlingsplan, staden ska använda sig av anonyma 
ansökningshandlingar för att uppnå mångfald vid rekrytering i staden.  

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar  

 
Att staden upprättar en antirasistisk strategi med fokus på bland annat skola, sfi, rekrytering och 
kompetensutveckling i syfte att uppnå ett inkluderande Solna. 
 

Att även stadens upphandlade verksamheter följer strategins riktlinjer. 
 
Att strategin utvärderas halvårsvis och resultatet redovisas för kommunstyrelsen.  
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