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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

 

Anslut Jönköpings kommun till den Europeiska koalitionen 

mot rasism  
 
Ett systematiskt arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ska prägla vår kommun. 
Utbyte av erfarenheter med andra kommuner ger möjligheter att få nya kunskaper och insikter och 
bidrar till att utveckla detta arbete. 
  
Europeiska koalitionen av städer mot rasism, Europen Coalition of Cities against Racism, 
(ECCAR), är en sammanslutning av städer och kommuner som bildades på initiativ av UNESCO 
år 2004 i sam-band med Fjärde Europeiska stadskonferensen för mänskliga rättigheter. 
Medlemmarna arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering, rasism och 
främlingsfientlighet.  
  
ECCAR utgör den europeiska delen av ett globalt nätverk mot rasism och diskriminering. I det 
inter-nationella nätverket, International Coalition of Cities against Racism, finns koalitioner i 
Afrika, Asien och Oceanien, Latinamerika och Karibien, Canada, USA samt den arabiska regionen.  
  
Koalitionen verkar för att skapa ett nätverk för utbyte av erfarenheter i syfte att förbättra de 
deltagande städernas och kommunernas handlingsprogram mot rasism, diskriminering och 
främlingsfientlighet. ECCAR har antagit en tiopunktsplan med åtaganden mot diskriminering och 
rasism. Kommuner som går med i koalitionen åtar sig att införliva planen i sina strategier och 
verksamheter samt engagera civilsamhället i förverkligandet av planen.  
  
Tiopunktsplanen omfattar följande åtaganden:  
1 att konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen,  
2 att integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem,  
3 att erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism,  
4 att informera om gällande rättigheter och skyldigheter,  
5 att främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet,  
6 att säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och välfärdsleverantör,  
7 att erbjuda lika tillgång till bostäder, 
8 att utmana diskriminering och rasism genom utbildning,  
9 att bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen,  
10 att motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering.  
  
Sveriges Kommuner och Landsting samordnar, med stöd av Diskrimineringsombudsmannen, ett 
nätverk för kommuner som arbetar i enlighet med den plan som antagits av ECCAR.  
  
Nätverket bedriver utvecklingsarbete och deltagande kommuner samlas vid ett antal tillfällen 
årligen för utbyte av idéer och erfarenheter. Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Huddinge, Kalmar, 
Lund, Malmö, Mora, Nyköping, Sundbyberg, Säter, Södertälje, Trelleborg, Piteå, Uppsala, Växjö 
och kommunerna i Örebro län är anslutna. 
  

 



Det är viktigt att ständigt utveckla arbetet mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. 
Utbyte av idéer och erfarenheter med andra kommuner och städer, i när och fjärran, gagnar detta 
arbete. Vår kommun bör ingå i det internationella nätverket mot rasism! 
  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknade 
  
att Jönköpings kommun ansluter sig till Europeiska koalitionen av städer mot rasism, 
 
att Jönköpings kommun ansluter sig till det nätverk i vilket svenska kommuner ingår. 
  
  
 
Jerry Hansson                      
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