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Motion av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms Läns
Landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition
av städer mot rasism och diskriminering (ECCAR)
År 2004 bildades den Europeiska koalitionen av städer mot rasism och
diskriminering (ECCAR). Initiativet till koalitionen togs av UNESCO. Flera av
Europas huvudstäder är idag medlemmar (London, Berlin och Madrid)
tillsammans med mängder av andra städer, både stora och små.
Medlemskap i ECCAR skulle innebära ett steg framåt i Stockholms läns
landstings arbete mot diskriminering och rasism. ECCAR:s
handlingsprogram är i sig värd att följa. Den tydliggör kopplingen mellan
internationella konventioner om mänskliga rättigheter och ansvaret som bärs
av lokala politiker. Stockholms läns landsting har en unik position i Sverige
på grund av bland annat storleken. Därmed skapar medlemskap ett bra
verktyg för landstingets utbyte av konkreta verktyg samt erfarenheter med
lika stora och större städer i Europa.
Det uppstår både möjligheter och problem i samband med de pågående
förändringarna i en stads etniska och religiösa mångfald. Städer har redan,
genom staterna som de är del i, förpliktigat sig att agera mot diskriminering
och främja allas lika värde i enlighet med de olika internationella
konventionerna om mänskliga rättigheter. Städer som demokratiska
institutioner kan både motverka och förebygga diskriminering och rasism.
Utgångspunkten för koalitionen var därför att det är i städerna, nära
människors vardag, som problemen kring diskriminering och rasism både
uppstår - och har sin lösning. Städer har ett ansvar för ett stort antal frågor
som berör dess invånare som utbildning, sjukvård, boende, kultur,
socialtjänsten, mm. Det är därför viktigt att de uppdragen genomförs med
utgångspunkt i allas lika värde.
Grundtanken med ECCAR var att skapa en arena för utbyte av ideer,
erfarenheter och kunskaper mellan städer. För att underlätta erhållandet av
olika former av stöd har koalitionen formaliserats i form av en ideell förening
som är registrerad i Tyskland.
Medlemskap innebär huvudsakligen att staden åtar sig att följa den s.k. 10
punktsprogrammet.
http://www.citiesagainstracism.org/fileadmin/user_upload/download/10pp
a-engl-unesco.pdf)
ECCAR var den första regionala koalitionen. Sedan dess har UNESCO även
bildat en global koalition (ICCAR). Denna koalition baseras på de regionala i
Europa, Sydamerika, Mellanöstern/Nordafrika, Afrika, Asien och Kanada.
I Sverige pågår också ett arbete i ett Svenskt nätverk av kommuner och
landsting mot rasism och diskriminering
(http://skl.se/web/Natverk_mot_Rasism.aspx).
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Även det arbetet borde vara av intresse för Stockholms läns landsting – både
i form av lärdomar som kan erhållas och de som kan förmedlas. Botkyrka,
Sundbyberg, Södertälje är redan medlemmar i nätverket.
Jag är övertygad om att Stockholms läns landsting kan både lära sig från
andras erfarenheter samt bidra med lärande exempel.
Landstingsfullmäktige förslås besluta
att

Landstinget ska ansöka om medlemskap i ECCAR

att

Landstinget ska delta i den av SKL samordnade arbetet: Svenskt
nätverk av kommuner och landsting mot rasism och
diskriminering

att

Landstinget ska skicka en kopia av ECCAR:s
tiopunktshandlingsprogram till alla politiker i landstinget.

Paul Lappalainen
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