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Till statsrådet EngqvistLars

Regeringen bemyndigade den 28 november 1996 statsrådet Leif
Blomberg tillkalla nationell samordningskommitté för Europaåretatt en

rasism In 1996:04. Med stöd detta bemyndigande förordnadesmot av
datum f.d. statsrådet Sahlin till ordförande.Monasamma

förordnadesDen 21 januari 1997 borgarrådssekreteraren Joe Frans
till vice ordförande och följande till ledamöter: konsulten Ulfpersoner
Bergenudd, Sverige verkställande2000, direktören Bengt Owe
Birgersson, fil.SABO, kand. Stéphane Bruchfeld, Svenska kommittén

antisemitism, journalisten och doktoranden Ylva GöteborgsBrune,mot
universitet, informatören Dilsa Demirbag, Riksteatern, fil. dr. José
Alberto Diaz, Uppsala universitet, rektorn Börje Ehrstrand,
Rinkebyskolan, förbundsordföranden Magdalena Fransson, Centerns
ungdomsförbund, konsulten prefektenGreger Hultén,Hatt, Britt
Stockholms ordförandenuniversitet, Hägelmark, UngdomSyrene mot
rasism, riksdagsledamoten Johansson,Eva s, avtalssekreteraren Hans

Lars-ÅkeKarlsson, LO, förbundsordföranden Lagrell, Svenska
fotbollförbundet, författaren konsulentenRawia Helene Müller,Morra,

kristnaSveriges råd, journalisten Thabo förbunds-Motsieloa,
ordföranden Ohlsson, fil. dr.Inger TCO, Sofie Roald, LundsAnne

professornuniversitet, Sandberg, programchefenC. G. SAF, Marlene
Terkowsky, Utbildningsradion, verkställande direktören Tjia Torpe,

Öm,ochEnter AB, generalsekreteraren RödaPeter RawiaKorset.
ÖmentledigadesMorra den maj den31 1997, Peter 30 september 1997

och KarlssonHans den 19 oktober Till ledamöter1997. utsågsnya
enhetschefen Lars Carlsson, Röda denKorset, oktoberl 1997 samt
utredaren Edling, den oktoberJan LO, 20 1997.

Den 21 januari förordnades1997 till sakkunnig kanslirådet Göran
Lindqvist, Inrikesdepartementet, och till kanslichefen Erlandexperter
Bergman, Socialvetenskapliga forskningsrådet, sekreteraren Karl-Axel
Johansson, Svenska kommunförbundet, förhandlingsdirektören Staffan
Lundin, Arbetsgivarverket, läraren Christer byrådirektörenMattsson,
Anne-Marie Norén Offennan, Statens invandrarverk, Diskriminerings-
ombudsman Frank Orton, överstelöjtnanten Ulf Siverstedt, Försvars-
makten, och Elcim Yilmaz, Elevorganisationen.



Därtill förordnades den februari18 1997 till informations-expert
direktören Björn Malmberg, Stockholms läns landsting.

Experten Anne-Marie Norén Offerman entledigades den 14 augusti
1997 och den 15 augusti byrådirektörenersattes Bitte Konrad,av
Statens invandrarverk.

Till huvudsekreterare förordnades den 1 februari 1997 Per
Almqvist. Denne den 9 augusti 1997ersattes Pontus Ringborg. Tillav
kommittésekreterare förordnades Ingela Håkansson den januari1 1997
och Annika Rosing den 12 december 1996. Ingela Håkansson ersattes

Gordana Berjan den l april 1997. Till infonnationssekreterareav
förordnades Helene Almqvist den aprill 1997 och till assistent
Gonzalo Cifuentes Valdés den 1 april 1997. Den ersattessenare av
Emir Efendic den 22 januari 1998.

Den nationella samordningskommittén för Europaåret rasismmot
överlämnar härmed betänkandet SOUacceptera 1998:99 jämte

Ärbilagan slutrasismen nu SOU 1998:100. Kommitténs uppdrag är
härmed slutfört.

Stockholm den 30 juni 1998
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Förord

Alla dessa för ochår olika saker, kan lite märkligt intryck.emot ettge
Som grundläggande samhällsproblem kunde åtgärdas med årsettom
opinionsbildande arbete. enkelSå förstås inte verkligheten.är
Europaåret rasism på många evigt projekt. Arbetetmot är sätt ett mot
rasism, främlingsfientlighet och antisemitism berör frågeställningar

centrala för alla samtidigt något ganskaär ärsom oss men-
okomplicerat och självklart. Att acceptera Acceptera vi olika viäratt
människor. Olika till kön, ålder, utseende, hudfárg, bakgrund, åsikter.

olikaVi lika mycket värda.är men——
har fåttJag många tankeställare under det här årets arbete. Delvis

har jag kommit Sverige. Ett Sverige där det finns såatt ett annatse
mycket rädsla och okunskap och så mycket fördomar också ettmen-
Sverige där det sjuder lust och förändra och sökaattav engagemang
komma till med passivitet och intolerans.rätta

Vad de ledande skikten i samhället och därför sågör säger är
viktigt. alltidAtt i ord och handling stå diskriminering förochmotupp
mångfald. brister det idag alla fallDär i i handling. Väldigt mycket—
behöver myndigheter, politiska partier, massmedier ochgöras av av av

näringsliv och fackiöreningsrörelse. Kampen rasismenmotav
förutsätter mångfaldstänkandet blir del vardagsarbetet i allaatt en av
delar makt-Sverige. Så det idag.inteärav

svenska samordningskommittén förDen Europaåret harrasismmot
under försöktsitt arbete koncentrera sina arbetsformerinsatser påatt
och projekt kan erfarenheter idéeroch i det fortsatta arbetet. Visom ge
ville bli bara flashiginte kampanj blinkade förbi under år.etten som

lyckats eller fårOm vi andra något vi viavgöra tror attmen-
bidragit med.

Slutintrycket det bråttom. Alltför många lider rasismensär äratt av
och intoleransens följder land.i vårt Sverige kan fortfarande från

till mångfald, ochsegregation visa det rikedom, och inteäratt en en
kostnad, ha så olikamånga människor i land.vårtatt

Att vad det handlaracceptera Det Så enkelt- ändå såär om. men
svårt...

SahlinMona
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Sammanfattning

resolution skullejuli 199723 1996 EUDen antog att varaen om
främlings-Syftet visa rasism ochrasism"."Europaåret attmot attvar

tillgrundläggande mänskliga rättigheter,fientlighet hotar uppmuntra
erfarenhetsutbyte. medlemsstatdiskussion och främja Varje uppmana-

tillsätta nationell samordningskommitté.des att en
svenska kommittén för Europaåret rasism inriktade sinDen mot

efteråtgärder skulle kunna leva vidareverksamhet på konkreta som
få bli kortlivad och siktslut. skulle inte påEuropaårets Detta en

verkningslös "kampanj".

Kommitténs verksamhet

har genomförts för det svenskalång rad aktiviteter inomEn ramen
några exempel:Europaåret rasism. Här ärmot

Mångfald Möjligheter mångfaldsmagasin tillsäntsett som-
samtliga arbetsplatser med fler anställda.50än

Utvecklingsrådet för"Vardagens Dramatik" tillsammans med den-
statliga kommittén fram teaterföreställningsektorn har tagit en om
etniska relationer och vikten mångfald i arbetslivet.av

läget" studiematerial för skolan till samtliga"Hur är säntssom-
gymnasieskolor.grund- och

frånlokala rådslag på 25 olika skolorrasismPow- Wow mot norr-
till söder.

stipendiefond journalister möjlighet öka sinaEn attsom ger
instiftatskunskaper invandrares och minoriteters villkor har påom

initiativ kommittén.av
Samarbete med bostadsföretag för bryta och skapasegregationenatt

lokalt främlingsfientlighet medi områden typiskamotengagemang
"milj onprogramsproblem"

.
Nils Holgersson samarbete med bl.a. Riksteaterns mång-ett—

kulturella ensemble Shikasta kring föreställning Nilsen om resa genom
Sverige.ett nytt

vågen" tillsammans med Riksidrottsförbundet har"Starta —
kommittén finansierat projekt ska motverka och främjarasismsom
integration inom idrottsrörelsen.
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quick response-funktionEn kommer inrättas under huvudmanna-att
skap Röda Korsets ungdomsförbund på initiativ och med ekono-av
miskt stöd kommittén.av

Opinionsbildning formi nyhetsbrev, pressbearbetning ochav
debattartiklar.

antal konferenser,Ett work-shops och personligaseminarier,stort
samtal har genomförts under året bl.a. mångfald i arbetslivet,om
lärarutbildningen, diskrimineringslagstiftningen och bilden Sverige iav
medierna.

Diskussion och förslag

harKommittén inte haft något uttryckligt uppdrag lägga förslag. Iatt
harsitt arbete dock kunnatinte undvika behov radattman se av en

åtgärder. Vissa de förslag kommittén konkreta, andraärpresenterarav
visionära. samtligaMen viktiga påär vägensteg mot ettmer

mångkulturellt samhälle där varje individ respekteras oberoende av ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt eller trosbekännelse.ursprung

Arbete

arbete innebär försörjningEtt och självkänsla. arbete innebärEttegen
också kan skapa förståelse och kunskap.möten Därför ärsom
arbetslivet central betydelse det gäller minska segregationnär attav
och motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbetet för ökad
mångfald hos regering, myndigheter, kommuner, företag och-
organisationer måste intensifieras. Kommittén fyra viktiga påstegser-

etniskt jämställd arbetsmarknad:vägen mot en

l allaGe chans ingen får diskvalificeras på grund tillsamma av-
exempel språklig brytning eller annorlunda namn.

2 Arbeta i mångfald övervinn rädslan för etniskt blandade arbets--
miljöer.

3 lönsamhetenSe olikheternai den har invandrat från ett annatsom-
land har värdefull kulturell och språklig kompetens.

4 Skapa dynamisk mångfald verklig integration där alla anställda- -
påverkas positivt den etniska mångfalden.av

Kommittén har förhoppningar på arbetsmarknadens ochstora parter
deras nybildade råd för etnisk mångfald. Sverige 2000 ocksåär ett
viktigt initiativ- medlemsskap företag offentlig ställningett targenom
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börför Kvalitetsutveckling SIQerfarenheter. Institutetoch kan utbyta
mångfaldför etniskframträdande roll i arbetetfåkunna ännuen mer

mångfaldsaspekten kvalitets-införliva i sinatill exempelattgenom
till enskilda stadsdels-från regeringoffentliga sektorn,kriterier. Den

tillutsträckning leva sittnämnder, måste i större somansvarupp
förebild.

Förslag:

mångfaldsansvariga.arbetsplatser börAlla utse0
fallhur ska hanterabör ha plan förarbetsgivareAlla avmanen0

rasistiska tillmälen.elleretniska trakasserier
mångfald.handlingsplan förerbjuda företagbörSverige 2000 en

för företag och organisationer- SIQmångfaldsutmärkelseInrätta en
kan initiativet.och Sverige 2000 ta

Öka användstatliga myndigheternamångfalden i deden etniska0 -
regleringsbreven.

för med utländskyrkesnätverkinformationSprid personerom0
bakgrund.

diskrimine-diskrimineringslagstiftningen avseendeSammanjämka0
respektive sexuellfunktionshindergrund kön, etnicitet,påring av

läggning.

Skola/utbildning

skolan,all verksamhet imåsteinterkulturelltEtt synsätt genomsyra
från alla eleversådant utgårlärarutbildningama. Ett ärsynsätt attäven

vilkabakgrunder, och tydliggörerfarenheter ochmed skildaolika,
den enskildesomständigheter formarinternationellanationella och som

mänskliga rättigheter, toleransCentrala begreppmöjligheter.liv och är
försjälvklar grunddetta perspektivoch demokrati. Först ärnär en

främlingsfientlighet,allvar itu medkan påundervisningen taman
lärare och övrigbland elever, föräldrar,antisemitismrasism och

skolpersonal.
krav kompetensenmångkulturella samhällets måsteklara detFör att

etniskaavspegla befolkningensLärarkåren måsteöka hos lärarna.
för hurlärarutbildningama fram strategieroch måstesammansättning ta

få genomslag utbildningen.interkulturella ska i Lärarnadet synsättet
konkreta, pedagogiska redskap stöd ibehöver också fler och bättre som

kunskaps- ochLäromedlen bör ochdagliga arbete.sitt över enses
idébank inrättas.



8 Sammanfattning SOU 1998:99

Förslag:

Öka andelen studerande med utländsk bakgrund på0
lärarutbildningama.
Erbjud kompletterande ettårig utbildning till lärare med utländsk0
utbildning.
Ålägg lärarutbildningarna fram policydokument hurvisaratt ta0 som
de arbetar för interkulturellt ska få genomslag denatt ett isynsätt
utbildning de erbjuder.
Utveckla och sprid arbetssättet i projektet Pow-Wow, med lokala0
rådslag i skolan rasism och främlingsfientlighet.mot
Se bilden läromedlen andraöver länder, religioner och0 som ger av
kulturer.
Skapa kunskaps- och idébank för skolan rasism,0 en om
främlingsfientlighet och antisemitism.
Avsätt kommunala medel till skolanknutna organisationer,0 t.ex.
Hem Skola och Elevorganisationen, för utvärda hur detatt
interkulturella perspektivet präglar undervisningen.

Boende

Det mycket saknas i storstädemasär förortsornråden;utsattasom
arbetstillfällen, social och kommersiell service, riskkapital, utbildnings-
möjligheter Socialbidragsberoende, kriminalitet och tommam.m..

Åtgärderlägenheter samtidigt alltför vanligt.är angelägna förär att
hejda utvecklingen klassamhälle med etniska förtecken.mot ett

områdensDessa styrka dynamiken, kraften ochär givetvis deras
geografiska läge i tillväxtregioner. Näringslivet borde kunna hitta iut
förorterna med lockbeten. möjligheträtt En låta de stödforrnerär att

finns för särskilt prioriterade glesbygdsornråden också omfattasom
bostadsområden, något bl.a. skulleutsatta kunna innebära slopadesom

arbetsgivaravgifter.
och kommunStat måste också den offentligaöver servicen deise
bostadsområdena med kravet på jämlikhetutsatta för Högögonen.

kvalitet i skola, vård och höjer områdes attraktionskraft ochettomsorg
kan vända nedåtgående spiral.en

Förslag:

Ställ högre krav på jämlikhet vad gäller offentlig service skola,0
barnomsorg, apotek m.m..post,
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ochde sociala avgifterna slopamöjligheten sänkaUndersök att0
bostadsområdena.arbetsgivaravgiftema i de mest utsatta

kommunal verksamhet.statlig ochUtlokalisera
samhällsekonomisk vidmodeller för räkna vinstUtveckla att ut0

arbete bostadsområden.förebyggande i utsatta

Kultur/idrott

religionen hundratusentalsidrotten ochkulturen,Genom möts
fritid. Alla dessa måstedag på sin positivamänniskor varje möten tas

integrationsarbetet.tillvara bättre ipå sättett
den etniska, religiösa ochmåste återspeglabidragsgivningStatens

befolkningen. dag den europeiskakulturella mångfalden i I är t.ex.
stödda musiklivet.överrepresenterad det offentligtkonstrnusiken inom
all kultur"världskultur", dvs. inteIndelningen "vanlig" kultur ochi som

västerländsk, olycklig.är är
idrottsrörelsen.folkrörelse fler ungdomarIngen änengagerar

därför få särskiltantirasistarbetet idrotten måsteoch inomIntegrations-
Kulturellt ochnyinrättade Integrationsverket.uppgift för detstöd en-

invandrat tillländer från vilka många människorutbyte medidrottsligt
underlättas.Sverige måste

invandrat. Därförroll för mångaReligionen spelar stor somen
och reflektion andra religiösainformation, diskussionbehövs ommer

sekulariseraderoll det relativt Sverige.inriktningar och religionens i

Förslag:

relation tillkommunala musikskolomas verksamhet iKartlägg deI
mångkulturelladet Sverige.

minst national-Säkerställ de statliga kulturinstitutionema- inteatt0
har utbud speglar mång-ochOperan Dramaten ett somscener som -

befolkning.falden i Sveriges
konstnärliga högskolorna särskilda insatser förVerka för de göratt0

invandrarbakgrund.andelen lärare och elever medökaatt
den bättre återspeglaroffentliga bidragsgivningen såSe denöver att0

och kulturella mångfalden befolkningen.den etniska, religiösa i
särskild enhet invandrarverk hand-inom StatensInrätta som0 en

och uppehålls- arbetstillstånd frånlägger ansökningar visum ochom
kulturutövare och idrottsmän.
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Medier

Alltför ofta saknas mångfaldsperspektivet i mediernas världsbild.
Människor med utländsk bakgrund tillfrågas sällan allmännanär
samhällsfrågor skildras. Rapporteringen innehåller generaliseringar och

förklaringEn bristenstereotyper. på kunskap hosär joumalistkåren i
frågor invandring och etniskarör relationer. Utbildningen behöversom
fler inslag mångfald och etniska relationer för kompetensen skaattom
öka. Dessutom det viktigt kommaär till med den tydligaatt rätta
etniska såväl sociala snedrekryteringen till journalistyrket.som- ~

Förslag:

Verka för joumalistutbildningama särskildaatt insatser förgör0 att
öka andelen studenter med invandrarbakgrund.
Verka för arbetsgivarna på mediaområdetatt anställer fler jouma-0
lister med utländsk bakgrund.
Vidta åtgärder för stimulera till diskussion och reflektionatt inom0
medierna rapporteringen frågori invandring och etniskarörom som
relationer.
Inrätta särskilda högskolekurser för journalister invandring,0 om
etniska relationer, rasism och främlingsfientlighet.
Ge medel till forskning mediernas roll och deras skildring det0 om av
mångkulturella Sverige.

Kampen vardagsdiskrimineringenmot

I Sverige 1997 händer sådant förknipparvi med apartheid eller
amerikanska södem. Människor får sina ansökningshandlingar
returnerade olästa, inträde tillvägras nekas socialbidragrestauranger,
och åka hem främmandeatt människor på enbartgatanuppmanas av -
på grund sin hudfärg eller hårfärg eller sitt etniska Detav ursprimg.
talas mycket vit-makt-musik och nynazistiska demonstrationer,om men
vardagsdiskrimineringen sikt på mångaär fara försätt störreen
stabiliteten i samhället.

Mobilisera organisations-Sverige

lagstiftningNy på liksomär väg, Integrationsverk ska arbetaett som
långsiktigt rasism, främlingsfientlighetmot och diskriminering. Men vi
måste Facket måste bli bättregöra på identifiera och åtgärdaattmer.
fall etnisk diskriminering. Företag och branschorganisationer måsteav
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Möjlighetensärbehandling.etniskoch ingripaställningoffentlig motta
ideella organisa-drivnaantidiskrimineringsbyråerlokalainrättaatt av

börtioner prövas.

verksamhetenoffentligadenAnpassa

elever medfelslårgod viljahurexempel påmångafinnsDet -
medallahänvisararbetsförmedlingarsärbehandlas,invandrarbakgrund

Visärskilda tjänstemän.ochtidersärskildabakgrund tillutländsk
ocherfarenheterskildamänniskor med vittihopklumpatenderar att

institutionerOffentliga"invandrare".under begreppetförutsättningar
mång-till detverksamhetsinochindividenmåste nya,anpassase

ställa kravocksåmåsteoffentliga sektornOch denkulturella Sverige.
upphandlingmedsambandisamhället,omgivandedetpå t.ex. av varor

stödåtgärder vidioffentligamedsambandiocksåoch tjänster, men
vilkenverksamhet ifinansieraskattemedel skall intebemärkelse.

förekommerdiskrimineringetnisk

lagenTillämpa

utredningarhanteraråklagarepolis ochhurbrister itydligafinnsDet
fallfådetOchdiskriminering. ärolagabrottetrörande av

drabbade uppleverdeorsakpolisanmäls. En ärdiskriminering attsom
fungerandeSamtidigtleder någonvart. är ettanmälningar inteatt

vardags-stävjaska kunnaviförförutsättning atträttsväsen en
Åtgärder hur denbl.a.slag,olika översyndiskrimineringen. avenav

riktadeutbildningsinsatsertillämpas motlagstiftningenaktuella samt
angelägna.rättsväsendet,hela är

Förslag:

antidiskrimineringsbyrâer.lokalamöjligheten inrättaPröva att0
med offent-sambandantidiskrimineringsklausuler ifråganDriv om0

upphandling.lig
ochdiskrimineringetniskfråganbeaktamöjlighetenUtred att om0

stödåtgärder.offentligasamband medmångfald i
diskriminering.olagabrottsutredningarPrioritera om

diskriminering.olagalagstiftningenSe över om
frågorutbildning idomstolsväsende rörochåklagar-polis-,Ge som

våldrasistisktdiskriminering,etnisk m.m.
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Det offentliga samtalet

viktigasteDet redskapet i försvaret för demokratiska värden denär
diskussionen.öppna Men hur undviker vi medatt öppetgrupper

främlingsfientliga åsikter får parlamentariskt inflytande folkvalda,De
från statsministern till kommunpolitiker, måste offentlig ställningta

varje kränkning mänskligamot rättigheter. De politiska partierna börav
ha genomtänkt förhållningssätt tillett främlingsfientliga krafter i
samhället. Partierna måste också rekrytera fler med utländsk bakgrund
och släppa fram dem i sina organisationer.

Mediernas uppenbart. Kommitténär har anslagit medel föransvar
Röda Korsets ungdomsförbundatt ska kunna inrätta "quicken

response-funktion". Målet debattenär frågoriatt rörnyansera som
rasism och främlingsfientlighet snabbt förse massmedier,attgenom
opinionsbildare och organisationer med fakta och bakgrundsinfor-
mation felaktiga ellernär onyanserade uppgifter sprids i debatten. För

quick response-funktionen på siktatt ska kunna fortleva och utvecklas
krävs ekonomiskt stöd från regeringen.

Förslag:

Stöd den nyinrättade "quick response-funktionen" ekonomiskt.0

Det fortsatta arbetet rasism och främlingsfientlighetmot

finnsDet mycket för många tillvara på i det arbete bedrivitsatt ta isom
samband med Europaåret rasism. Arbetet rasism ochmot främ-mot
lingsfientlighet måste fortsätta på alla plan, överallt i samhället. Vi har
alla ansvarett

På nationell nivå har det Integrationsverket central roll. Detnya en
viktigt verket blir den offensivtär arbetandeatt och pådrivande kraft

tanken varit. Det också viktigt kunskaperär och uppgifteratt intesom
faller mellan stolarna deni omstrukturering arbetet rasism ochmotav
främlingsfientlighet pågår.som nu

På EU-nivå gjordes under Europaåret viktiga landvinningar som
måste förvaltas. Efter i Amsterdam innehållertoppmötet fördragstexten

allmän artikel förbud diskriminering, artikelmot 13. Ettnumera en om
europeiskt för övervakning rasism,centrum främlingsfientlighet ochav
antisemitism har inrättats. Och nätverk för NGO:s inomett harEU
bildats med stöd från Europeiska kommissionen. bakgrundMot deav
resultat uppnåtts under Europaåret lade kommissionen i 1998som mars
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fram handlingsplan för bekämpa rasismen inom framEU tillatten
millennieskiftet.

Kommittén regeringen, inför och under Sverigesattmenar
ordförandeskap i börEU 2001, spela aktiv roll. Det viktigtär atten

stödjer den kontaktgrupp bildats svenska NGO:s,man som av vars
uppgift bl.a. följa vad händerär på EU-nivå.att Kommitténsom
föreslår också regeringen under första halvåret 2001att anordnar en

europeisk konferens följer och utvärderarstor, Europaåret motsom upp
rasism och det1997 arbete blivit följden den kommissionensom av av
framlagda handlingsplanen.
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Summary

On July the adopted resolution23 1996, EU that be1997 toa was
designated "European Year Against Racism". show thattowas

and xenophobia threaten fundamentalracism human rights, to
discussion and the exchange of experience. Eachto promoteencourage

member encouraged appoint national co-ordinatingstate towas a
committee.

forThe Swedish Committee the European Year Against Racism
wanted that would continue afterto concentrate concreteon measures
the ended. beYear just another short-lived and the longinnot towas

ineffective "campaign".run

Committee activities

large number of activities have taken place within the frameworkA of
the Against Racism. The following examples illustrateEuropean Year
their range:

Mångfald Möjligheter Diversity and Opportunities- magazinea
about diversity distributed all workplaces with than 50to more
employees.

"Vardagens Dramatik "The drama of everyday 1ife" jointa-
production for the theatre about ethnic relations and the importance of
diversity in working life, commissioned by the Committee in
collaboration with the Development Council for the Public Sector.

"Hur läget" "H0ws things" study materials for schoolsär -
distributed all compulsory 9-year schools and all secondaries.to upper

Pow-Wow Pow-Wow local teach-ins and workshops against—
racism different schools throughoutin 25 Sweden.

A fund the initiative of the Committeesetgrant towas up on
provide journalists with the ofopportunity improving their knowledge
of immigrants‘ and minorities‘ living conditions.

Cooperation with housing and associations breakcompanies to
down and involvesegregation local people in activities combatto to
xenophobia within typical problems associated with theareas mass
urban housing development schemes of the 1970s.
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Holgersson collaboration withNils Holgersson Nils a groups-
multiculturalthe Swedish National Touring Theatresincluding

ofensemble Shikasta production Nils Holgerssons journeyon a
Sweden.through a new

funded jointly with thevågen" Start the wave projectsStarta -
Swedish Confederation racism andSports to counteract promote

within the Swedishintegration sports movement.
ofquick-response function will be under the aegis the youthA set up

the of and withof the Red initiative economicassociation Cross on
from the Committee.support

the andby of newsletters, usingMoulding public opinion pressway
of the drive against racism.publishing articles various aspectson

and personalconferences, workshopslarge number ofA seminars,
the suchhave been conducted during concerningconversations year

teachers legislation relatingdiversity working life, training,inissues as
of Sweden generated by the media.discrimination and the imageto

proposalsandComments

draw proposals.explicitly commissionedThe Committee tonot upwas
of thatfail numberwork, however, coulditsIn not to measuressee a

proposals presented by theimplemented. of theneeded be Certainto
character.others visionary inwhileCommittee concrete, are moreare

multiculturalthe pathsignificantall of themBut tostepsrepresent aon
without segregation.society

Employment

yourself. also involvesbeing ablejobA encounterssupporttomeans
and knowledge.for understanding Forwhich opportunitiescreatecan

of significance in the battlemarket decisivethese the labourreasons
xenophobia. Effortsracism andandreduce segregation counteractto to

local authorities,agencies,diversity inincrease government,to —
be intensified. The Committeeand organizationscompanies must—

ofbe taken the creationthat need infour important tosteps asees
market with ethnic equal rights:labour

shouldbe given the opportunitiesl Everyone must same no one-
of such things unusualbe disqualified the basis accent or anas anon

name.
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2 Work-environment diversity fears of ethnically mixed work—
environments be conquered.must

3 The profitability differencein be made visible- immigrantsmust
from other countries have valuable cultural and linguistic competence.

4 diversity realDynamic integration be created, situationmust a— —
with effects forpositive all employees.

The Committee places hopes employers and unions and theirgreat on
newly—started Council for Ethnic Diversity. Sweden 2000 also an

by becomingimportant initiative members, companies take publica—
stand and enabled exchange experience. The for QualityInstitutetoare
Development SIQ should be able play prominent roleto an even more

the national effortin ethnic diversity by suchto promote means as
introducing diversity into its quality criteria. The publicaspects sector,
from the individual municipal district committees,government to must
better live its responsibilities in providing social model.toup a

Proposals:

All workplaces should appoint diversity officers.
All employers should have plan for dealing with of ethnica cases
harassment racist abuse.or
Sweden 2000 should offer companies plan for diversity.actionan

diversity award forA companies and organizations should be
founded would be appropriate for SIQ and Sweden take2000 to—
the this.initiative in
The should agencies theirincreasegovernment put to0 pressure on
ethnic diversity letters of spending authority suitableare-
instruments for this.

informationDisseminate professional networks of with0 on persons
foreign backgrounds.

legislationHarmonize discrimination with gender,respect to0 on
ethnic origin, disability sexual preference.or

Education

An intercultural perspective pervade all activities thein educationmust
including teachers training. Such perspective regardssector a as

axiomatic that all students different, with different experiences andare
backgrounds, and clarifies the national and international circumstances
that shape individuals life and opportunities. Central ideas thisinan

human rights, tolerance and democracy. until thisNotrespect are
perspective forms natural foundation for all teaching will bea
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andstudentsxenophobiatackle racism andpossible parentsto among
employees.and other schoolteachersor

theof teacherstheenhance to meetCompetencetonecessary
teaching communityThemulticultural society.made bydemands a

and teachersof the populationthe ethnic compositionreflectmust
interculturalthat thedevelop strategiestraining tomust ensure

educators.futuretakes inperspective root
educational toolsand betteralso needTeachers to supportmore

should bematerialsTeachingdaily work in the classroom.them theirin
should beof ideas and expertiseknowledge bankreviewed and seta

up.

Proposals:

backgrounds inwith foreignof studentsthe proportionIncrease0
teachers training.

with foreignteacherssupplementaryOffer toprogrammesone-year0
training.

produce policycollegesfor teachers trainingcompulsoryMake to0
effectivethe impactintendshowing how theydocuments to ensure
offer.theytheintercultural perspectives inof programmes

approach, with local teach-the Pow-WowDevelop and disseminate0
and xenophobia.for school students racismworkshopsandins on

religions andof other countries,theand revise imagesReview0
materials.educationalpresented incultures

andabout racismand expertisebank for ideasknowledgeCreate a0
xenophobia.

forschool-linked organizationsfunding forlocal authorityEarmark0
whichevaluate thestudentsteachers and extent totoparents,

teaching.characterizeintercultural perspectives

Housing

suburbs ofhard—pressedshortcomings in thefarThere tooare many
commercialsocial andopportunities,employmentSwedens big cities:

and theeducational opportunities Atcapital,services, venture so on.
social securitydependenceflats andcrime,time, empty onsame

all farallowances too common.are
dynamism, thebe found in theirstrength of theseThe toareas

geographical situation inand of theirthey generate coursepower
findshould be able itsThe business communitygrowth regions. to way

possibility letthe right inducements. Onesuburbs withinto the to
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forms of available for high-priority sparsely populatedsupport areas
embrace vulnerablealso and hard-pressed urban housing estates, an

approach that might include such exemption frommeasures as
employers contributions.

localCentral and also review the public servicesgovernment must
available vulnerable housing within equalitytoareas an eye
requirements. High quality in educational and health and community

provision enhances the of andattractivenesscare an area, can reverse a
downward spiral.

Proposals:

Make demands in relation equality in public services suchgreater to0
education, child postal pharmacyservices, provision, inetc.,as care,

hard-pressed vulnerable housing theand in big cities.areas
feasibility ofStudy the reducing eliminating social security0 or or

employers contributions vulnerable housingin areas.
Relocate central and local offices vulnerable housinggovernment to0
areas.
Develop models for calculating the profit the communityto0
generated by work vulnerable housingpreventive in areas.

Culture and sport

Culture, and religion bring hundreds of thousands of people intosport
day during their leisure oftime. All these positivecontact every

be utilized better efforts.in integrationencounters must our
funding reflect the ethnic, religious and cultural diversityState must

the the forpopulation. instance, musicAt Europeanmoment, artamong
overrepresented publicsector-funded Thein music activities.

distinction between "ordinary" culture and "world culture", that all
unfortunate.culture that Western,not

popular than theNo grassroots movement attracts youngstersmore
Special should therefore be givenmovement. support tosports

integration and antiracist efforts in task for thesport a-
newlyestablished Integration Agency.

Religion plays important in the lives of immigrants,partan many
and therefore there need for information, discussion anda more
reflection about other religious tendencies and about the role of religion

Swedens relativelyin secularized community.
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Proposals:

the of municipal schoolsSurvey activities music in relation to0
Swedens multicultural character.

notthat statefundedEnsure cultural institutions least national0 -
like the Royal theOpera and Royal Dramatic Theatre havestages —

that reflects the diversity ofrepertoire Swedens population.a
colleges of fine make effortsEncourage special increasearts to to0

the number of teachers and students from backgrounds.immigrant
public funding reflectReview and revise better the ethnic,to0

religious and cultural diversity the population.in
Create special unit within the Swedish BoardImmigration to0 a

applications for visas and work permits by cultural workersprocess
and andsportsmen women.

The media

ofien the diversity from ofFar perspective missing the picture thetoo
world presented by the media. People with foreign backgrounds are
seldom asked their opinion when general issues concerning society and
the discussed. generalizationscommunity contain andReportsare

explanation that journalistsOne lack knowledge aboutstereotypes.
issues such immigration and ethnic relations. Their needstrainingas

focus diversity and ethnic relations enhance the generaltomore on
level of journalistic also deal theimportant withcompetence. to
obvious ethnic and social biases foundbe in recruitment theto to— —

profession.journalistic

Proposals:

colleges of effortsEncourage journalism make special increaseto to0
the of students foreignproportion with background.a

employersEncourage in the media field employ journaliststo0 more
with foreign background.a
Take stimulate discussion and reflection within theto0 measures
media immigration and ethnic relations.on
Create special college- and university-level for joumalists0 courses

ethnicimmigration, relations and racism and xenophobia.on
Provide funds for research the roleinto of the media and the0 way
they depict multicultural Sweden.
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The battle against everyday discrimination

In 1997 things happening in Sweden that associate withare we
apartheid the American South. People applications returnedgetor
unread, they refused denied social securityentry to restaurants,are
benefits and told back where they from byto theinstrangersgo came

purely of the colour of theirstreet skin their hairaccounton or or—
because of their ethnic Thereorigin. lot of talk of White Powera
music and neo-Nazi demonstrations, but in everydaymany ways
discrimination longterm threat the stability ofrepresents greater toa
society.

Mobilize all Swedish organizations

legislationNew its Integration Agency that toon way, as an
combat racism, xenophobia and discrimination. But domustwe more.
The trade unions better identifying and dealing withmust get at cases
of ethnic discrimination. Companies and sectoral organizations must
take public stand against singling people for special forout treatmenta
ethnic The possibility of establishing local anti-discriminationreasons.
offices by voluntary organizations should be examined.run

Adjust public activitiessector

There examples of good will alone being inadequate solvetoare many
this kind of problem. School students with immigrant backgrounds
receive discriminatory employment offices refertreatment, everyone
with foreign background special times and special officials. Wetoa
tend categorize people with widely differing qualificationsto and
experience crudely together under the label of "immigrants". Public
institutions seeing the individual behind the label and adjustmust start
their activities the reality of multicultural Sweden. And theto a new
public also make demands thesector community in general,must on
for instance in its purchasing of goods and butservices, also in
connection with of public in broad Taxsupportmeasures a sense.

be allowed fund activities in whichmust not ethnictomoney
discrimination occurs



22 Summary SOU 1998:99

Apply the law

and publicThere clear shortcomings in the the policeare way
inquiries involving illegalinto crimesprosecutors manage

few of reported.discrimination. And discrimination Onecases are ever
feel will lead anywhere.that victims that their Atreports notreason

thesmoothly-functioning legal of centralthe time systemsame a one
for tackling and reducing everyday discrimination.prerequisites

of theof various kinds, such review inConcrete waymeasures as a
the wholewhich the law applied and training targetinga programme

legal have become necessity.urgentsystem, an

Proposals:

anti-discriminationpossibility of localthe settingExamine up0
ofñces.

public purchasinganti-discrimination clauses intoand introduceTry0
instructions.

andof taking the of ethnic discriminationStudy the possibility issue0
of publicwith the provisiondiversity into in connectionaccount

funding.
illegal discrimination.the legislation relatingReview to

concerning illegalhigher criminal investigationsGive priority to
discrimination.

public office and thefor the police, the prosecutorsProvide training0
violence,ethnic discrimination, racistjudiciary issues concerningin

etc.

Public debate

defence of valuesfor the democraticThe important instrumentmost
xenophobicwith openlyhowdebate. But to preventwe groupsopen are

influence Elected politicians,from obtaining parliamentaryviews
take stand againstfrom the local councillors,prime minister mustto a

need well-thought-of human rights. Political partiesviolation aevery
They alsoxenophobic forces in society.approach mustto counterout

with foreign backgrounds and promotingpeoplerecruitingstart more
theirthem in organizations.

responsibility thesemedia bear and obvious inThe greata
allocated funds the youthThe has permittingquestions. Committee

function. Theof the Red Cross quickassociation to set up a response
andgoal moderate public debate in issues involving racismto
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xenophobia by rapidly providing the media, organizations and
moulders of opinion with facts and briefing materials falseas soon as
information disseminated in the debate. If the quick response
function survive and develop thein long financialto term, support
from the will be needed.government

Proposals:

Provide financial for the quick function.support0 response

Continuity in the battle against racism and xenophobia

There lot of things that lot of people make good of inare a a can use
the work that has already been done in connection with the European
Year Against Racism. The battle against racism and xenophobia must
continue all levels throughout society. All of share responsibilityat us a
for this

At national level the Integration Agency will have centralnew a
role. important that the becomes the powerhouse ofagency
initiative and energetic action that intended be. alsotowas
important that knowledge and tasks do fall between stools innot two
the restructuring of efforts against racism and xenophobia currently in
progress.

EU-levelAt significant made during the Europeanprogress was
Year Against Racism, and this be consolidated. After themust now
Amsterdam thesummit contains general article thetreaty text now a on
prohibition of discrimination, article 13. A European for thecentre
Surveillance of racism, xenophobia and anti-semitism has been set up,
and network for NGOs in the has beenEU created with the backinga
of the European Commission. Given the results achieved during the
European Year Against Racism, the Commission presented actionan
plan in March for1998 combating racism within the theEU to turnup
of the millenium.

the Committees view that the before and duringgovernment,
Swedens presidency of the EU in should2001, play active role inan
these issues. important the newly-formedto support contact group
of Swedish NGOs whose tasks include the monitoring of developments

EU-level. The committee also that theat shouldgovernmentproposes
organize large-scale conference during the final six monthsa european
of the follow2001 and evaluate the Europeanto Year Againstyear up
Racism 1997 and the work resulting from the action plan presented by
the Commission.
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l Bakgrund

1.1 Sverige

I regeringsförklaringen från 1996 b1.a: "Arbetslösheten,sägsmars
segregationen och rasismen de oroandeär problemen i dagensmest
samhälle. Om vi inte lyckas befästa idén människors lika värdeom
riskerar samhället brytas sönder inreatt motsättningar. Därför måsteav
hela Sverige mobiliseras för medverka till ökadatt integration".en

Under år har det i Sverige bedrivits arbete rasism ochsenare mot
främlingsfientlighet och för tolerans och goda relationer mellan
människor med olika etnisk bakgrund. Bl.a. har Statens invandrarverk,
Skolverket, Ungdomsstyrelsen och Statens kulturråd på uppdrag av
regeringen under år börjani 1990 arbetattre för långsiktigtattav
påverka ungdomars attityder och förhållningssätt till invandring,
invandrare och etniska minoriteter. Arbetet har bl.a. inneburit olikaatt

praktiskt arbete för godatyper etniska relationer har initierats,av getts
stöd och dokumenterats.

Vidare bedrevs under åren 1994-1995 kampanjen "Ungdom mot
rasism" del Europaårets "Plan of Action" vårensom var en av som
1993 rådsstatemasantogs regeringschefer. Kampanjens syfteav var
bl.a. ungdomar tillatt aktivtuppmuntra arbete på lokal nivåett mot
rasism och främlingsfientlighet.

Enligt regeringens uppfattning borde emellertid arbetet rasismmot
och främlingsfientlighet kunna intensifieras och bli struktureratmer
och målmedvetet. Inte minst gäller detta dem arbetar företag,isom
folkrörelser, myndigheter och kommuner. Utgångspunkten i arbetet
måste emellertid förhållandena deti enskilda företaget eller denvara
enskilda organisationen och det måste för kunna leda till verkligatt
förändring de människor berörda.är närmastengagera som
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1.2 EU

rasism,meddelandeframkommissionenEuropeiskalade1995 ett om
verk-denbeskrevvilketioch antisemitism,främlingsfientlighet man

viktigastefastställde deochområdetpådittills bedrivitssamhet som
formulera-strategiverksamheten. Denframtidaför denområdena som

kampenutnyttjas iverktyg skullepolitiskaomfattade hur befintligades
skulleinitiativoch olikarasismen tas.mot somnya

första lyfte detdetavseenden.två Förviktigt iMeddelandet uppvar
tillantisemitismochfrämlingsfientlighetrasism,debatten kring

insatser.kring EU:sför diskussionoch innebareuropeisk nivå ramen
tillskulle ledapå denbörjaninnebar detandradetFör process som

rasism.Europaåret mot
foroch företrädarnaministerråd,juli EU:sden 199623Det somvar

resolutionrådet,församlade iregeringarmedlemsstaternas antog omen
rasism"."Europaåretskulleår 1997 motatt vara

EU-initiativtidigareplattformtill denhänvisasresolutionenI som
segregationochrasismfrämlingsfientlighet, utgör.arbetetkring mot

rasismEuropaåret 1997medsyftetskall motresolutionenEnligt vara
att:

antisemitismochfrämlingsfientlighetrasism,hotdetbetona som-
denoch förrättigheternagrundläggandederespekten förförutgör

gemenskapensammanhållningen isocialaochekonomiska
krävsåtgärderdediskussionocheftertanketill somuppmuntra om-

iantisemitism Europafrämlingsfientlighet ochbekämpa rasism,för att
fungerandeinformationspridaocherfarenhetsutbytefrämja om—

ellernationelllokal,påutarbetatsstrategiereffektivametoder och som
och anti-främlingsfientlighetrasism,bekämpaföreuropeisk nivå att

semitism.

samordnings-nationelltillsättamedlemsstatVarje att enuppmanas
sigorganisationersamtligaföreträdakankommitté engagerarsomsom

intole-ochantisemitismfrämlingsfientlighet,rasism,kampeni mot
rans.

påangripasmåstedessa fenomenframhålls vidareresolutionen attI
arbetetnationellaför det ärRiktlinjernanationell nivå.ochlokal vaga,

följande:föreslåsbl.a.men

nivå,nationellregional ellerpåmanifestationer,projekt och som-
Europaåretfortillanknyter teman

medsamarbeteinbegriperannonskampanjerochinformations- som-
medierna
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tävlingar belyser framstegde gjorts kampeni rasism,motsom som-
främlingsfientlighet och antisemitism

Europaårets logotyp och sloganatt används undergemensamma-
"medvetandegörandekampanjer" och i samband med de olika nationella
manifestationema.
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Uppdrag2

uppdragKommitténs har varit initiera, leda och samordna deatt
svenska aktiviteterna under EU:s Europaår rasism. Syftet har varitmot

"bredast möjliga förebyggapå och motverka rasism,sättatt
främlingsfientlighet och antisemitism verka för goda relationersamt
mellan människor med olika etnisk bakgrund och för den etniskaatt
mångfalden, självklar och ständigt närvarande del detärsom en av
svenska samhället, skall respekteras det dagligai livet". Kommittén
skall enligt direktiven, återges i sin helhet bilaga arbetai med:som

opinionsbildning
främjande lokala aktiviteterav
främjande arbetsformer och förhållningssättav nya
åtgärder för företag, folkrörelser, myndigheter ochatt uppmuntra
kommuner och ställning till hur bör förhålla sig tillövervägaatt ta man
och det mångkulturella samhälletiagera
utarbetande och spridning materialav
spridning och erfarenheteridéerav

verksamhetKommitténs skall utvärderas.
Uppdraget skiljer frånsig traditionellt kommittéuppdragett genom
det allt väsentligt inriktat konkretai på åtgärder olika slag.äratt av

förhållande avspeglas naturliga skäl följandeDetta i denav
framställningen.

18-13452
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Några3 allmänna utgångspunkter for
arbetet

Kommittén februari arbetsplani 1997 bilaga 3. arbets-Iantog en
planen formuleras antal utgångspunkter för kommitténs verksamhet.ett
Andra utgångspunkter formulerades dei principiella diskussioner som
initialt fördes i kommittén.

Enligt direktiven har kommittén haft uppdraget verka "för denatt att
etniska mångfalden, självklar och ständigt närvarande delärsom en av
det svenska samhället, skall respekteras i det dagliga livet". I
arbetsplanen uttrycks det "de facto"Sverige mångkulturellt.ärattsom
Det innebär frånSverige och med dag helt stängdei sinaävenatt om

for invandring skulle förbliSverige mångkulturellt land.gränser Detett
något och bor i Sverige måsteär acceptera, oavsettsom var en som om

tycker det bra ellerärman
direktivenI vidare uttryckligen inriktningen på aktiviteternasägs att

skall sådan "de möjligai utsträckning kanstörstaattvara ses som
ingående i kontinuerligt arbete skall fortsätta efter Europaåret".ett som

utgångspunkt i kommitténs arbete har därförEn varit i forsta handatt
stödja redan pågående aktiviteter eller och bygga på tidigareprocesser
erfarenheter i olika delar samhället.av

förEn utgångspunkt kommittén, relaterad tillnäraannan ovan-
nämnda, har det svenskavarit Europaåret inte skall någonatt vara
"kampanj" deni meningen den skall kännetecknas produktionatt av av
affischer, klistermärkenpins, eller isolerade manifestationerm.m. av av
olika slag. Kommittén har, för framlidnecitera integrationsministeratt
Leif Blomberg, velat undvika "bara bli raket" och hela tidenatt en
reflekterat hur aktiviteter och initierats eller givitsöver processer som
stöd ska kunna drivas vidare och fortgå efter Europaårets slut.

Kommittén har haft ambition i samråd med myndigheter,atten —
organisationer och enskilda med kunskap och på området,engagemang

samtidigt relativt självständigt- identifiera behovgenerellamen mer av
åtgärder på olika samhällsområden och bakgrund därav inrikta ochmot
koncentrera sina insatser. Denna ambition har bl.a. inneburit att
kommittén haft mycket restriktiv policy vad gäller inkomna bidrags-en
ansökningar jfr. 62.s.
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Kommittén har inte gjort någon djupgående målgruppsanalys utan
ifrån direktivensutgått formulering uppdraget innebär påatt attom

"bredast möjliga förebygga och motverka rasism, främlings-sätt
fientlighet och antisemitism...". någonI mening utvecklas emellertid
detta i arbetsplanen. Dels slås där fast kommitténattresonemang ser

sin uppgift söka för påverka "den institutionaliseradevägaratt attsom
och strukturbärande främlingsfientligheten", dels konstateras det äratt
den människor åsiktsmässigt befinner sig mitten"stora pågrupp som

skala det gäller på människor mednär etnisk bakgrunden synen annan
"potentialen för framtida förändring".ärsom

I arbetsplanen lyfts bl.a. också fram fördet kommitténatt rent
allmänt "mindre angeläget...att arbeta frågeställningarmedär rörsom
invandringsregleringen eller flyktingpolitiken". Frågan hur statsom en
invandringspolitik förhåller sig till dess integrationspolitik och strävan

slå vakt alla invånares lika rättigheter och skyldigheter kom-att ärom
plicerad. Självklart finns det kopplingar. Men detta menadetrots
kommittén det finns viktig principiell skillnad mellan, åatt en ena
sidan, den internationellt accepterade särbehandling andrasett av
länders medborgare reglerad invandring innebär, å andra sidan,som en
den fientlighet, den särbehandling och det våld människor ärsom

för i det svenska samhällslivet grundpå sitt etniskautsatta av ursprung.
arbetsplanen vidareI står kommittén i sitt arbete vill söka ha denatt

"drabbades perspektiv". konstaterasDet terminologi och definitioneratt
i detta perspektiv underordnad betydelse och det handlingenär ärattav

förkastligi sig och förnedrande, diskussionär attsom men en om
begrepp och uppsåt förstås ändå kan värde vid val strategivara av av
och för kunna få gehör för ståndpunkt i olika i samhället.att en grupper

Kommittén gjorde inledningsvis det valet verkligen fasta påatt ta
formuleringen i direktiven enbartinte skulle motverkaatt utanom man

"förebygga" och främlingsfientlighet.rasism samhälle däräven I ett
människor med olika etnisk bakgrund aldrig där boende,möts,
utbildningsväsende, arbetsliv och kulturliv präglas segregation, ochav
där marginaliseringen tilltar finns grogrund för rasismav grupper en
och främlingsfientlighet. Och deti perspektivet ansåg vissaattman
projekt syftade till allmänt främja integration ocksåattsom mer var
angelägna och väl motiverade för kommittén på.att satsa

Under det två åren har inom Inrikesdepartementetsenaste en
arbetsgrupp arbetat med föreslå åtgärder för motverka ochatt att
förebygga rasistiskt och etniskt relaterat våld. Arbetsgruppenannat
presenterade i juni 1998 sina slutsatser i Under 1997rapport.en
arbetade vidare Utredningen lagen etnisk diskri-översyn motom av

vilketminering i december resulterade slutbetänkandeti "Räkna med
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mångfald" SOU 1997: 174. båda utredningsuppdrag harDessa
kommittén beaktat då beslutat inriktningen på arbete.sittman om
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Kommitténs verksamhet4

enlighet med direktiven delade kommitténI in sig i antal olikaett
arbetsgrupper med för frågor rörande olika delar samhälls-ansvar av
livet. Till början det fyra arbetsgrupper, nämligen "Arbete",en var
"Skola/utbildning", "Boendemiljö/kultur" "Medier", ganskasamt men

beslöts arbetsgruppen Boendemiljö/lcultur tvågörasnart att av
arbetsgrupper, "Boende/fritid" respektive Kultur/idrott". Samman-
sättningen de olika arbetsgmppema framgår bilagaav av

Mycket diskussionerna vad kommittén skulle pågöraav om res-
pektive område fördes arbetsgruppema,i de slutliga ställ-även om
ningstagandena gjordes kommittén. följande redovisningenDenav av
kommitténs verksamhet har, framgår, i utsträckningstor styrtssom av
arbetsgruppsindelningen.

Arbete4.1

Utgångspunkter

piska; så kan det principiella vägval kommitténMer änmorot som
inledningsvis gjorde det gällde aktiviteter på arbetslivets områdenär
beskrivas. till arbetsgivare och andraAtt sprida kunskap de fördelarom

mångfald arbetsplatsen kan förapå med sig och sökastörresom en
påverka dem arbeta aktivt på området framstod för kommitténatt som
den framkomliga det gällde generellt motverkavägen närmest att
främlingsfientliga attityder och etnisk diskriminering arbetslivet.i För
kommittén det viktigt framhålla vidden i begreppet "mångfald",attvar

det kunde inrymma såväl kön,etnicitet, ålder, sexuell läggning,att
social bakgrund Samtidigt det naturliga skäl den etniskaosv.. var av
dimensionen begreppet stod fokusi i för kommitténs intresse.som

Att arbete för etnisk mångfald i arbetslivet redan bedrevs påstörre
olika håll i samhället kommittén medveten menadevar om, men man
ändå anledning fanns koncentrera tillinsatser detta. Kommitténatt att
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ville söka komma vidare, bortom vällovliga till förpliktigandeintetmen
uttalanden mångfaldens fördelar, något bl.a. innebar betonaattom som

det för ska kunna dra ökadatt etnisk mångfaldatt pånyttaman av en
arbetsplatsen krävs såväl särskilda kunskaper särskilda insatser.som

Dessutom menade kommittén uppmärksamheten kring ochatt
kunskapen behovet arbete med etnisk mångfald, allt,trotsom av
fortfarande relativt begränsad. Och det särskilt i tiderattvar av
nedskärningar och omstruktureringar då det kunde svårt förvara
arbetsgivare mäkta med tänka långsiktigt ochatt strategisktatt nytt,
fanns behov åtgärder för öka förintresset arbetaett medatt attav
frågorna.

kommitténFör stod det klart den offentliga sektorn hadeatt ett
särskilt i sammanhanget. Förutom de verksamhetsmässigarentansvar
vinsterna i olika offentlig verksamhet kantyper göra attman av genom
ha anställda med olika etnisk bakgrund det uppenbart det ocksåär att
finns viktiga fortroende- och demolcratiaspekter. Det torde dessutom

mycket försvårt det offentliga Sverige med trovärdighet försökaattvar
påverka företagprivata i riktning etnisk mångfald istörremot
personalstyrkan det falli själv inte går i bräschen konkret.rentman
Företagen knappast, i fråga denna,gör istaten säger utan-en som som
bästa fall- staten gör.som

Samtidigt kommittén menade måste påatt satsassom resurser
kunskapsspridning rörande de positiva aspekterna med etnisk mångfald
och former måste dettai arbete såg kommittén behovatt prövas ettnya

öka kunskapen den etniska diskrimineringen i arbetslivet.attav om
Bakgrunden till detta inte minst den diskussion med jämnavar som
mellanrum blossar huruvida sådan diskriminering faktisktupp om
förekommer eller

Skrift mångfald arbetslivetiom

börjanI juni 1998 presenterade kommittén skriften "Mångfaldav
Möjligheter". Skriften utformad så denär ska praktisktatt vara
användbar förstapå i hand medelstora arbetsplatser, såväl privata som
offentliga.

Skriftens första del innehåller antal "goda exempel"ett samt
intervjuer med människor olikai funktioner på arbetsmarknaden som

för mångfald på arbetsplatsen och beskriverargumenterar sina
erfarenheter mångfaldens effekter. denna delI också bildav ges en av
hur andrai länder USA och Storbritannien arbetar medman som
mångfald. Skriftens andra del innehåller "mångfaldguide" med faktaen

hur det på den svenska arbetsmarknaden dagi tips ochom samtser ur
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idéer kan vända sig intresserad konkretvart är attom man om man av
arbeta med mångfald på arbetsplats.sin

Skriften presenterades sambandi med kommitténs avslutningskon-
ferens och har distribuerats till personalchefema på samtliga arbets-
platser i Sverige med 50 anställda. harDärutöver kommittén sprittöver
skriften inom såväl arbetsgivar- arbetstagarorganisationer samt,som
särskilt, företagtill och organisationer under kommitténs verk-som
samhetstid visat intresse för frågan och deltagit i inomarrangemang

för Europaåret.ramen

Broschyr yrkesnätverk för med invandrarbakgrundom personer

generell iakttagelse efterEn de informella samtal med närings-
livsföreträdare kommittén genomfört och de kontakter haftsom man
med företrädare för offentligaden sektorn se nedan det fannsattvar

behov informationsammanställa denett stort attav om resurs som
högutbildade och alltför ofta arbetslösa medtyvärr personer- -
invandrarbakgrund den bakgrunden har företrädare förMotutgör.
kommittén sammanträffat med för olika yrkesnätverk förrepresentanter
högutbildade med invandrarbakgrund och för intresseorganisationer för
yrkesverksamma invandrare. Vidare har kommittén producerat en
broschyr i vilken befintliga yrkesnätverk för med invandrar-personer
bakgrund juni distribuerades broschyren tillI bl.a.presenteras.
arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag och arbetsgivarorganisationer.

riktadeInsatser sociala nätverkmot

Skriften "Mångfald Möjligheter" har alltså mycket brett.spritts
Erfarenheten dock förhållandevis liten del sådana bredasäger att en av
utskick verkligen når och läses den målgrupp vill nå. Som ettav man
kvalitativt inriktat komplement till spridningen skriften harav
kommittén under hösten sökt1997 olika nätverksig ochnärma
kontaktnät på arbetsmarknaden. Målet har varit kommaattav personer

direkti kontakt med i nyckelposition företag ochi organi-personer
sationer och hos dem söka igång "självreflektion"sätta processer av

få dem arbete med mångfaldsfrågor kanatt att att utgöragenom se en
affársstrategi och fundera såväl svårigheter möjligheteröveratt som
med öka mångfalden deras respektivepå arbetsplatser.att

novemberI och december hölls1997 företrädaremed förmöten
små och mellanstora företag rekryteringsföretag. Ett 30-talsamt
företagare deltog vid träff.varje Kommittén har kommit i kontakt med
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intresserade företagare olika töretagarorganisationer. Vidgenom
samtalen medverkade b1.a. kommitténs ordförande Sahlin,Mona
ledamöter från arbetsgruppen, Johan Hiller, förVD Sverige 2000,
Rafael Bennejo, förVD Internationella Företagarföreningen Bosamt
Granqvist från Handelskammaren Södertörn.

Vid samtalen framkom företagaremånga vill något konkret,att göra
efterlyste kunskap, information och redskap arbetet.imen man

Okunskapen hur det verkligen på arbetsmarknaden förutom ser
arbetssökande med utländskt Vad gäller små-före-stor.ursprung var

bilden dessa knappast tycker de har och krafttagen att attvar resurser
för tänka i ökad mångfald. En mening mångaatt termer av som
uttryckte skatter och regleringar allvarligt försvårar för företagattvar

vill något på området.görasom
Ett motsvarande genomfördes i samarbete med Föreningenmöte

Sveriges Search KonsulterExecutive med företrädare för olika
headhuntingföretag. Syftet få sådana rekryterar högpå nivåattvar som

med mångfaldsaspekten i sitt arbete. kommitténsFörutomatt ta
ordförande SahlinMona medverkade också kommittéledamoten Inger
Ohlsson, ordförande i Björn Wolrath,TCO, dåvarande ordförandesamt
i Intressentföreningen Sverige 2000.

Erfarenheterna från detta delvis desamma vidmöte var som
ovannämnda fanns emellertid flerHär tecken påmöten. att en
"självreflektionsprocess" faktiskt kom till stånd. diskuteradesDet hur

bland headhuntingföretagen egentligen arbetar deniman egna
organisationen, hur rutiner och utnyttjandet sociala nätverk i sigav
exkluderar vissa människor.

Möjliga åtgärder diskuterades b1.a. borde anställaattsom var man
fler "headhunters" och också fler "researchers" dvs. de sköter desom-
första rekryteringsarbetet med invandrarbakgrund. Enstegen av -
möjlighet också aktualiserades företagen skulle kunna hasom var om

policy vid varje kandidater förpresentationattsom av en
uppdragsgivare kandidat med utländskt påbrå.presentera en

Headhuntingföretagama visade sig särskilt intresserade av mer
kunskap olika yrkesnätverk för högutbildade medom personer
invandrarbakgrund möjligheterna på Högskoleverketssamt attav
hemsida hitta värderingar utländska betyg och examina.av

Seminarier/kunskapsöversikter

Kommittén har anordnat antal seminarier/konferenser påett temat
mångfald arbetslivet.i har skett samarbeteDetta i med olika företag
och organisationer redan arbetar frågan.medsom
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Tillsammans med The Body Shop anordnades oktoberAB i 1997 en
konferens mångfald och företagens sociala Målgruppenom ansvar. var
främst företagare, vilka emellertid dökinte i någon störreupp
utsträckning. stället framfördet allt offentliganställdaI deltog.var som
Konferensen hölls Stockholmi och bland de före-medverkande fanns
trädare för antal utländska och svenska företag praktiskt arbetarett som
med mångfald, bl.a. Levis, The Body Shop och Stockholm Energi.

december anordnadesI 1997 konferens rubrikenmed "Denen
offentliga sektorns föri och det mångetniska Sverige". Syftetansvar

fokusera offentligaden sektorns särskilda arbeta aktivtatt attvar ansvar
etnisk mångfald. Vid konferensen diskuterades bådemot större mer

övergripande frågor förutsättningarna för aktivtt.ex.som
mångfaldsarbete tider ekonomiski åtstramning, och specifikaav mer
frågor det särskilda behovet mångfaldökad inomt.ex.som av
socialtjänst polisväsende. Medverkadeoch gjorde bl.a. den dåvarande

Leifintegrationsministern Blomberg kommitténs ordförandesamt
Sahlin.Mona

uppföljningSom till denna konferens anordnades i mitten majen av
1998 expertseminarium vid vilket diskuterades olika juridiskaett
aspekter på användande s.k. antidiskrimineringsklausuler sambandiav
med offentlig upphandling se också f..97s.

anordnade kommittén tillsammans med Rådet förI 1998mars
arbetslivsforskning RALF och för FramtidsstudierInstitutet två
konferenser på etnisk diskriminering respektive "diversity". Vidtemat
konferensema presenterades kunskapsöversikter dessa områden.nya

Höglund vid Sociologiska på UmeåDocenten Sten institutionen
universitet har i studie försökt kunskapslägetsystematiseraen om
diskrimineringen invandrare svenskt arbetsliv. Höglund konstaterariav
bl.a. hurvi i utsträckning saknar underlag för bedömaatt storstor att
omfattning har,diskrimineringen tillgängliga data detgörattsom men
sannolikt den indirekta diskriminering", hängeråtminstoneatt som

har eftersommed nätverksrekrytering, ökat under årsamman senare
nätverksrekryteringens roll har ökat och invandrare samtidigt
exkluderats från nätverken. Vad gäller den direkta diskrimineringen
och det Höglund för statistisk data förkallar diskriminering saknas

bedömning denhuruvida ökat ellergöraatt en av
Höglunds översikt slutar vilka områdeni genomgång påen av

ytterligare forskning behövs, för ska kunnavi sägaatt mer om
omfattningen och karaktären denpå etniska diskrimineringen iav
svenskt arbetsliv.

amerikanska professornDen Lois Wise har omfattande studiei en
kartlagt den forskning utförtshar mångfald i arbetslivet.som om
Kartläggningen finnsvisar det starkt stöd för arbetsgruppersatt att
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produktivitet och förmåga lösa problem ökar de könsblandadeatt ärom
istället för enkönade. Motsvarande stöd for ökad etnisk mångfaldatt
skulle öka produktivitet svårare påvisa,är det finnsetc. inteatt men
heller stöd för hypotesen skulle kunna avvisas.att Däremot finns
entydiga resultat visar deltagande i arbetsgrupper prägladeattsom av
etnisk mångfald ökar människors tolerans gentemot grupper som
upplevs avvikande.som

Lois Wise efterlyser forskning mångfald i arbetslivet. Detny om
behövs fler studier kan ligga till grund för praktiskasom
rekommendationer hur mångfalden ska kunna ökas. Likaså behövsom
fler studier hur effektiviteten påverkas ökad mångfald.om av

skriftEn sin utgångspunkt i vad framkom vidtar de bådasom som
konferensema och bl.a. kommer innehålla populariseradeattsom
sammanfattningar de båda kunskapsöversiktema under produk-ärav
tion och beräknas föreligga i början hösten.av

I slutet april 1998 anordnade kommittén tillsammans medav
Mångfald och Dialog Röda Korsets idé- och utbildningscentersamt en
konferens på "Lokala anti-diskrimineringsbyråer i Sverige.temat
Utgångspunkten för konferensen hur i Nederländerna,var man genom
organisationen "Landerjlijk Bureau Bestrijding Rassen-ter van
discriminatie" LBR och dess antidiskrimineringsbyråer,nät valt attav
arbeta etnisk diskriminering på lokal nivå. huvudfråganmot Men var
förstås vilket behov och vilka förutsättningar för, sådant lokaltettav,
arbete finns i Sverige. Vid konferensen deltog bl.a. företrädare forsom
LBR och lokala antidislçrimineringsbyråer, kommitténs ordförande
Mona Sahlin, Diskrimineringsombudsman Margareta Wadstein och
Jämställdhetsombudsman Lena Svenaeus.

Diskussionen vid konferensen korn huvudsakligen kretsa kringatt
vikten på alla områden och alla nivåer arbeta för motverkaatt attav
etnisk diskriminering. Arbetslivsområdet lyftes emellertid fram som
särskilt betydelsefullt. efterlysteMånga samarbete mellannärmareett
de dagi existerande ombudsmannafunktionema med uppgift att
motverka diskriminering olika slag och menade samtidigt lokalaattav
antidiskrimineringsbyråer borde värdefullt komplement tillettses som
dessa ämbeten.

F mångfald arbetslivetiorumteater om

Tillsammans med Utvecklingsrådet för den statliga sektorn har
kommittén finansierat produktionen forumteaterforeställning attav en
använda i arbetet for motverka etnisk diskriminering arbetslivetatt i
och få arbetsgivare inse vikten etnisk mångfald i denatt av egna
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UtvecklingsrådetsförinomProduktionen inrymsorganisationen. ramen
speglar Sverige".statsförvaltningsatsning "En som

detkomplexitet och inte minstfrågomasmenadeKommittén att
fådet effektivastekänsloupplevelser oftaförhållande sättetär attatt

och värderingarinvanda föreställningarifrågasättamänniskor att
okonventionella satsning.motiverade denna mer

VardagensutfonnatsFöreställningen, teatergruppenavsom
arbets-statligahand erbjudas deförstaDramatik, kommer i att sex

ochVägverket, CSNUtvecklingsrådets projekt, bl.a.ingår igivare som
fungera iutformad fördenKriminalvårdsstyrelsen, ävenär attmen

organisationer.privata
avslut-kommitténssamband medframfördes iFöreställningen

ningskonferens 1998.i juni

arbetekommunernasEnkät om

kommittén tillsammansgenomfördetill juni 1998Under perioden april
Örebro/Novemus hurenkätundersökningHögskolanmed i omen

med,arbetaregenskap arbetsgivare,bl.a. i deraslandets kommuner, av
främlingsfientlighetmångfald,frågor rasism,förhåller till,och sig om

diskriminering.och etnisk
till landetsligger ihur det verkligenfå reda påFörutom att

enkäten hossyftet medaktuella avseendenadekommuner i attvar
"själv-söka initierabefattningshavarekommunala avprocesser

skallförlängningendetta förstås ireflektion", med förhoppningen att
spridamöjligt,handling,konstruktivtill konkret ochleda samt att, om

tillområdetförhållningssätt påarbets- ochidéerochtips om
kommunerna.

"Etniskfinns tillgängliga iresultatUndersökningens rapporten
enkätstudie kommunerdelaktighet och diskriminering. Enmångfald, av

anställdaandelenden framgår bl.a.med invånare". Av16 000 attöver
generelltundersökta kommunernainvandrarbakgrund deimed ärsett

överraskande, andelen medkanske sågäller detta, intelåg. synnerhetI
Också detchefspositioner.invandrarbakgrund iutomeuropeisk när

förvidta åtgärderberedskap och benägenhetgäller kommunernas attatt
framgårfrämlingsfientlighet och diskrimineringmotverka rasism, att
visarområde där kommunernaborde kunna Det störstgöras.mer

skolområdet.aktivitet är
kommun-Svenskakommer till höstenRapporten att genom

och resul-till landets samtliga kommunerförbundets försorg spridas
förmedlats till det nyinrättade Integrations-särskilthar ocksåtaten

verket.
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4.2 Skola/utbildning

Utgångspunkter

Vikten skolans arbete främlingsfientlighetrasism och och föratt motav
tolerans och uppfattningen alla människors lika värde kon-ärom
tinuerligt och integrerat i den reguljära ämnesundervisningen kan inte

understrykas. detta perspektivI bedömde kommittén detattnog
avgörande försöka fä igång långsiktigt lokalt arbete på deatt ettvar
enskilda skolorna. Kommittén menade nämligen det endast lokalt,att är

denpå enskilda skolan, förändringsarbetegenuint kan kommaettsom
till stånd. menadeDet kommittén, de verksammaär, ärpersoner som
inom skolan elever, lärare och skolpersonal-övrig kan förändrasom-
den.

förändraFör inom skolan på rasism och främlings-att synen
fientlighet och därtill relaterade frågor menade kommittén detatt
krävdes dels vidareutbildning för verksamma lärare jämte obligatoriska
kurser deni reguljära utbildningen för blivande lärare, dels bra
pedagogiskt material konkret stöd lärarensi dagliga arbete.ettsom
Vidare såg behov bättre söka tillvara detett stort att taman av enga-

finns bland eleverna utveckla förmetoder hurattgemang som genom
dessa på skola skasin kunna initiera arbete rasism ochmot
främlingsfientlighet.

Studiematerial till landets samtliga skolor läget-"Hur "är

oktober skickadeI 1997 kommittén studiematerialet "Hur läget"ut är
till landets samtliga grund- och gymnasieskolor, skolstyrelser och
elevråd. Materialet hade tagits fram samarbetei med Tidningen i
Skolan Stockholm TiS, bakom det stod dessutom Lärarnasmen
Riksförbund, Lärarförbundet, Skolledama, SkolaHem samt
Elevorganisationen.

Syftet med projektet få igång lokalt och långsiktigt arbeteär att ett
främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och mobbning.mot Det

viktiga arbete inleds och dialog kring dessa, oftaär mycketatt ett att en
frågorsvåra, kommer igång. Förhoppningsvis kan materialet idéerge

och inspirera till ytterligare aktiviteter.
"Hur läget" består diagnos- eller diskussionsunderlag,är ett ettav

metodmaterial med tillhörande lärarhandledning referens-samt ett
material litteraturförslag, tips på pedagogiskt material, förslag påannat
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materialet,del i "Jagtill m.m.. Enkan vända sigorganisationer man
andraöde underjudisk familjsfamilj",tänker på tar upp enen

Grijnfeld.självbiografisk bok Bennypåvärldskriget och bygger aven
"Levande Historia inommed projektetsamarbetatharKommittén

tänker påUtbildningsradion kring "JagochStatsrådsberedningen en
familj".

väljervilken lärarenverktygslådaliknas vidläget" kan"Hur är uren
ålder ochförfogande och elevgruppenstid tillberoende påolika delar

användbartdet skautformat såMaterialetsammansättning. är att vara
framöver.flera år

kunnat iintehar varitläget"svårighet med "HurEn är att seman
harskoloranvändning. Mångatillfaktiskt kommitmaterialetvad mån

exemplarbeställa ytterligarevelatkommittén ochtillsigdock hört av
läget"kunskap "Hurspreds1998Under våren ärmaterialet. omav

reklambyrånframtagnaideelltaffischeroch avannonsergenom —
materialetbeställningamaochfickRififi. Annonserna stort avgensvar

påtagligt.ökade
rektorer.till samtligautvärderingsenkätgick1998I utenmars

föroch puffasprida kunskapdelsSyftet med enkäten att omvar
metoden nåförsökadels1äget", utattanvändning "Hur attär se omav

försker inomenkätenBearbetningslagit välskolornatill ut. ramenav
skallarbetekommitténsutvärderingenövergripandeden varasomav

september 1998.den lfärdigställd senast

på skolor landetrådslag rasismWow runtPow- mot-

skulle verka pådetläget"med "Hurförhoppningen är attOm var
kallarindianernordamerikas"Pow-Wow"projektetså harbredden —

bedrivits iharPow-Wowpå djupet.rådslag så gåttsina mer-
syftat tillochrasismUngdomriksorganisationenmedsamarbete mot

igymnasieskolorochhögstadie-engagerade elever på 25 runtatt omge
ochrasismmed frågorkan arbetade aktivt rörforum därlandet ett som

främlingsfientlighet.
skolor,samtligahar besöktprojektledare äranställdsärskiltEn som

söder, ochSimrishamn itillGällivare ilandet frånspridda över norr
genomfört rådslagen.

handlingsplanresultera iarbetet skallhar varitMålsättningen att en
förhållandena harProjektetenskilda skolan.denpåfrånutgårsom

rådslaghandbok förskriften "Pow-Wow motdokumenterats i en-
väl skaarbetet slagitde skolor därförhoppningenoch utrasism", är att

dessavill ioch skolorför eleverexempel tagkunna tjäna tasomsom
frågor.
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En uppföljningskonferens Öhölls på Barnens i maj 1998. Då fick
elever från samtliga deltagande skolor tillfälle träffas, utbytaatt
erfarenheter och diskutera hur kan arbeta vidare med de aktuellaman
frågorna.

Arbetet med Pow-Wow har visat det behövs ökatatt ett
elevinflytande på skolorna. Elever har ofta ingen eller liten möjlighet

påverka sin vardagligaatt situation. Elever på initiativ villegetsom
arbeta praktiskt rasism och främlingsfientlighetmot inte sällanmöter
hinder, det kan förekommat.0.m. passivt motarbetasatt man av
skolpersonalen. Självklart finns det dock samtidigt många goda
exempel visar på motsatsen.som

handlingsplanerNär fram på den enskilda skolantas det viktigtär
alla inom skolan involverasatt i arbetet med den. Rådslagen har

fungerat bäst i skolor där det redan funnits intresse ochett ett
för arbeta med demokratifrågoratt och där rådslagetengagemang varit,

eller blivit, del i sammanhang.störreett Det också på sådanaären
skolor rådslaget har lett till fortsatt verksamhet. Elevernasom som
deltagit i projektet har framhållit vikten samarbete mellan klasser påav
den skolan och mellan olika skolor. Man samarbetetegna attmenar
tydliggör skillnader och likheter och möjlighet till konstruktivtger
erfarenhetsutbyte. Ett problem har varit kommunikationen inom
skolorna, eleverna helt enkeltatt inte fått nödvändig information om
projektet.

Massmediabevakningen Pow-Wow har varit god. Lokala medierav
har så vid varje genomförtgott Pow-Wow uppmärksammatsom
händelsen, något bl.a. fungerat för de eleveruppmuntransom som en

sig.engageratsom

Konferens lärarutbildningenom

decemberI 1997 anordnade kommittén konferens på "lärarut-tematen
bildning med interkulturellt perspektiv".ett Konferensen arrangerades i
samarbete med Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Samtliga ansvariga lärarutbildare bjöds in diskutera vad faktisktatt som

och vadgörs borde på områdetgöras inom lärarutbildningen isom
Sverige idag. flestaDe de universitet och högskolor erbjuderav som
lärarutbildning deltog. Deltog i konferensen gjorde också
Lärarutbildningskommittén LUK.

Enligt riksdagsbeslut 1985 skall lärarutbildningenett genomsyras av
interkulturellt perspektiv.ett Deltagarna på konferensen enigavar om

det måste finnasatt tydlighet ochstörre konsekvens ien
utbildningsinstitutionemas arbete med förverkliga detta.att Som
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skrivningen i examensordningen för lärarutbildningen dagi detär är
möjligt praktiken högi i grad bortse från det interkulturellaatt perspek-
tivet. Och det sker också ofta de kurser erbjuds påattgenom som
området frivilliga för studenterna och sällan särskiltär omfattande.
Dessutom finns dessa kurser inte vid alla utbildningsinstitutioner. Det

också viktigt, menade särskilt betonaär vikten detatt attman, av
interkulturella perspektivet skall gälla i alla och i allämnen
undervisning. Och det alltså inte så det enbartär att är t.ex. ämneett

svenska andraspråk berörs.som som som
Vad kom fram vid konferensen, inklusive de "papers"som som

presenterades, finns samlade i "Lärarutbildning medrapporten ett
interkulturellt perspektiv".

4.3 Boende

Utgångspunkter

Också dettapå område kommitténs utgångspunkt aktiviteternaattvar
måste ha långsiktig prägel och bygga på lokalt samten engagemang
dessutom de måste frånutgå förhållandena i det enskildaatt
bostadsområdet.

vidareDet naturligt denutnyttja kontakt kommittén hade medattvar
dessSABO VD Bengt Owe Birgersson, tillika ledamot igenom

kommittén. Härigenom kunde bygga denpå kunskap redanman som
fanns inom SABO:s organisation det reguljära arbete företagetgenom
under längre tid bedrivit området.på

Samarbete med SABO

Tillsammans med valdeSABO kommittén fem bostadsföretagut
verksamma bostadsområdeni i olika delar landet i syfte där sökaattav
få igång lokalt förankrat arbete främlingsfientlighet och rasism.ett mot

harMan efter skapa mötesplatser för de boende och desträvat att som
verksamma i respektive område få igångär samverkans-samt att en

Kommun, skola, daghem, företagare och föreningar i respek-process.
tive område har aktivt involverats och målet har förstås varit få framatt

antal goda eller dåliga exempel dra lärdom ifrån.ett att- -
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fem bostadsföretagDe deltagit är:som

I ärlundaHoor chHalsmgborgshem
Helsingborg

Kommunfastigheter Råbergstorp och Lagersberg
Eskilstuna

Gårdstensbostäder Gårdsten Göteborg

Bostads Vätterhem Råslätt JönköpingAB

Nynäshamns Bostäder BackluraAB Nynäshamn

flesta de bostadsområden projektet deningått i uppvisarDe av som
problematik typisk för miljonprogramsornråden iär runt omsom

fattigdom, arbetslöshet, utanförskap och bidragsberoende.Sverige -
fem olika områdena har främst syftat till försökaProjekten i de att ta

finnstillvara och bygga på de möjligheter lokalt, både i områdetsom
människorna bor där. Utvecklingsarbetet desådant och hos isom som

skildaolika områdena har kommit olika långt och har haft vittman
fall fokus."angreppssätt", i de flesta har sysselsättningen varit imen

framgångsrikt ungdomsarbete ochBacklura har initierats iI ett
projekt kallat "Jobb istället för bidrag.Råslätt har drivit ettman

Gårdestensbostäder försöker stödja de boende företagstartaatt egna
med självförvaltning och Lagersberg och Råbergstorp haroch arbetar i

träffpunkt området med datortek och café.bl.a. byggt i Ienman upp
kommit likaNärlunda och Högaborg har inte långt i övrigasomman

där fortfarande disksusisioner kring den konkretaområden pågårutan
inriktningen arbetet.på

Projektledare och för bostadsföretagen har haft tvårepresentanter
träffarerfarenhetsutbytesträffar under respektive och sådana1997 1998

genomföras efter harkommer det Europaåret rasismävenatt att mot
avslutat verksamhet.sin

Projektet har dokumenterats kommeri rapport atten som
distribueras bl.a. till samtliga SABO-anslutna företag och landets
samtliga kommuner.
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Kultur/idrott4.4

Utgångspunkter

det svenska samhälletI saknas alltför ofta naturliga därarenor
människor med olika etnisk bakgrund kan det perspektivetImötas.
menade kommittén såväl kulturlivet idrottsrörelsen haratt som en
oerhört viktig roll spela. Kultur kan plattform däratt utgöra en
nyfikenhet väcks, förutsättningar för förståelse skapas och sker.möten
Och idrottens karaktärinternationella och dess inneboende förmåga att

kollektiv i kamp för nå målsvetsa ett göratt ett gemensamt attsamman
också den på särskilt vis kan främja gemenskap mellan människorett

etnisk bakgrund.oavsett
ytterligareEn utgångspunkt för kommittén konst inte uppstårattvar

i vakuum det naturligt konsten i föränderligt samhälleärett att ett-
söker uttryck och målgrupper. oundviklig frågaEn i detnya
perspektivet emellertid hur det svenska kulturlivet egentligen harvar
påverkats de förändringar i fråga den svenskastora ägtav som rum om
befolkningens etniska sammansättning.

Religionens betydelse för många dem på tidav som senare
invandrat till Sverige omvittnad. Kommittén såg denär mot
bakgrunden behov ytterligare insatser för dels tillett attav
majoritetsbefolkningen sprida kunskap andra religioner, delsom
tillsammans med företrädare för sådana religiösa riktningar mångasom
nyhitkomna omfattar fundera vilken roll religionen kan ha detiöver
förhållandevis sekulariserade svenska samhället.

Samarbete kring teaterföreställningen "Nils Holgersson "

Kommittén beslutade i april 1997 samarbeta med Riksteatern kringatt
det tältteaterprojektet "Nils Holgersson". Riksteatern ochFörutomstora
deras mångkulturella ensemble Shikasta, Västanå SamiskaTeater,är

och "StockholmTeatern kulturhuvudstadEuropas 98" involverade.—
Pjäsen Nils Holgersson har och utgångspunkt ochmytensagan som
ansluter till Selma Lagerlöfs berättelse, Nils geografinmen resa genom
blir här i det Sverige där frågor människans förhållandeen resa nya om
till och individens förhållande till sina medmänniskor står inaturen
centrum.

Kommittén har bidragit med till produktionen särskildresurser av en
bilaga till ungdomstidningen Chili och till aktivt publikarbete underett
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hösten 1997 och våren Publikarbetet1998. har bl.a. syftat till lockaatt
fler med utländsk bakgrund till teatern.

Tidningen Chili delas landetspå alla gymnasieskolor med flerut än
elever, samtliga100 på universitet och folkhögskolorvissa isamt

landets alla JC-butiker. gratis for elevernaDen och upplagan påär runt
exemplar beräknas75 000 nå minst det dubbla antalet läsare. Chili gör

regelbundet bilagor frågor brännande forärtarsom upp som en ung
generation.

aktuella Chilibilagan,Den "Nisses Magazine", publicerades i maj
1998 och behandlar bakgrund föreställningen Nils Holgerssonmot av
frågor mellan olika kulturer och människor. före-Att såvälmötenom
ställningen tidningsbilagan berör samisk kultur och för-som samemas
hållande till majoritetssamhället har särskilt värdesatts kommittén.av

Med början i maj 1998 kommer Nils Holgersson femunderatt
månader landet och spelas på femtio olikaturnera runt orter.
Sammanlagt räknar med mellan och30 000 40 000attman personer
kommer föreställningen. Chilibilagan kommer finnasatt attse
tillgänglig för teaterbesökama under turnén.

Kommittén har delvis finansierat samarbetet med Riksteatern med
vissa särskilda medel regeringen beslut i maj 1997 gettsom genom
kommittén dispositionsrätt Medlen har öronmärkta förvaritöver.

syftande till ökainsatser barns och ungdomars kunskaper andraatt om
kulturer och religioner. samlad redovisningEn dessa medelsav
användning bilagaiges

Seminarium för högre konstnärliga utbildningar

arrangerade kommitténI 1998 seminarium för företrädare förettmars
samtliga högskolor i landet erbjuder högre konstnärlig utbildning.som
Syftet med seminariet högskolor med konstnärligatt uppmuntravar

utformningeninriktning vid olika utbildningar beakta dels detatt av
förhållande Sverige idag mångetniskt, dels den potentialäratt som
ligger konstnärligt skapande det gäller möjligheter tilli när att ge
identifikation och mellan människor. igång denM.a.0.,möten sättaatt

"självreflektion" efterlyses kommitténs direktiv. Vidiprocess av som
seminariet medverkade bl.a. Helles,Marco Röda korsets idé- och
utbildningscentrum, och Gillis Herlitz, författare och kulturvetare.

Under seminariet diskuterades främst rekrytering till de högre
konstnärliga utbildningarna. Få med utländsk bakgrund sökerpersoner
till dessa utbildningar. del menade förklaringen klassmässig,En att var
andra framhöll betydelsen få med utländsk bakgrund sökerattav unga
sig till de kommunala kulturskoloma främst har traditionelltettsom
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västerländskt musikaliskt utbud. Att musik, bild ochämnen teatersom
har fått stryka på foten tideri nedskärningar skolan,i vilket inneburitav

rekryteringsbasen till de högre konstnärliga högskolorna generelltatt
minskat, ytterligare något nämndes.var som

Samarbete med Riksidrottsförbundet/ "Starta vågen "

förInom Riksidrottsförbundets pågående satsning "Starta vågen"ramen
har kommittén finansierat projekt syftande till motverka rasismett att
och främlingsfientlighet bl.a. öka andelen aktiva,attgenom
funktionärer och domare med invandrarbakgrund inom idrotten. Fyra
specialidrottsförbund Svenska bordtennisförbundet, Svenska inne--
bandyförbundet, Svensk basket och Svenska boxningsförbundet har-
valts och utifrån sina respektive förutsättningar börjat arbeta medut
olika projekt.

Svenska bordtennisförbundet kommer revidera befintligaatt
"handledningar" för instruktörsutbildningama på de förstatvå fyraav
"utbildningssteg" infogaoch kulturrnöten.avsnitt frågaEnett om som
särskilt uppmärksammats Bordtennisförbundet hur "tarärav man
tillvara" invandrarungdomar i verksamheten. Bakgrunden mångaär att
flickor med invandrarbakgrund i undersökningar bordtennisuppgett att

den de helst vilketsig åt, emellertid inte någotär ägnarsport är som
avspeglar bland desig aktiva i föreningarna. De utbildnings-nya

beräknasmaterialen kunna börja användas under hösten 1998.
Också Svenska Innebandyförbundet inriktar sitt arbete på att

revidera det utbildningsmaterial används tränarutbildningama.isom
Frågor rasism, främlingsfientlighet och etniska skallmotsättningarom
integreras det "etikblock"i skall ingå de grundläggandeisom
utbildningarna för såväl domare. Redan dag föreliggeri dettränare som
material ska användas på tränarutbildningama.som

Svensk Basket vill med sitt arbete bl.a. förbättra kunskapen om
olika etniska det "utestängande" regelverket, visa pågrupper, anpassa
"goda exempel" såväl inom den idrotten inom andra heltsamtegna som
få bort disciplinärenden "som bottnar etniskai motsättningar". Som
stöd i arbetet har bildat referensgrupp med företrädare från bl.a.man en
invandrarföreningar. Materialproduktion påbörjad och arbetetär
kommer bl.a. också innebära särskilda insatser sambandi medatt
skoltumeringar och andra tävlingar.

Boxningen där andelen utövande med utländsk bakgrundär sporten
mycket hög, för den skulle vidtagit några särskildaär utan att man

åtgärder för "bredda rekryteringen". Svenska boxningsförbundetatt
kommer emellertid i olika sammanhang särskilt uppmärksammaattnu
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vikten aktiva med utländsk bakgrund i utsträckning bliratt störreav
delaktiga i den demokratiska föreningarna.iprocessen

Samtal med företrädare för ortodoxa kyrkor respektive muslimska
organisationer

Syftet med samtalen erbjuda forum for reflektionatt ett övervar
förutsättningarna för samexistens i Sverige. fannsDärutöver en
förhoppning de religiösa ledarna sin särskilda ställning, iattom genom

högre grad vad fallet, skulle kunnaän spelaän ärsom nu en
attitydpåverkande och kunskapsförmedlande roll olikai sammanhang.
Under perioden september till november anordnades1997 olikatre
samtal. Bl.a. sammanträffade kommittén med företrädare för antalett
shiitiska och församlingar.organisationer Härvid framkom shiaatt som

i olika avseenden upplever svårigheter i Sverige.storagrupp
Sammanträffandet exempel hurpå viktigt detär ett är att staten

initierar och förstås helst också upprätthåller dialog medävenen— -
relativt nyinvandrade vilka saknar starka riksomfattandegrupper av

kan föraorganisationer deras talan. börHär detsom nya
Integrationsverket aktivtta ett ansvar.

Distributionsstöd skriftenavseende "Sveriges Judar"

Med de särskilda medlen för insatser för öka barns och ungdomarsatt
möjligheter lära känna andra kulturer och religioner jfr.sinatt än egen
bilaga 6, har kommittén Judiska Muséet Stockholmigett ett
distributionsstöd för spridande slcriften Judar","Sveriges judar iav om
Sverige och deras historia, och traditioner.tro

Skriften producerad muséet och den har tack kommitténsär av vare
stöd kunnat tillställas samtliga högstadie- och gymnasieskolor landet.i

Stöd till utgivningen Koranennyöversättningav en av

Kommittén har också med de nämnda särskilda medlen stöttovan
utgivningen nyöversättning Koranen. Den utgivnasenastav en av
svenska översättningen frånKoranen 1917. bakgrundMotärav av
okunskapen och de ñentliga attitydema förekommer mot,om, som
islam och muslimer det svenskai samhället har kommittén sett ett stort
behov tidsenlig översättning forKoranen användande inteav en av
minst utbildningsväsendet,inom inom massmedierna, påäven t.ex.men
myndigheter och i socialt arbete olika slag.av
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Särskilt positivt med den aktuella översättningen enligt kom-är,
mittén, den omfattande in iKorantextennotapparaten sätter ettsom
historiskt och socialt sammanhang.

4.5 Medier

Utgångspunkter

arbeteUtgångspunkten för kommitténs inom medieområdet har varit att
det medierna för dessa ska kunna klara uppgift påinom sinatt att ett-
rättvisande spegla samhället- krävs mångkulturell kompetens ochsätt

eftermedvetenhet. Därför har valt arbeta två huvudlinjer. Delsattman
utbildningsinsatser riktade joumalistkåren och journalist-motgenom

studeranden, dels söka påverka rekryteringen till media-attgenom
utbildningar och till redaktioner.

utbildningsområdet menade kommittén det förutomPå att en
fördjupad kunskap och medvetenhet olika kulturer ochbredare och om

samhället och företeelser främlings-det mångkulturella om som
starkare professionell medvetenhetfientlighet och behövdesrasism en

skildra flyktingar ocheffekterna på olika invandrare,sätt attattom av
mångfald.samhällets etniska

rekryteringsfrågoma låg bl.a.förBakom kommitténs intresse en
befolkningensjoumalistkår spegladeföreställning attom en som
mediernaförbättrar möjligheterna företniska sammansättning att

identifikationspunkter ochbefolkningenerbjuda gemensamma
referensramar.

ambitionen med aktiviteter täcka inKommittén hade alltså sinaatt
utbildningen på området vidareutbildningensåväl den reguljära avsom

journalister stimulera till självreflektionredan yrkesverksamma samt att
joumalistkåren.och debatt inom

"Samtal", seminarier m.m.

syfte frågeställningar medier och detuppmärksammaI röratt som
samhället har kommittén medverkat ellermångkulturella i arrangerat

anordnadesflera diskussioner och seminarier. novemberI 1997 en
workshop tillsammans med Sveriges Radio på "Väljer vi botttemat

genomfördes tillsammansmångfalden". januari 1998 seminariumI ett
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med Föreningen för Svensk Medie och Kommunikationsforskning
F SMK på "Främlingssynen i joumalistiken".temat

I juni 1998 arrangerades tillsammans med Svenska
Joumalistförbundet SJF seminarium där frågorna delvis tackladesett

"Ärpolitiskt perspektiv. Seminariets överrubrikett mediemassur var
Sverigebild demokratisk" och specifika frågor diskuteradesmer som

"Har människor med invandrarbakgrund möjlighet siggöraattvar:
hörda i mediema", "Vilket politikerna för etniskatar attansvar
minoriteter kan delta i det offentliga samtalet" och "Följer de etniska
minoriteterna svenska tidningar, och radio".tv

septemberI 1998 kommer Institutionen för journalistik och
masskommunikation vid Göteborgs universitet med stödatt av
kommittén anordna seminarium där företrädare för utbildningen ochett
olika medier kommer diskutera hur konkret kan arbeta föratt attman
bredda rekryteringen till joumalistutbildningar och redaktioner.

Stöd till stipendiefond

Kommittén har initierat stiftandet och bidragit ekonomiskt till,av, en
stipendiefond journalister möjlighet öka sina kunskaperattsom ger om
invandrares och minoriteters villkor, kulturella betingelser ochom
förändringar fenomen rasism och främlingsfientlighet.samt om som
Stipendiefonden förvaltas Publicistklubben PK. För att garanteraav

lång "livslängd" på stipendiet, och också för understryka denatten
breda samhälleliga uppslutningen i arbetet rasism ochmot
främlingsfientlighet, har Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet involverats. Med deras bidrag fondentill såäven
kommer stipendiet kunna delas i framöver.många åratt ut
Stipendiefonden instiftades oktoberi 1997 och i januari 1998 erhöll en
journalist anställd på Svenska Dagbladet det första stipendiet fonden.ur

Vidareutbildning för yrkesverksamma journalister

lyftaFör fram frågor främlingsfientlighet, det mångetniskaatt om
samhället och journalistiken kring detta har kommittén i samarbete med
Fojo Fortbildning for journalister i Kalmar två mindrearrangerat
seminarier i Göteborg respektive Linköping. Fojo landets endaär
utbildningsinstitut på högskolenivå för yrkesverksamma journalister.

Vid vardera tillfället samlades mellan tjugo och trettio journalister
och redaktörer från såväl tidningar, och radio. "Rubriken förtv
seminarierna "Rasism joumalistiskt dilemma". Genomvar som



SOU 1998:99 Kommitténs verksamhet 53

diskussion och analysövningar med utgångspunkt i konkreta fall
försökte höja medvetenheten och väcka insikt de särskildaman om
svårigheterna i det journalistiska arbetet vid rapporteringen kring
invandrare, kultunnöten, främlingsfientlighet m.rn..

Med kommitténs stöd kommer också Fojo till höstenatt arrangera
intemseminarium för de kursledamaett för uppmärksamma deattegna

aktuella frågeställningarna. Förhoppningen seminarier detär slagatt av
kommittén finansierat ska kunna bli del den reguljära verksamheten av

Fojo bedriver vid institutet i Kalmar.som

Projektstöd till insatser journalistikinom och medieutbildningar

Landets alla joumalistutbildningar på universitet och folkhögskolor,
högskolelinjer ochsamt inom ämnesområdet medie ochprogram

kommunikationsvetenskap fick i maj 1997 inbjudan söka bidragatten
till arbete med frågor knyter till den etniska mångfalden isom an
samhället, rasism och främlingsfientlighet. En rad universitet och
folkhögskolor inkom med ansökningar för genomförande iav
huvudsak kurser på det aktuella I mitten oktober 1997temat. av
beviljade kommittén bidrag för genomförandet följande verksamhet:av

Kursen "Journalistik i mångkulturellt samhälle", Institutionenett för-
Journalistik, Medier och Kommunikation JMK vid Stockholms
universitet.

Projektet "Kulturöverskridande journalistik", också IMK.-
Joumalistisk studie "andrahandsgenerationssvenskama" iav—

bostadsområdet Råslätt i Jönköping, Joumalistlinjen vid Södra
Vätterbygdens Folkhögskola.

Kursen "Journalistik i mångkulturellt samhälle", Institutionen förett—
journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.

Nämnas särskilt kan JMK:s projekt "Kulturöverskridande journalistik",
inom för vilket seminarieserie under rubriken "Medier ochramen en
mångkultur" för studenter och lärare. Bl.a. deltogarrangerats Mats Eric
Nilsson, nyhetschef på Svenska Dagbladet, talade hursom om
tidningens policy det gäller publicerandetär känsliganär uppgifterav

rasister och diskriminering, Ylva Brune, kommittéledamot ochom
medieforskare, talade den "koloniala" flyktingarpå isom om synen
medierna och hur mediers hitta kulturella förklaringarsätt tillattom
beteenden undvika deär verkligasätt problemen,ett Héctoratt Barajas,
Östgöta Correspondenten, talade invandrares svårigheter attsom om

såväl få kunna utföra joumalistiskt jobb, Jan Lewenhagen,ett samtsom
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chef talade hur "mångkulturellför Stockholm,DN som om en
ochnyhetsbevakning" kan läsare annonsörer.ge nya

antologiUtgivning av

"Joumalistik mångkulturellt samhälle" medantologi på iEn etttemat
verksamma journalister kommerbidrag från medieforskare och att

Bokförlag boken, för vilkenCarlssonpubliceras hösten 1998. utger
redaktör. Medverkande skribenterkommittéledamoten Ylva Brune ärär

Hvitfelt, Lindquist,Ylva Christian Catomeris, Håkan BosseBrune,
Löwander, OivvioLodenius och Wingborg, BirgittaAnna-Lena Mats

och Per-Markku Ristilammi.Polite

Stöd till tidskriften Expo

mellan och speladeTidskriften utkom åren 1995 1997,Expo, ensom
organiseradgällde frågor kring rasismbetydelsefull roll detnär sättaatt

det "vardagliga" rasistiskafrämlingsfientlighet minstoch intesamt- ——
dagordningen.invandrare påvåldet enskildamot

ekonomiska problem ocheller mindrehadeExpo pennanentamer
då delsakuta. Kommittén beslutadeunder hösten blev dessa1997 att

för försöka säkra utgivningen åretstödja tidningen ekonomiskt utatt
möjlighet finnaandrum ochoch redaktionExpos attett en en merge

dentillskriva med förslaglångsiktig lösning, dels regeringen attom
långsiktigt ekonomiskt stöd. Kommitténskulle ytterligare,Expo merge

oktobemummer till landetsdistribueraåtog också Expossig att
gymnasieskolor och allmänna bibliotek medhögstadie- ochsamtliga en

tidskriften.uppmaning till dem att prenumerera
klara sin ekonomiskalyckades emellertid inte ExpoTyvärr ut

redaktionen tidskriften intemeddeladei februari 1998situation attutan
dock sedan desspappersupplaga. harlängre skulle komma i Expout

material hararkiv och med research. Visstfortsatt arbeta med sittatt
också publicerats på Internet.

möjligtdet något skulle kunnaDiskussioner pågår på sätt varaom
papperstidning.återatt utge en
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4.6 Opinionsbildning

Flera kommitténs olika projekt har i sig syftat till bilda opinion.attav
Inte sällan har de varit inriktade särskilda, strategiskt utvaldamot

i samhället. Därutöver har emellertid löpande,ettgrupper mer
traditionellt opinionsbildande arbete, i första hand via massmedier,
bedrivits.

Nyhetsbrevet

Kommittén har under sin verksamhetstid givit styckenut tre
nyhetsbrev. dessaI har funnits kortfattad, löpande information om
kommitténs arbete tankeväckande bidrag från krönikörer.samt
Nyhetsbreven har haft mycket bred spridning. Runt 4 000 exemplaren

varje har nått medier, myndigheter, kommuner, organi-av nummer
sationer och privatpersoner mfl..

Övrig information till massmedier

Infor samtliga kommitténs anordnade såsom seminarier,av evenemang,
konferenser, har pressreleaser skickatsmöten såväl tillutm.m.
rikstäckande medier till lokala medier. har ocksåstörre Detta skettsom

anslutningi till andra verksamhet och särskilda händelsertyper av av
olika slag, utgivningen skrifter, annonskampanjt.ex. starten,av
uppsatstävlingen, instiftandet stipendiet, nyheter på hemsidan,av
särskilda uttalanden kommittéledamöter och vissaav arrangemang
inom för Europaåret rasism på europeisk nivå.motramen

En arrangemangslista alla kommittéaktiviteteröver varit närasom
förestående har vidare spridits till medier vid antal tillfällen.större ett

Inför och de tjugofem "Pow-Wow rådslag rasism",vart ett motav -
hållits i landet, har också riktade pressreleaser till lokalaruntsom om

medier gått något mycket godut, gettsom respons.

Debattartiklar

Den april18 publicerade1997 Aftonbladet debattartikelen av
kommitténs ordförande Sahlin.Mona Den sin utgångspunkt itog att
kommittén på allvar dragit igång sitt arbete invigningsceremoninnu
hölls dagen därpå, den 19 april 1997. Huvudtesen kan beskrivas med

citat; "Sverige mångkulturellt landett dags förär Det allaett är attoss
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det. fegtdra slutsatser varje framropat eller viskat ‘svartskalle’Attav
alla".slag i påär ett magen oss

september publicerade NyheterDen 30 1997 Dagens en
debattartikel Sahlin och kommitténs huvudselcreterareMona Pontusav

artikelnRingborg. uppmärksammades rättsväsendets oförmågaI att
tackla den utbredda diskrimineringen samhället. Flera konkretai

prägladeexempel på den brist på och insiktgavs engagemang som
respektive åklagarväsendets hantering utredningar rörandepolis av

brottet olaga diskriminering. Artikeln väckte mycket uppmärksamhet
Sahlin Ringborg deltog dagarna efteroch såväl Mona Pontussom

flitigt massmedier diskuterandes dessa frågor.publiceringen i
februari återkom Sahlin och Ringborg3 1998 Mona PontusDen

debattartikel Nyheter vilken pekademed i i påDagens manen
framhöllrättsväsendets likgiltighet ochkonsekvenserna attav
förbättringhar det för få till ståndregeringen yttersta attansvaret en av

situationen.
publicerades debattartikel Sahlin1998 Mona iDen 1 mars en av

bild medierNyheter lyfte fram den ofullständigaDagens som gersom
offentliga debatten och denutesluter "invandrare" dendenär ur

samhällsbeskrivningen.allmänna
avslutningskonferens,till kommitténsjuni, i anslutning15Den

Sahlin ochytterligare debattartikel Pontusinfördes Monaen av
dendenna fokuserades behovetRingborg i DN. I attav anpassa

mångfalden lands befolcningen.offentliga verksamheten i till i vårtstort
hur "invandrare" kollektiv särbehandladesOlika exempel pågavs som

myndigheter och regelverk på bristande etnisk kompetenshos i samt
myndigheterna.inom

AlbertoEnskilda kommitteledamöter, bl.a. Ylva José DiazBrune,
debattartiklar underSofie Roald, har härutöver publiceratoch Anne

och olika tidningar.året olika ii ämnen

medSamarbete P3

kontaktade tidigt stadium kommittén förRadio, P3, påSveriges ett ett
kampanjvecka, under vilken alla inslagsamarbete kring särskildenev.

frågor ochunder dagtid i P3 på skilda skulle rasismsätt ta upp om
främlingsfientlighet. genomfördesKampanjveckan, 1723som mars

bli slagkraftigt dels de sända1997, kom att ett arrangemang, genom
telefonlinje förinslagen, dels hölls intresseradeöppengenom en som

rådlyssnare där både kunde få vädra sina åsikter och få och idéerman
expertpanel.av en
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panelenI medverkade, förutom för kommitténrepresentanter samt
dåvarande integrationsministem Leif Blomberg, företrädare för bl.a.
Ungdom Mot Rasism, Amnesty International, tidskriften Expo,
Adoptionscentrum, Ungdomens IT-råd och DO. Enligt Telia
registrerades 1250 samtal till telefonslussen, vilket något högreär en
siffra normalt i kampanjän sammanhang i svensk radio. Som jämförelse
kan brittiskanämnas BBC medatt sina 10 miljoner lyssnare, fick ca
1000 samtal under motsvarande kampanjvecka, "Listen withouten
prejudice", de hade vid tid.som samma

Kommittén bidrog med till den telefonlinjenöppna och förresurser
tryckningen broschyr skickades till alla hörde sig.utav en som som av

Övrigt4.7

Invigning och avslutning

Den april19 1997 arrangerade kommittén något senkommenen
invigningsceremoni på biografen Skandia i Stockholm. Syftet attvar
inför medier och de olika intressenter arbetar motsom
främlingsfientlighet och rasism synliggöra Europaåret, dess syfte och
verksamheter. Huvudtalare kommitténs ordförande Mona Sahlin,var

dåvarandeEU:s "High Representative" i Bosnien Carl Bildt,
justitieminister Laila Freivalds kommittéledamoten Thabosamt
Motsieloa. Ca 200 drygt inbjudna400 trettiotalmötte ettav upp, varav
journalister bidrog till mycket god och etermedietäckningen press av
evenemanget.

Den 15 juni gick1998 kommitténs avslutningskonferens stapeln.av
Syftena med denna två. Dels den tillfälle till erfarenhets-ettvar var
utbyte med sikte framtidenpå för aktiva på området, dels ville
kommittén få tillfälle till medier sprida kunskap de förslagatt om som
återfinns dettai betänkande.

Offentliga framträdanden

Företrädare för kommittén, och då förstai hand dess ordförande, har
under kommitténs verksamhetstid gjort hundratal offentligaett
framträdande landet.i harDet varit allt från midnattsgudstjänstruntom
i Uppsala domkyrka "för mångkulturellt Uppsala"ett till
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samtliga anställdaStockholms län samladeLänsarbetsnämnden i som
och Länsarbetsnämndenarbetsmarknadsinstitutarbetsförmedlingar,vid

diskutera "det mångkulturella Sverige".tillfällenför vid tvåatt
"självständigt", dvs.olika institutionervidOckså arrangemang som

anledninginvolverad, anordnat medhar varitkommitténutan att av
Bl.a.företrädare för kommittén medverkat.harrasismEuopaåret mot

Kalmar länKronoberg respektiveKommunförbundet ihar arrangerat
temakonferens.varsin

Kontakter med NGO:s

undergenomförde under 1997ordförande, Frans,Kommitténs vice Joe
förmed företrädaretjugotal samtalsamtal"rubriken "Joes ett

verksamma iandra ideella organisationerinvandrarorganisationer,
fristående debattörerfrämlingsfientlighetocharbetet rasism samtmot

syftetdet primäraoffentliga,Samtalenbilaga 5.se attvarmenvar
frågorna skullede aktuellaoch imed kunskap engagemangpersoner
sammanhängandekommitténförinförmöjlighet representanteratt

främlingsfientlighet.ochrasismarbetetutveckla sin på motsyn
med dekommitténs kontaktervidareutveckladesvåren 1998Under

februari i ABF-ägde iTvåideella organisationerna. mötenstörre rum,
dåkommitténs lokalerochdeltagare i maj imed sjuttiotal etthuset ett

deltog.40-tal personer
arbetetavhandlades hurfrågeställningarcentrala motDe varsom

efter slut,gestalta åretsfrämlingsfientlighet skulle sigochrasism om
mellansamarbetesamordning ochbehovdet finns ett av mer
så fallsådan samordning iområdet, hurpåaktivaorganisationer en

dennakunde spela iroll Europaåretvilkenskulle samtut process.se
ansågfleratydligt NGO:sdiskussionerdessaframgick i attattDet

derasorganisationerna istödja de ideellabordeaktivtkommittén mer
framfördesekonomiskt. Detsåväl moralisktrasism,arbetet mot som

frånkommitténirepresentationenkritik denbland motannat svaga
harsig intekommittén isida någotfrivilligorganisationemas som-

vad gälldekommitténs policyocksåför, ochnågot motansvar
borde hatidigarekommitténmenade dessutomprojektbidrag. Man att

ideella organisationerna.dialog med deorganiseradinlett meren
bildadesrundabordssamtalet majavslutande idetVid en

mellan svenskadels samarbeteuppgift främjamedkontaktgrupp att
erfarenhetsutbyte mellandelsrasismderas arbeteNGO:s i mot m.m.,

medlemsstater inomi övrigasvenska NGO:s och NGO:s EU:s ramen
f..också 109NGO-nätverk bildats på EU-nivå seför det s.som
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Vid kommitténs kontakter med ideella organisationer föddes också
idé etablera "quick response-funktion" inriktadatt påen om atten

snabbt bemöta uttryck för rasism eller främlingsfientlighet deni
offentliga debatten. Kommittén så småningom kontakt med Rödatog
Korsets ungdomsförbund åtog sig för inrätta ochatt attsom ansvara
administrera sådan funktion kommittén initialt bidrogmot atten
ekonomiskt se vidare f.f..106s.

"Tankar inför drakens tid"

Inom för kommitténs kontakter med NGO:s fördes samtalävenramen
med ordförandena i de politiska ungdomsförbunden. Samtalen
resulterade i skrift, "Tankar inför drakens tid", i vilken samtligaen
ordförande för riksdagspartiemas ungdomsförbund sin på detger syn
framtida mångkulturella Sverige.

Inte minst värdefullt med denna skrift just de ledandeattvar
företrädarna för det politiska Sverige, politisk färg,oavsettunga

manifesterade sitt arbeteti för skapagemensamt att ettengagemang
samhälle för alla, oberoende hudfarg eller etnisktav ras, ursprung.

Utnyttjande informationsteknologin arbetet ochi rasismmotav
främlingsfientlighet

Kommittén hade frånredan början uttalad vilja utveckla arbetetatten
rasism och främlingsfientlighet utnyttja denmot attgenom nya

informationsteknologin. Ambitionen på skapaInternet platsattvar en
där kunskap och idéer skulle kunna samlas och lättillgängliga förvara
den intresserade och också bygga nätverk för enskilda ochatt ettupp
organisationer arbetar aktivt på området. Under våren kom1997som
kommittén kontakti med DigitalaDen Salongen DDS, med sittsom
projekt MångkulturellaDen Salongen DMS visade sig ha mycket
näraliggande ambitioner. denna bakgrundMot inledde kommmittén ett
samarbete med DDS.

Syftet med effektiviseraDMS arbetet för motverkaär rasism,att
främja mångkultur och underlätta integration organiseratettgenom mer
IT-användande bland dem engagerade på området. DMS harärsom
byggt på Internet, genomförtsamtupp en gemensam resurs
regelbunden utbildning på tiotal i Sverige.ett orter

DDS medverkade aktivt i kommitténsäven arrangemanget av
avslutningskonferens den 15 juni 1998. Bl.a. utnyttjades det nätverk
DDS byggt för information och kommunikation inför konferensenupp
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under konferensen tillfälle aktivt kommunicera medoch attgavs
landet. Allmänheten erbjödsintresserade på andra i ävenorter

under eftermiddagen "chatta" med kommitténsmöjligheten direktatt
ordförande Sahlin.Mona

Ideology and PoliticalInternationell konferens på "Racism,temat
Organisation "

kommittén samarbete meddecember anordnade i1997Den 5-7
CEIFO vid Stockholms universitetför invandringsforskningCentrum

Ideology and Politicalkonferens på "Racism,internationell tematen
akademisk del till vilkenKonferensen bestodOrganisation". ettenav

forskar hade inbjudits ochframstående internationellamindre antal en
Europeiska kommis-företrädare fördel med deltagandeallmän av
EU-länder och olikasamordningskommittér andranationella isionen,

delvisbåda sessionernaverksamma på området. DeNGO:s var
tillfälle tillkonferensen skapadå syfte med justintegrerade attett vara

erfarenhetsutbyte mellan forskare ochkunskaps- ochkontakter och
dokumentationdeltogSammanlagt 120 Enpraktiker. runt personer.

akademiskadel har producerats. Dekonferensens allmännafrån
konferensenakademiska delenpresenterades vid den"papers" avsom

tryckastöd kommittén, låtit imed ekonomiskthar dessutom CEIFO, av
volym.separaten

och högskolorstudenter vidUppsatstävling för universitet

högskolestuderande,uppsatstävling förgenomförtKommittén har en
Syftet medgnindexamen.avlagt sinför alla inteännuöppen som

reflektera ochmänniskortävlingen över, taattatt uppmuntra ungavar
främlingsfientlighetfrågor rasism,ställning till, samt attm.m.om

kunskap dessavikten iuppmärksammahögskolor och universitet av
spreds till samtliga universitetuppsatstävlingenfrågor. Information om

studentkårer.till allahögskolor i Sverigeoch samt
journalistenskådespelerskan Bibi Andersson,beståendejuryEn av

Ruth, professorDuke, chefredaktören ArneYukikooch översättaren
Alberto utsågkommittéledamoten José DiazCharles Westin tresamt

ytterligare fyraprisbelönade bidragenpristagare. De uppsatsersamttre
tankarpublicerats antologin rasism".har i "Unga om
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"Respekt" webtidning krogdiskrimineringom-

utbredda etniska diskrimineringenDen i samhällslivet problemär ett
kommittén jfr.avsnittmycket 6.6. Särskilt synlig ochengageratsom

uppmärksammad den diskriminering förekommer iär som
restaurangbranschen. Rättsliga åtgärder för dennastävja äratt
nödvändiga det uppenbart det krävs kompletterande insatser.är attmen

Kommittén har tillsammans med företrädare för Kulturkrogen K,
inom restaurangkoncemen KroghHannas SRM, initierat projektet
"Respekt". "Respekt" skall bli slags webtidning krogvärldenett om

musik film,och genomsyrad diskussion olagasamt om av en om
diskriminering. Målgruppen folk går, eller arbetar, krogen,påär som
inklusive krogägare. Projektet syftar till få debattigång blandatt en
allmänheten och skapa medvetenhet hos krogbesökare, krogpersonalen
och krogägare diskrimineringden förekommer och attom som om
diskriminering såväl olagligt oacceptabelt mänskligt.är rentsom

"Mångfald jämställdhetoch "

På initiativ Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningenARUF iav
Stockholm har boken "Mångfald och jämställdhet givits på svenska.ut
Boken skriven Khalid Salimi under flera år varit chef påär av som
Antirasistiskt i Oslo. Bakom utgivningen står StockholmsSenter även
läns landsting och Europaåret rasism.mot

Enligt författaren syftet med "Mångfald och jämställdhet"är att
till djupare kunskap och därvid förhoppnings-rasism"öppna vägen om

till nyanserad debatt och till handling".vis bidra inte minsten mer -
ordförandeKommitténs bidrag har utgjorts kommitténs vice Joeattav

tillsammans med Rådberg vid förOveFrans, ARUF, svarat
skolelevertextbearbetningen. Boken har spritts i upplagor till istora

Stockholm. finns också till försäljning bokhandeln.Den i

Samtal med skivbolagsföreträdare

samtal med företrädare för olika skivbolag ägde i juniEtt 1997.rum
Syftet med samtalet få skivbolagen medvetet funderaatt attvar mer

betydelsevilken musik och musiker kan ha det gäller rasismöver när
och främlingsfientlighet, informera förekomsten ochsamt att om
utbredningen den s.k. vit makt-musiken. Kommitténs initiativ mot-av

depositivt möttetogs av som upp.
uppföljande samtal med flera inbjudna planeradesEtt men

genomfördes aldrig på grund bristande intresse. Erfarenheten sägerav

3 18-1345
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effek-motåtgärder ofta mycketdenna "civila"emellertid ärtypatt av
till såväl producenteridén vända sigvarför kommitténtiva att attanser

tillvara det framtida arbetetmusikbranschen bör idistributörer i tassom
for musiken viktig.rasistiska rörelse vilken såden ärextremamot mera

projektbidragsansäkningarKommitténs hantering av

inkomnariktlinjer för hanteringentidigt kommitténRedan antog av
innebarprojektbidrag. inteansökningar Dessa änannatatt manom

härtillsådana. Bakgrundentillstyrka stöd tillundantagsvis skulle var
kommitténsfrånredovisade ambitionen insatsernadenfrämst attovan

generella behovdehand skulle bestämmassida förstai avav mer
olika områdenkunde identifiera påkommitténinsatser avsom

samhällslivet.
projektbidragsansölcningarantaldesto mindre harIcke ett stort

hel del tid anspråk hantera.vilka tagit itill kommittén,inkommit atten
slag Europaåret rasismdettydligt institutionerDet motär att av

första hand bidragsgivare.sällan iallmänheten intevarit som ensesav
alltidockså den svårighetsammanhangetVärd i ärnärmaatt som

ansökningarbedöma inkomnacentral nivå rättvistpåligger i att om
följa användningenbralokala projekt och påstöd till sättett avupp

beviljade medel.eventuellt
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rasism på EU-nivåArbetet5 mot

frågorhar inneburit rasism,Europaåret rasism attmot om
fått betydligt framskjutenfrämlingsfientlighet och antisemitism en mer

politiska dagordningen inom EU.plats på den
Amsterdam innehåller fordragstextenEfter itoppmötet numera en

artikel rådetartikel förbud diskriminering, 13. Denallmän mot gerom
förslag från kommissionen, "vidtamöjlighet på grundvalatt, av

grund kön,för bekämpa diskriminering pålämpliga åtgärder att av ras,
funktionshinder, ålder ellereller övertygelse,etniskt religionursprung,

bindande till sinArtikeln inte på något vissexuell läggning". är
erbjudabedömer den kommerkommissionenkaraktär att attmen

förstärka på området.möjligheter EU:s insatserbetydande att
ändringockså förslaghar antagitKommissionen ett om av

ändringsförslaget1408/71. Syftet medförordning EEG är attnr
tillde sociala trygghetssystemensamordningutvidga EU:s attav

lagligenfrån länder utanföromfatta medborgare EU äräven som
säkerställa lika behandlingoch härigenombosatta inom EU, av

migrerande arbetstagare.
Europeiska rådet i juni 1994utförts den,arbeteDet avsom av

främlingsfientlighetochkommissionen rasismbildade, rådgivande om
inrättandeförordningrådet antagithar vidare lett till ettatt aven om

främlingsfientlighet ochövervakning rasism,föreuropeiskt centrum av
uppgift undersöka rasismens,främstaantisemitism. Dess är att

utbredningfrämlingsfientlighetens och antisemitismens samt att
och konsekvenser.bakomliggande orsakeranalysera tendenser,

årligskall offentliggöras iResultaten verksamheten rapport.enav
verksamhet medförsöka samordnaskall sinCentrumet, som

har lokaliserats till Wien.Europarådets,
under Europaåret ladebakgrund de resultat uppnåttsMot somav

fram handlingsplan för bekämpakommissionen 1998i attmars en
millennieskiftet. Med handlingsplanen villfram tillrasismen inom EU

Europeiska roll i kampen rasism på"befästa unionens motman
kommissionens samarbete medmedellång sikt och utvidga

också avseddmedlemsstaterna och Europaparlamentet". Den är att
före slutet"bana för lagstiftningsförslag 1999".väg av
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handlingsplanen föreslårI kommissionen antal åtgärderett som man
skall lägga grunden för framtida och ambitiös verksamhetmenar mer

för bekämpa rasism europeiskpå nivå, särskilt inom för deatt ramen
bestämmelserna förbud diskriminering fördraget.imotnya om

övergripandeEn utgångspunkt i handlingsplanen arbetet skaär att
bedrivas i "partnerskap". Det innebär kommissionen vill förenaatt
"samtliga berörda" medborgare, nationella och lokala myndigheter,-
ickestatliga organisationer, arbetsmarknadens medier ochparter,
idrottsorganisationer kampeni rasism i Europeiska unionen. Imot—
planen konkreta exempel hur dettapå arbete i "partnerskap" kanges
gestalta olikasig på områden och på olika nivåer.

Handlingsplanen indelad i följande fyra områden:är annars

Lagstiftning

Utgångspunkten här Amsterdamfördragets artikel förbud13är motom
diskriminering. Kommissionen omgående initieraattavser en
omfattande debatt hur artikeln skall kunna tillämpas. Särskildom
tyngdpunkt kommer läggas vid frågan "rasdiskriminering".att om
Kommissionen kommer anordna eller stödja antal seminarier ochatt ett
konferenser på nationell eller europeisk nivå, särskilt i samarbete med
Europaparlamentet och de länder innehar ordförandeskapet försom

Kommissionens avsikt läggaEU. fram förslag till lagstiftningär att ett
bekämpning rasdiskriminering före slutet förutsatt1999, attom av av

det fördraget ratifrceras.nya

lyfta kampen mainstreamingAtt rasismmot

Kommissionen "aktivt utveckla metod för lyfta kampenatt attavser en
rasism och diskriminering och främjandet integrering inom allamot av

berörda sektorer, särskilt det gäller sysselsättningen, Europeiskanär
strukturfondema, utbildnings- och ungdomsprogrammen, politiken för
offentlig upphandling, forskningen, de förbindelsema, infor-yttre
mationsverksamheten initiativen för kultur och idrott". Ensamt grupp
med företrädare från olika avdelningar inom kommissionen kommer att
bildas för driva på denna Kommissionen slår dettai avsnittatt process.
också fast fortsättningsvis helt och fullt kommer hänsynatt att taman
till principer för icke-diskriminering rekryteringi sin ochegen
befordringspolitik. En särskild konferens där alla relevanta aktörer
inom ska delta kommerEU anordnas för utvärdera resultatenatt att av
försöken integrera de aktuella frågorna i den allmänna politiken.att
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Att utveckla och utbyta modellernya

för befintliga budgetrnedelInom kommer kommissionen attramen
stödja flera olika pilotprojekt och nätverk uppvisar nytänkande isom
kampen rasism och aktivt främjar erfarenhetsutbyte påmot som
europeisk nivå. Projekt bygger på "goda exempel" och påsom
"mångsidiga lokal,partnerskap" på regional eller nationell nivå
kommer särskilt centralprioriteras. En princip vidare invan-äratt att
drare eller etniska minoritetsgrupper aktivt ska delta planeringen,i
utvecklingen och genomförandet projektet. uppgifterNärmareav om
vad gäller för ska kunna erhålla stöd kommer framgåatt attsom man

den inbjudan lämna projektförslag kommer publiceras iatt attav som
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

förstärka information och kommunikationAtt

faror,öka medvetenheten rasismens kommissionen,Att ärom menar
grunden för enhetlig strategi för bekämpning rasism. Genom atten av
bygga det inforrnationsarbete inleddes under Europaåretpå motsom

vill klarrasism kampen rasism på europeisk nivåatt mot gesman en
mediahändelser,och igenkännbar identitet, med logotyp, Internet-en

sida, publikationer och vill kommissionen vidare-priser. Härutöver
utveckla sitt samarbete med olika inom medierna för främjaparter att

journalister, redaktörer och reklamföretag.goda sedvänj blandor

framstegde gjorts,Kommissionen rapportatt ut om somavser ge en
effekterna handlingsplanen, i slutetmed bedömning senastav aven av

1999.
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Diskussion6 och förslag

Nedan följer redovisning, samhällsområde för samhällsområde,en av
de huvudsakliga iakttagelser kommittén har gjort i sitt arbete. Därpå
följer avsnitt allmän karaktär. förstadet generelltItre tas ettav mer

kring den utbredda etniska diskrimineringen samhällsliveti ochgrepp
förslagantal till åtgärder på olika plan deti andraett presenteras,

diskuteras den offentliga debatten rasism och främlingsfientlighetom
och redovisas mycket konkret syftandeinitiativ till höja kvaliténett att

dennapå debatt och i det tredje tankarnågra hurpresenteras om
förhållaSverige bör arbetetsig i rasism på EU-nivå.mot

Kommittén har haftinte något egentligt uppdrag att presentera
förslag. Emellertid har det naturligt förvarit kommittén utifrån deatt
brister uppmärksammat diskutera lösningar och antal förslagettman
till åtgärder lämnas därför. Kommittén anspråk hainte på gjortgör att

allomfattande möjliga och önskvärdanågon inventering åtgärder.av
Emellertid det kommitténs övertygelse de åtgärder förslåsär äratt som
angelägna, fall helt nödvändiga.i vissa

Arbete6.1

mångfaldAtt arbeta i

Kommittén har kommit fram till det bästa motverka rasismatt sättet att
och främlingsfientlighet bekämpa diskriminering och stimuleraär att
etnisk mångfald. Arbetsplatsen viktig sammanhanget.i Därär en arena
kan ske och kunskap och förståelse för människor medmöten om

etnisk bakgrund Det Vidare anställd ellerväxa. ärannan som
egenföretagare den invandrat eller flytt till kanSverige görasom som
sig oberoende de offentliga trygghetssystemen. Och det ärmer av

etnisk mångfald på företag och myndigheter flerstörregenom en som
kunder och brukare kan känna igen sig och känna förtroende.
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Mångfald på arbetsmarknaden betydelsefullt bidrag tillär ett
minskad segregation. Därför kommittén arbetet för mångfald-attanser
hos regeringen, enskilda, företag, organisationer, kommuner måste-
intensifieras. lösningarNya bör prövas.

Kommittén vill dock undvika kvotering i bokstavlig bemärkelse,
främst beroende på svårigheten och utvärdera. Att på såmätaatt sätt
eftersträva jämn könsfördelning mellan och kvinnor bygger påmänen

kategorierna självklara. kategoriseraAtt efteratt är etnisk bakgrund är
inte bara komplicerat definitionsmässigt, dessutom motstridigtutanmer

själv få välja sin etniska identitet.rätten En etnisk kategoriseringatt
måste frivillig. slentrianmässigaDen hänvisningen ungdomarvara av
med föräldern född utomlands till särskilda tjänstemän på arbets-ena
förmedlingen exempel påär ett motsatsen.

Kommittén har också funnit indelningen i "svenskar" ochatt
"invandrare" försvårar förenklar analysen problemen påänsnarare av
arbetsmarknaden. olikaDet diskriminering drabbarär sorters som av
olika skäl, viktiga angripa och förär sig:attsom var en

föddDen i Sverige utländska föräldrar,är på grund0 som av men som
fördomar sållas bort på tidigt stadium i tillsättningsförfarandetettav

på grund utländskt klingande Här kan begreppetettav namn.
"invandrarbakgrund" relevant, blir då ändå för trubbigt,var men
eftersom det också inkluderar de har traditionella svenska ellersom
nordiska namn.
Den får höra rasistiska tillmälen på sin arbetsplats. Här0 som synes
begreppet "utomeuropeisk invandrare" relevantanärmastevara
kategori, då omfattar denna vita amerikanska direktörerävenmen

antagligen blirinte för rasistiska trakasserier.utsattasom
Den född utomlands och har utländska betyg ochär inte får0 som
dem riktigt värderade. heller här finnsInte någon kategorigängse

användbar, eftersom "utrikes född" kanär både någonsom vara
föddes föri Norge åttio sedan ochår någon kommitsom som som

krigsflykting från Somalia under det året.senaste

"Varje problem på sitt språk," skriver Tomas Tranströmer iegetropar
sin dikt historien.Om Varje särskild bortstötningsmekanism med
etniska förtecken behöver särskild analys, orsak och vilka deten av av
egentligen drabbas hur den officiellaär svenskaoavsettsom -
statistiken ut.ser

Dessa analytiska svårigheter får dock aldrig till intäkt för dettas att
inte skulle gå öka den etniska mångfalden på arbetsplatsernaatt i
Sverige.
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alltmer intemationaliseradI och kunskapsbaserad ekonomi finnsen
allt mindre för eller bort enskildnågon påutestänga stötautrymme att
grund kön, funktionshinder,etnicitet, sexuell läggning eller någotav

irrelevant för arbetsuppgifterna skall utföras. Denannat som
riskminimering många rekryterare och personaltillsättaresom uppen-
barligen de åstadkommer välja konservativt, uteslutertror att attgenom

del den kompetens finns. Tillsammans deutgörstor av somen grupper
omotiverat sållas bort mycket del det möjligastorsom en av

underlaget.
Många utsorteringsmekanismema på arbetsmarknaden ärav

likartade för kvinnor, homosexuella och funktionshindrade. Därför
kommittén de olika i dag existerande dislcrimineringslagamaattmenar

bör sammanj
hög tid hela den svenska arbetsmarknaden både denDet är att -

och offentligaprivata den lär goda exempel i Sverige ochav-
finnsutomlands. inga enkla knep eller lagstiftningslösningar iDet som

trollslag skulle åstadkomma mångfald. Istället det ökadärett en
inför de ibland alls ickemedvetenhet behövs många små ochsom -

illasinnade beslut ändå idag många på grund singör attsom av-
hudfárg och eller etniska identitet diskrimineras på den svenskasin
arbetsmarknaden.

Vad behöver göras

Kommittén det fyra behöver etnisktäratt steg tas motanser som en
jämställd arbetsmarknad. kan fyra faser tillDe integration.ses som

flerskapas mångfald i bemärkelse,Först, i attsteg ett, yttreen genom
Sedan, problem kaninvandrare anställs. i två, hanterar desteg man som

innebärde speciella möjligheter detuppstå. I attsteg tre tas som
dimension tillvara. Slutligenarbetsplatsen tillförs ytterligare bättre ien

fas fyra sker verklig integration.en

chansen vad går förSteg 1 visaatt man-

första alla skall ha chans komma ifråga för studierDet är att attsamma
och arbete. ibland dolda hinder finns måste synliggöras ochDe som
motverkas. på det talade språket viktig faktor.Synen Enär en
"brytning" betraktas ofta diskvalificerande, medantyvärr som en
"dialekt" merit. Kunskap andra språk detänsnarare ses som en om
svenska och de europeiska, värderas inte tillräckligt. Alltförstora

arbetstillfällen förmedlas endast informella nätverk,många ochgenom
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formell meritvärdering och jämförelse sker inte, eller sker utifrån etten
mycket litet och likartat urval sökande.

Möjligheter säkerställa etnicitet eller kön inte spelaratt någonatt
roll i anställningsförfarandet bör ansökningarprövas, t.ex. attgenom
behandlas finns med. Det vidare angeläget medutan att ärnamnen en
bättre tillgång till meritvärdering och internationella jämförelser.
Sökanden bör hos potentiell arbetsgivare kunna begära få sinaatten
meriter "översatta" till motsvarande svenska och värderade därefter. I
sammanhanget ska den värdefulla service Högskoleverketnämnas som
redan hemsidavia sin det gäller ekviva1ering olikanärger av
utländska utbildningar.

Framför allt finns kanske behov fler kontaktytor mellan deav
nätverk där informella tillsättningar inleds, och de därarenor personer
med invandrarbakgrund finns. Viktiga aktörer dettai perspektiv är t.ex.
headhuntingföretag och sammanslutningar Internationellasom
företagarföreningen.

Kommittén föreslår Integrationsverket eller Arbetsmarknads-att
fårstyrelsen i uppdrag tillhandahålla och sprida informationatt om

yrkesnätverk för med utländsk bakgrund.personer

Steg 2 arbeta mångfaldiatt-

Ofta finns överdriven rädsla för vilka speciella spänningar ochen
problem kan dyka i etnisk blandad arbetsmiljö. finnsDetsom upp en

konflikter på mycket homogena arbetsplatser. Miljöer därgott om
exempelvis det könet dominerar kan hårda.såena vara nog

Alla arbetsgivare statliga och privata bör ha plan för huren man— -
ska hantera fall etniska trakasserier eller rasistiska tillmälen. Allaav

arbetsorganisationer bör vidare ha särskild mångfaldsansvarigstörre en
får och återkommande utbildning.som ger- -

Steg de lönsamma3 olikheterna-

finnsDet särskild kompetens i ha invandrat från land,att ett annaten
eller ha etnisk identitet. finns språkDet till. finnsDetetten annan
också kultur och referensram till, tillför något ytterligare.en en som
Och framför allt finns erfarenhet sig mellan språk ochatt röraav
kulturer, lära sig koder och och förstå detatt attnya normer
främmande, alltsammans ovärderliga tillgångar i modernen
arbetsorganisation.



SOU Diskussion och förslag1998:99 71

Arbetsmarknaden bättre språkkunskaper,måste på påta vara
särskilda kompetenskunskaper andra kulturer på den detsamt somom

innebär ha fötts kultur, och sedan lärt sigin iatt en annan.en

den dynamiska mångfaldenSteg 4 -

först alla anställda och helaverklig skerintegrationEn när
etniska mångfalden.påverkas positivt denorganisationen av

och beslutsfattargmpper återspeglarBlandade arbetsgemenskaper en
Därför längden effektiva.bredd erfarenhet. de i Dettaärstörre merav

det kan gälla exempelvis huråterspeglas andras bedömningarbör i -
styrelserhur samhällets och näringslivetsföretag värderas och sätts

kvalitetsarbetet.bör i det ordinarieoch integrerassamman -

detVem skall göra

Arbetsmarknadens parter

nybildade råd förförhoppningar vidfästerKommittén parternasstora
tillhar nyckelnhuvudsakligenetnisk mångfald. Det är parterna ensom

förKommittén hoppas rådetarbetsmarknaden.framtida mångfald på att
svenskapådrivande i denskall kommaetnisk mångfald att vara

internationellaföradet gäller inoch ocksådebatten när attt.ex.
fördialogenanvända den sociala inom EUexempel ochi Sverige attatt

arbetslivet.etnisk diskriminering ibekämpa
förreguljära arbete harsittI att, t.ex.parterna ett ansvar genom

för den lagenförutsättningarlokala företrädare, skapautbildning nyaav
verka.arbetslivetetnisk diskriminering i attmot

SIQför Kvalitetsutvecklingoch2000 InstitutetSverige

utvecklas. gångvärdefullt bör VarjeinitiativSverige 2000 är ett som
det positiv signal iansluter sig till Sverige 2000företag ärett ensom

mångfald det svenska arbetslivet.arbetet för ökad etnisk i Det ettvore
kundemedlemskap ocksåframåt i Sverige 2000ettstort steg om

för mångfald.ställningstagandeninnebära konkretamer
stiftelsenverksamhet denkunde denHär partssammansattasom

förändra arbetsgivares attityder tillVillkor bedriver förLika att
Villkor erbjuder företagförebild. Likafunktionshindrade kunna vara en

rådgivning,tjänstepaket, innehållande bl.a.ansluter sig ettsom
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skräddarsydd intemutbildning och marknadsföring. Företagen
förbinder sig i gengäld bl.a. funktionshindrad praktikant,att ta emot en

sina funktionshindrade anställda möjligheter till vidare-ge samma
utbildning övrig personal och informera personal och desssom
företrädare anslutningen till Lika Villkor.om

En institution redan värdefullt bidrar i arbetet för ökad etnisksom
mångfald, kommittén skulle kunna spela änmen som menar en mer
framträdande roll, Institutet för kvalitetsutvecklingär SIQ.
Kommittén det mycket värdefullt SIQ högretror i gradatt vore om
skulle kunna beakta mångfaldsaspekten och lyfta fram goda förebilder
på området. Något också skulle ha betydelse SIQstorsom vore om
införlivade avsnitt mångfald i sina kvalitetskriterier. bordeDettaett om

oförenligtinte med inriktningen på kriterierna, vilka i hög gradvara
handlar affärsidéer och ledarskap.om

attKommittén övertygad graden frånär detom av engagemang
privata näringslivets sida det gäller frågan etnisk mångfald-när om

detsig sig uttryck inom för Sverige 2000, SIQtarvare ramen genom
eller i sammanhang har betydelse statsmakten skaannat närstor ta-
ställning till krav på kvotering och normativ positiv särbehandling.

på sådanaKrav åtgärder har redan förekommit debatteni och de
kommer sannolikt fler förespråkare framöver.att

Kommittén Sverige 2000 med utgångspunkt i detatt,uppmanar
arbete stiftelsen Lika Villkor bedriver, erbjuda företagen handlings-
planer för mångfald, och ekonomisktregeringen stödja sådantatt ett
arbete.

Kommittén vidare SIQ och Sverige 2000 övervägaattuppmanar
möjligheten inrätta mångfaldsutmärkelse efter förebild SIQ:satt en av
"Utmärkelsen Svensk Kvalitet". Till denna utmärkelse nationellär en
tävling kopplad. Såväl SIQ Sverige 2000 torde väl rustade försom vara

sköta både urvalet och utdelandet sådanatt runtarrangemangen av en
utmärkelse det viktigt förstås måste dignitet.är storsom ges-

offentliga sektornDen

Kommittén den offentliga sektorn har föratt ett stort attanser ansvar
motverka diskriminering och öka den etniska mångfalden. Det är ett

den offentliga sektorn alltifrån regeringen till enskildaansvar som -
stadsdelsnämnder alltför lite lever till.upp-

Som myndighetsutövare det utomordentligt viktigt haär att en
trovärdighet hos hela befolkningen. Därför mångfald inomär störreen
exempelvis rättsväsende, socialtjänst dyl. särskilt angelägen.o.
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vård, skola ochinomproducent tjänster ärSom stor omsorgav --
personalen i övrigt harsåväl ledningenför kvalitetendet viktigt att som

samhällets.återspeglarsammansättningetnisk somen
medföregåden offentliga sektornkanarbetsgivareSom gott

verksamhet har rimligenskattefinansierad störreexempel. En en
mångfaldsarbetelångsiktiga investeringdenmöjlighet ettgöraatt som

fördelarnasamhällsekonomiska iin deoch kan dessutominnebär, väga
beslutsunderlag.sitt

mångfalds-sektorn beaktaoffentligakan denupphandlareSom
fi.vidare 97och tjänster sehos leverantöreraspekten s.varorav

arbetskraft återspeglarbeslutsfattare ochpåsammansättningEn som
ochden bästabefolkningenmångfalden ietniskabland den ärannat -

fungerarför offentligt Sverigeendakanske till sist ettgaranten som-
beakta sittMyndigheter måsteinvånare.för alla desslikvärdigt noga

och objektiviteten i sineffektivitetentrovärdigheten,föransvar
börmångfald föreliggeretniskbrister imyndighetsutövning. Där stora

och särskildamångfald fattas,förrekryterahuvudsakligenbeslut att
sker.så intemotiveringar närgöras

regle-har ianvända det styrinstrumentbörRegeringen som man
för nåderas arbetemyndigheterna ipåför driva attringsbreven att en

personalstyrkan.mångfald ietniskstörre
Europeiska Unionensför denockså inombörRegeringen ramen

arbetetavseendeerfarenhetsutbytetdriva på motsysselsättningsarbete
antidiskiimineringsbyråemaholländskadediskrimineringetnisk som-

den Interna-företagare- såsominternationellaförvillkoroch bättre-
förestående svenskaSverige. Detföretagarföreningen itionella

europeiskttillfälle föreslåordförandeskapet gemensamtettär attett
jfrantidiskrimineringsbyråer 99lokalaKommitténagerande. atttror s.

arbetslivsområdet.funktion påviktig justsärskiltfyllaskulle en

Förslag

Kommittén föreslår:

för hurha planbörstatliga och privataalla arbetsgivareatt en0 --
tillmälen.rasistiskaelleretniska trakasserierfallska hantera avman

mångfalds-särskildbör haarbetsorganisationeralla störreatt en0
utbildning.återkommandefår ochansvarig gersom --
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Arbetsmarknadsstyrelsen elleratt Integrationsverket uppdraget0 ges
tillhandahålla och sprida informationatt yrkesnätverk förom

med utländsk bakgrund.personer

diskrimineringslagstiftningen avseendeatt diskriminering på grund0
kön, etnicitet, funktionshinder respektive sexuell läggningav

sammanjämkas.

Sverige 2000 med detatt arbete föröverväger funktionshindradeatt,0
stiftelsen Lika Villkor bedriver förebild, erbjuda företagensom som

handlingsplan för mångfald.en

SIQ och Sverige 2000att möjlighetenöverväger inrätta0 att en
mångfaldsutmärkelse efter förebild SIQ:s "Utmärkelsen Svenskav
Kvalitet.

regeringen inför det svenska ordförandeskapetatt i EU initierar0 ett
europeiskt samarbete mångfald på arbetsmarknaden, medom
redskap den Internationella företagarföreningent.ex. och lokalasom
antidiskrimineringsbyråer.

regeringen använder det styrinstrumentatt har i regle-0 som man
ringsbreven för driva på myndigheterna derasi arbeteatt för nåatt

etnisk mångfald istörre personalstyrkan.en

6.2 Skola/utbildning

arbetetI främlingsfientlighet, rasism, antisemitismmot och för tolerans
och uppfattningen alla människors lika värde skolanär ettom av
samhällets viktigaste redskap. En utgångspunkt för kommitténs arbete

alla, inte minst inom skolansär värld,att tydligt måste ställning ita
dessa frågor. Arbetet kan aldrig avslutas måste ingåutan som en
naturlig del i skolans dagliga arbete. Skolans skyldighet på området
finns också sedan december fastslagen1997 skollagen.i Därnu sägs

"...den verkar inom skolanatt skyldig aktivtär motverka allaattsom
former kränkande behandling såsom mobbning och rasistiskaav
beteenden".

sällanInte kan emellertid, enligt kommitténs uppfattning, iman
skolan osäkerhet vad kan och bör det gällergöras närse en om som
konkreta åtgärder främlingsfientlighet och rasism. Oftamot reagerar

fråninte skolans sida förrän något särskilt inträffar. Till del kanman en
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for dörrenfaktiskt stårdeproblemen innanoviljadetta bero på att seen
skolan,attityder påfinns förvad detdiskuteraförrädslaoch atten
arbetetinte gjortskolpersonal. Någotoch övriglärarebland elever, som

deocksåsäkertproblem lättaredenna senasteskolan med äri typ av
konsekvenserfåttskolaninomnedskärningarekonomiskaårens som

utrustninglokaler,personaltätheten,för m.m..
någonskolan intebetona ärdet viktigtsammanhanget attattI är

huvudsak skulleiutmaningarochproblemvärld medsluten varasom
medsamhället,delSkolanomvärldens.tillförhållande ärunika i aven

med dettaktförändras iskolan måsteOchinnebär.vad detallt
samhället.omgivande

interkulturellt synsättuppfattningbestämdaKommitténs är att ett
lärarutbildningenocksåskolanverksamhet iall samtmåste genomsyra

utgångspunkt isininterkulturelltlärarfortbildningen. Ett synsätt taroch
bakgrundocherfarenheterolikaoch har samtolikaeleveralla äratt

fonnaromständigheterinternationellanationella ochvilkapåvisar som
mänskligaCentrala begreppmöjligheter. ärochlivenskildesden

perspektivsådant ärdemokrati. Förstochtolerans när etträttigheter, en
med denituallvarpåkanundervisningfor all tagrundsjälvklar man

lärare, övrigelever,blandfinnsoch rasismfrämlingsfientlighet som
föräldrar.ochskolpersonal

Skolans styrning

läro-skollagenför skolan samtstyrdokumenten utgörsnationellaDe av
grundläggandeinnehåller deSkollagenkursplaner.respektive

skolformer ocholikainomutbildningenbestämmelserna angerom
för hurriktlinjerövergripandeutbildningenmål förövergripande samt

skall utformas.verksamheten
medtillsammansregeringenfastställs styrLäroplanema avsom

skolansbl.a.läroplanenskolan. Iiverksamhetenskollagen anges
ligga tillskavärdenoch deför vadansvariguppgift, är somsomvem

enskiltför varjeKursplaner ämneundervisningen.grund for
läroplanen.kompletterar

skolplanerkommunal nivåpå samtkompletterasdokumentDessa av
sedandetarbetsplan. Ytterstlokal ärenskilda skolanpå den enenav

skolarbetetmed elevernasamarbeteioch lärarerektorförfråga att ge
innehåll.ochstrukturskolanenskildadenpå

"...denskollagenuttryckligen istår attSom nämnts numeraovan
alla formermotverkaskyldig aktivtskolaninomverkar attär avsom
beteenden". Irasistiskaochmobbningsåsombehandlingkränkande

läroplanenförändringar iregeringenvidarebeslutade1998maj somom
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bl.a. innebär varje rektor haratt för lokaltansvaret att ett
handlingsprogram kränkande behandlingmot mobbning ochsom
rasistiska beteenden utarbetas.

Kommittén dessa förändringarnoterar med tillfredsställelse,stor
samtidigt mycket återståratt Läroplanernamen menar att göra. och

kursplanerna fortfarande otydliga.är Av läroplanen bör framgå att en
skolans viktigaste uppgifter verka forärav att ochöppetett

inkluderande samhälle där den kulturella och språkliga mångfalden är
tillgång interkulturell skola. Det bör vidareen kursplanernaen av—

framgå hur undervisningen i varje enskilt kan präglasämne ettav
interkulturellt perspektiv.

Det också viktigt,är kommittén, den ovannämnda för-attmenar
ändringen i skollagen får konsekvenser i kommunernas skolplaner. I
skolplanen bör tydligt redovisas ambitionsnivå och prioriteringar i
arbetet främlingsfientlighet ochmot rasism. Också det gäller frågannär

vikten interkulturellt perspektivett i undervisningenom måsteav
skolplanema bli tydligare. Det ska framgå hur kommunen vill deatt

skolorna konkret skall arbeta.egna
Något enligt kommitténs uppfattning angeläget förär ökasom att

skolans beredskap det gällernär hantera rasismatt och
främlingsfientlighet förbättra skolledarensär att arbetssituation. Det
kan bl.a. ske utbildning. nulägetI erbjuder Skolverket kurser förgenom
rektorer. Vissa högskolor har fortbildning föräven verksamma
rektorer. Men det finns ingen grundläggande utbildning för skolledare.
Kommittén därför mycket positivt på det förslag till utbildning förser
skolledare regeringen Det dock viktigtpresenterat. ärsom att
utbildningen bl.a. omfattar frågan skolledarens roll arbetetiom mot
främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Rekryteringen till läraryrket

Det alldeles uppenbartär det inom den svenska skolanatt i dag behövs
mångkulturell kompetens för den bättre ska kunnamer attav demöta

krav ställs. Många elever med utländsk bakgrundnya saknarsom
dessutom förebilder i vardagen, människor språkligt och socialtsom
befunnit sig i situation de själva utbildat sig ochsamma som men som
etablerat sig i samhällslivet.

Mot denna bakgrund detär avgörande betydelse lärarkårenattav
blir mångetnisk. Målet måste lärarkåren skallmer att avspeglavara
befolkningens etniska sammansättning. Och för det målet ska kunnaatt
nås måste fler med utländsk bakgrund söka sig tillunga uppmuntras att
läraryrket. Det kan ske introduktionsutbildningt.ex. ochgenom
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praktikplatser. detMen behövs också förändrad rekrytering tillen
lärarutbildningama och bättre utnyttjande denett lärareav resurs som
med utländsk lärarutbildning utgör.

En möjlighet skulle kunna lärarutbildningama tillämpadeattvara en
profilerad antagningsmodell där vid antagning lägger vikt vid fleraman
olika faktorer. formellaDe meritema formi betyg, examina äretc.av

viktig faktor. Därutöver kan den sökande lämna referenser och,en om
så vill, åberopa bakgrund.sin Bakgrunden ska kunna utgöraman en

merit dels tillhör underrepresenterad dels kanom man en grupp,
motivera på vad bakgrunden skullesätt tillgång ivara en
yrkesutövningen. Ett det beskrivna har med framgångsystem som
tillämpats vid University of Toronto i Kanada.

Många dem har utländsk lärarutbildning har svårt få fästeattav som
på den svenska arbetsmarknaden för lärare och går arbetslösa eller
återfinns i andra ofta okvalificerade yrken. Förutom skolanattmer- -
härigenom både går miste så befintlig kulturell kompetenssäga,attom,
och viktiga förebilder för många elever det också frågaär ett rentom
ekonomiskt slöseri.

Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet bedriver sedan
några år framgångsrikt projekt med kompletterande lärarutbildningett
för med utländsk lärarexamen. Sådana kompletterings-personer
utbildningar borde, enligt kommitténs uppfattning, finnas vid samtliga

institutioner erbjuder lärarutbildning.större som
I sammanhanget intresse vad skolkommitténär påpekade i sittav

betänkande "Skolfrågor skolaOm i tid" SOU 1997:121,en ny-
nämligen det orimliga skrivningeni i skollagen villkor för fastatt ett
anställning skall "behärska svenska språket". Skolkommitténattvara
föreslog ändring till "tillräckliga kunskaper i svenska språket meden
hänsyn helttill tjänsten". Kommittén delar skolkommitténs uppfattning

frågan.i Kravet på språklig korrekthet måste mjukas och få rimligaupp
proportioner. Det kommittén, dagsär, inse det omöjliga iatt attmenar
kräva alla kommit till Sverige från andraatt länder skall behärskasom
svenska språket infödd.som en

Utbildningen lärareav

Ett interkulturellt förhållningssätt från lärarens sida viktigt tvåär av
skäl. Läraren ska dels bättre dagi kunnaän de elever skolanimöta som
har etnisk bakgrund svensk, dels till samtligaän elever kunnaen annan
förmedla vikten värden tolerans, förståelse och respekt för allaav som
människors lika värde.
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"Lärarutbildning med interkulturelltI perspektiv",rapporterna ett
Europaåret rasism, och "En värdegrundad skola" Ds 1997:57,mot
Arbetsgruppen för samverkan arbetetkring med skolans värdegrund,
påpekas interkulturella frågor, såsom kulturmöten och aktivt arbeteatt

främlingsfientlighet och eftersattrasism, område inomärmot ett
lärarutbildningen. "Lärarutbildning med interkulturellt perspektiv"I ett
påtalas flera lärarutbildare vikten inslag interkulturellstörreettav av av
kunskap förmår lärarstudenten förstå sin kultur och sittattsom egen

syfte kunna förstå ochi andras kunna lyftaeget normsystem att att
arbetet med etiska frågor till plan.medvetetett

Även det på vissa lärarutbildningar redan i dag hel delgörsom en
gäller tydliggöra det interkulturella perspektivetdet i utbildnin-när att

finns brister. driva lärarutbildningama deras arbetedet För på iattgen
med dessa frågor vill kommittén de åläggs fram policy-att att ta

för den ska arbeta för detdokument hur på institutionen attman egna
perspektivet ska genomslag utbildningen.interkulturella i En

effektförutsättning för sådan nyordning verkligen skulle äratt attgeen
sida.kontinuerlig uppföljning sker från Högskoleverkets Utöveren

obligatoriskt interkulturell kunskap finnasdetta bör ett moment om
med alla grundläggande lärarutbildningar.i

Fortbildning redan yrkesverksamma lärare oundgänglig i alltärav
frågorförändringsarbete inom skolan. minst det gäller deInte när som

skolplan,här aktuella måste kommunen, med utgångspunkt i sinär ta
lärarfortbildningen och kontroll ochstrategiskt för inte utanett ansvar

uppföljning överlåta på de enskilda skolorna.ansvaret

Lokalt lokal kreativitetengagemang -

dag dendecentraliserade organisationen skolväsendet iDen av ger
möjligheter utforma verksamhet.enskilda skolan sinstora att egen

mål- och resultatorienterade enligt denSyftet med den styrningen är
Riksdagen på den professionellaläroplan 1994,antogs attsom av man

uppslagsrikedomskall kunna utnyttja hela sin kreativitet ochnivån när
det gäller utforma verksamheten.att

och eleverna de centrala aktörerna i allt förändrings-Läraren är
för skolans demokratiska fostran skallarbete. förutsättningEn att vara

framgångsrik eleverna får inflytande situationsin iär överatt egen
dagens samhälle upplever maktlöshetskolan. Många i storunga en som

förverkligas.viktig bekämpa. Elevinflytandet i skolan måste Vadär att
har Skolkommittén slutbetänkandedet innebär i praktiken i sitt SOU

beskrivit följande verkligt elevinflytande griper1997:121 på "Ettsätt:
skolans hela verksamhet och gäller högsta grad innehålletin i i i
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undervisningen och på vilket den bedrivs. ökat inflytandesätt Ettsom
för eleverna beroende det sker förändringarär i den pedagogiskaattav
praktiken."

kommitténFör framstår jfr.Pow-Wow 43 mycketetts. som
lyckosamt projekt, inte minst för det varit konkretså och verkligenatt
involverat de berörda, dvs. eleverna. Efterfrågannärmast från enskilda
skolor få hjälp med genomföra rådslag och kommitténatt att är storom

det angeläget de erfarenheterär vunnitsatt attmenar som genom
projektet tillvara och sprids. finnsDet flera olika ungdoms-tas
organisationer, däribland Ungdom rasism, säkert, med stödmot som
från antingen Integrationsverket, Ungdomsstyrelsen eller Skolverket,

arbetar vidare med det "koncept" etablerats ochgärna i med Pow-som
Wow.

Kommittén stimulera lokalt arbete rasism ochtror sättatt ett att mot
främlingsfientlighet i skolan införa former för stöd tillattvore nya
projektarbete. konkretEtt förslag medelär att staten avsätter som
kommunerna kan ansöka efter det projekt genomförts lokalt.att ettom

fårKommunen först stödja lokala projekt med de sedanpengar som
kan ansöka få frånigen Förhoppningsvis skulle detta ledaatt staten.om
till fler bra projekt initieras och det skulle bli lättare föratt att
ungdomar få för projektverksamhet skolan.iatt t.ex.resurser

Läromedlen och andra pedagogiska hjälpmedel

det dagliga arbetetI med frågor rasism, främlingsfientlighetrörsom
och antisemitism behöver läraren bättre och konkreta redskap.mer
Något grundläggande förstås de tradionella läromedlensär ärsom
kvalitet. Vilken bild förmedlas egentligen andra länder, kulturer,av
religioner, m.m.

finns idag fortlöpandeDet ingen granskning skolans läromedel.av
traditionella lärobokensDen betydelse kan ha minskatantas när

kunskaper hämtas från många olika källor. Särskilda krav måstenu
emellertid ställas depå läroböcker används i skolan och analysersom

vad dessa och liknande läromedel faktiskt förmedlar viktiga.ärav
Kommittén Skolverket bör för granskningar deatt attanser ansvara av
läromedel faktiskt används genomförs kontinuerligt. Uppdragetsom
kan med fördel läggas på de olika universiteten och högskolorna. Förut

granskningen skall få den bredd nödvändig böratt ärsom en
referensgrupp tillsättas bestående forskare med olika kompetenser.av
Behovet läromedel granskas med ifrågavarande utgångspunkterattav
har redan tidigare påtalats den dia1oggrupp företrädaremed förav
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kristendomen, islam och judendomen verkar inom Sverigessom
Kristna Råd.

Kommittén har under verksamhetstidsin uppmärksammat ett stort
behov kunskaps- och idébank det gäller frågor rasism,närav en om
främlingsfientlighet och antisemitism. Visst behövs det ytterligare
pedagogiskt material hög kvalitet, behovetännu större ärav men nog

kunskap hos lärare det material, de goda exempel, de föreläsareav om
och de på området verksamma organisationer faktiskt finns.som
Huvudman för heltäckande kunskapsbank borde inte deten mer vara

integrationsverket, det bästa den kunde förvaltasutannya vore om av
några ideella organisationer. Härigenom undviker det materialattman

samlats "legitimeras" förhållandei till det material inte finns isom som
kunskapsbanken. Kunskapsbanken skulle också kunna fungera ettsom

förkontaktnät lärare, elever och andra intresserade dessaärsom av
frågor. föreslår detKommittén Integrationsverket föratt tarnya ansvar

utarbeta förslag och hur sådan heltäckandeatt ett om var en mer
kunskapsbank skulle kunna inrättas.

utomstående skolan svår med information.För nåär atten
Kommittén det värdefullt skolavarje utsågattmenar vore om en
kontaktperson det gällde frågor främlingsfientlighetrasism, ochnär om

ochantisemitism register- kontinuerligt uppdaterasett överom som -
dessa kontaktpersoner fanns hos Svenska kommunförbundet.

Behovet kunskap skolans arbete främlingsochrasismmotav mer om
fientlighet

skolan ska fungera detFör rasism,värnatt motsom
främlingsfientlighet och antisemitism vi hoppas, behövs baraintesom

kunskap sakfrågomasjälva och metoderna för arbeta medattmer om
dessa. Skolan behöver också kunskap sitt arbete på området.egetom

Därför kommittén det bl.a. finns behov långsiktigattser av mer
forskning hur skolan arbetar. Mycket den forskning bedrivsom av som

dag uppdragsforskningi med relativt kortsiktigt perspektiv.är ett
Kommittén det viktigt skolans dagliga arbete studeras,äratt attmenar
så den vardagsutveckling arbetet faktiskt följsker kan Detatt av som

det dagliga arbetet naturligadet underlaget för reflektionär som ger
och diskussion. "verksamhetsnäraSådan forskning bör främst
bedrivas aktiva lärare skolpersonal.och nämligen,Det är trorav annan
kommittén, angeläget anställdvarje i skolan då och då fåratt en
möjlighet ställa "utanför"sig och studera det arbetet liksom detatt egna

förhållningssättet till de värden skall ligga till grund föregna som
verksamheten i skolan.
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För ska kunna hur arbetet med det interkulturellaatt man se
perspektivet fortskrider och hur de handlingsprogram alla formermot

kränkande behandling ska finnas tillämpas, bör kommunenav som
under femårsperiod medel för varje år utvärdera hur långtavsätta atten
skolorna nått. Utvärderingama bör lokalt organisationergöras av som
arbetar i samarbete med skolan, Hem Skola ellernära t.ex.
Elevorganisationen, för stimulera till förändringsarbete. Självklartatt
skall förstås och kommunen fortfarande ha övergripandestaten ett

för följa hur skolans arbete på området utvecklas.attansvar
Även de kommunala skolplanemas funktion styrdokument ochsom

stöd for lärare och skolledare bör följas och utvärderas.upp

Förslag

Kommittén föreslår:

delsregeringen tillser juridiskt finns för de enskildaatt att utrymme0
lärarutbildningsinstitutionerna tillämpa antagningssystematt som
syftar till flerin studenter med utländsk bakgrund, delsatt tar ett

för åtgärder vidtas för stimulera utbildningsinstitutio-att attansvar
införautveckla och sådanaatt system.nema

ettårig kompletterande utbildning för med utländskatt0 en personer
lärarutbildning inrättas vid samtliga lärarutbildningar i landet.större

såväl lärarutbildningsinstitutionema de institutioneratt0 som som
erbjuder ämnesundervisning för blivande lärare åläggs framatt ta
policydokument för hur på den institutionen ska arbetaman egna
för det interkulturella perspektivet ska få genomslag iatt
utbildningen.

regeringen lämplig central myndighet i uppdrag iatt att0 ger en
samarbete med ungdomsorganisationer och med utgångspunkt i de
erfarenheter och medvunnits i projektet Pow-wow utvecklasom
och sprida det aktuella arbetssättet.

Skolverket uppdragi för de läroböcker ochatt att att0 ges ansvara
liknande används inom skolan kontinuerligt granskas medsom
avseende på den bild andra länder och kulturer, olikasom ges av
religioner, flyktingar m.m..
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Integrationsverket i uppdrag utreda former för stödatt att0 ges nya
till lokalt projektarbete enligt angivna principer.ovan

Integrationsverket utarbetar förslag och hur kunskaps-att0 om var en
och idébank rörande rasism, främlingsfientlighet och antisemitism
skulle kunna inrättas.

kommunerna medel for låta organisationeravsätteratt att0 som
arbetar skolan, Skola och Elevorganisationen,Hemnära t.ex.som
regelbundet utvärdera hur skolorna arbetar för interkulturelltatt ett
perspektiv ska prägla undervisningen och hur de handlingsprogram

alla former kränkande behandling ska finnas tillämpas.mot av som

Boende6.3

har tänkts och skrivits mycket boendesegregation ochDet om
situationen i bostadsområden den tiden. Bl.a.utsatta senaste
presenterade storstadskommittén slutbetänkande"Trei januari 1998 sitt
städer SOU 1998:25. Och lade regeringen frami maj 1998

politik förpropositionen Utveckling och rättvisa storstaden påen-
2000-ta1et 1997/982165.prop.

bostadsområden det brist hel del;I många dessa påärutsatta enav
arbetstillfällen, riskkapital, utbildnings-social och kommersiell service,
möjligheter, estetiskt tilltalande bebyggelse för mycketMenetc.. av

arbetslöshet, socialbidragsberoende, kriminalitet ochannat, t.ex.som
lägenheter.tomma

Samtidigt mörk bildska inte teckna onödigt situationen. Iman en av
kraft.dessa områden finns också möjligheter, dynamik och Det är

talar problemen det enskildadessutom viktigt inäratt, man om
bostadsområdet, med definiera dem och hålla isär demattvara noga

Äroch det den språkligainte svepande i sina omdömen. t.ex.vara
miljön skolan, den fysiska miljön, åldersstrukturen, arbetslösheten,i
socialbidragsberoendet det egentligaeller bristen på service ärsom
problemet och behöver åtgärdassom

På kommunal nivå bostadsområden inte sällanimöter utsattaman
inställningen från människor ansvarig ställning måste "gillai att man
läget", bemärkelsen utgå från den verkligheti måsteatt man som
faktiskt för handen och det realistiskt "bryta sönder"inteär äratt att
dessa områden med politiska medel. där,Det är menar man, som
verkligheten finns, och det perspektivet det lika rimligt talai är att om
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Östermalm Örgryte,behovet integrera eller detatt göra närattav som
det gäller Rinkeby eller Rosengård.

emellertidDet ställt alla kraftfullatvivel och aktivaär utom att
åtgärder i många avseenden angelägna för ska lyckas brytaviär att en
galopperande etnisk boendesegregation och hejda utvecklingen mot ett
klassamhälle med etniska förtecken. det förstaI de två följandeav
avsnitten dras paralleller mellan situationen bostadsområdeni iutsatta
storstadsregionerna och den i glesbygdsornrådenvissa och behovet av

övergripande åtgärder diskuteras. det andra redovisasI någramer
tankar kring projektarbete i bostadsområden väckts inomsom ramen
för kommitténs samarbete med SABO.

bostadsområden glesbygdUtsatta en-

viktig utgångspunkt för kommittén friEn till bosättning ochär rättenatt
bakomprinciperna straffbestämmelsen diskriminering jfr.olagaom

bl.a. 97 måste varken eller acceptabeltDet möjligtvärnas. är atts.
skall bestämma människor får eller får bo.intestaten var

reella valfrihet olika individer detDen har gäller boendenärsom
varierar emellertid utsträckning.i mycket angelägen uppgiftEnstor
för samhället till den samhällsservice följer olikaär att attse som av
boendealtemativ blir någorlunda likvärdig avseenden.i olika Det är
oacceptabelt och på sikt farligt för samhället- skillnaderna iom-
kvaliteten på skola, vård och utbudet kulturi ochomsorg, av
kommersiella och detjänster i samhället påsatsar t.ex.resurser som

förpolis blir mellan olika landsdelar, ellerregioner, kommunerstora
kommundelar.

modererande uppgift betydelsefullDenna för samhället iär än mer
då den generella välfárdspolitiken haftsituation har ut-en som en-

jämnande funktion inte bara på individnivå också,utan men mer
indirekt, lokal och regionalpå nivå ifrågasätts och sannolikt står inför-
omfattande reformer.

Glesbygdsstödet försök den bor iär ett att garantera att som en
nästintill avfolkad bygd ska kunna fä den bedömsservice som som

förnödvändig bra liv. handlar utbildning, vårdDet självklart ochett om
samhället huvudsakligen står för, ocksåomsorg som men om mer

kommersiellt präglad service olika slag.av
har lantbrevbärarlinjer,Posten därför deinte lönar sig,att utan

därför ska erbjuda jämlik service. Bakom etableringaratt man en av
verksamhet slag, apotek och systembolag, ligger mångaiannat t.ex.av
fall liknande tydlig tendens tilläven attresonemang, om man ser en
marknadsmässiga överväganden börjar alltväga tyngre.
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glesbygdsproblematikenAtt har många beröringspunkter med den
situation råder dei förortsområdena våra storstäderutsatta ärruntsom
tydligt. uppmärksammadeDet Storstadskommittén i slutbetänkandesitt
och regeringen underströk det i sin storstadspolitiska därproposition

framhöll vissa områden i storstadsregionerna "haratt utsattaman
svårare problem glesbygdsregionema".än

Med många de bostadsområdena det så de,utsatta är att trots attav
där bor mycket människor, inte heller bära service framståranses som

självklar för flestade invånarnaMen i dessa områden harsom av oss.
förstås behov andra. Ur individperspektiv det lika illaett ärsamma som

bank förorti till våra storstäder detatt iutan attvara en en av som vara
Norrlands inland.

Människor bor i de bostadsområdena betraktasmest utsattasom
sällan lönsamma. Den viktigaste förklaringen förstås mångaär attsom

dem inte särskilt köpstarka. bidragandeMen orsak kan säkertårav en
också okunskap och bristande förståelse for, hur människorvara om,
med kulturell bakgrund fungerar och vilka behov finns närannan som
det gäller konsumtionsmönster, välja form sparande Ettt.ex. att etc.av
tecken på det kan förhålla så företagsig särskilt profileratatt är att som
sin verksamhet, sällaninte bl.a. anställa medattgenom personer
utländsk bakgrund och särskilda kunskaper, framgångsrikt etablerat sig
i dessa områden.

Samtidigt det finns likheter mellan situationen glesbygdeni ochsom
den i de bostadsområdena kring storstäderna, så finns det ocksåutsatta
skillnader. del till storstadsornrådenasEn fördel. minstär Där är t.ex. av
allt någon brist på arbetskraft. ligger dessaDessutom områden allttrots
i tillväxtregioner, något kan arbetetutnyttjas i för vändaattsom en

utveckling.negativ angelägnaFöretag få etablera sig iär attsom om
attraktiva lägen andrai delar borderegionen, kunna förmås attav
samtidigt i de mindre gynnade områdena. Rimligen kommersatsa
marknaden här behöva "hjälp på traven". kan tänkaMan sigatt att
ställa krav på motprestationer i samband med verksamhet sökeratt en
tillstånd för etablering i attraktivt läge.ett

lockaFör näringslivet etablera sig i bostadsområdenatt att utsatta
kommittén också måste använda sig det instrumenttror att man av

arbetsgivaravgiftema Sedan flera år tillbaka har detutgör. inom
regionalpolitiken funnits med nedsatta socialavgifterett system som
tillämpats dei prioriterade regionalpolitiska stödornrådena. Undermest
någon period slopades just arbetsgivaravgiftema helt. Dennat.o.m.
regionalpolitiska stödfonn har och föri sig godkäntsinteännu av
Europeiska kommissionen kommittén regeringen måsteattmen menar
undersöka liknandeinte åtgärder skulle kunna omfatta också deom

bostadsområdena i storstadsregionerna. Slopade arbetsgivar-utsatta
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avgifter kan sig radikalt, det icke destote mindre, välmen vore,
motiverat i dessa områden.

Därutöver måste regeringen också radikal det gällernär attvara mer
förenkla regelverken för småföretagare. Man måste snabbare fram
och måste längre.gå Och ytterligare något skulle kunnaman som

berörda kommunerövervägas införär särskilda upphandlingsregleratt
i bostadsområden kommun-entreprenörer inomutsattasom gynnar

gränsen.
Åtgärder för skaffa fram riskkapital förstås ocksåatt är storav

betydelse i sammanhanget. linjeI med de tankar såväl Storstads-som
kommittén i sitt slutbetänkande regeringen i sin storstadspolitiskasom
proposition givit uttryck för kommittén det viktigtäratt attmenar
ALMI Företagspartner utvecklar särskilda satsningar inriktade på de

stadsdelarna.utsatta
skaDet tilläggas den enskilda kommunen självklart haratt ett eget
för skapa förutsättningarnäringspolitiska för företag skaatt attansvar

välja etablera verksamhet kommunen.iatt
Staten och kommunerna måste vidta åtgärder riktadeäven ärsom

den offentliga verksamheten. T.ex. kommitténmot instruk-attmenar
tionerna till statliga verk och myndigheter generellt bör justöverses
med utgångspunkten kravet på jämlikhet i serviceutbudet ska kunnaatt
tillgodoses också inom storstadsregionema. sådanI måsteöversynen
individperspektivet ledande. Det inte region eller regiondelärvara en

behöver postkontor det de människor och företagett ärsom som-
verkar där behöver det.som

Kvaliteten i skola och barnomsorg utomordentligt vikt. Enär storav
hög kvalitet verksamheteni betyder både människor "lockas" tillatt
området fråga,i något kan föra med arbetstillfällensig och bättresom
samhällsservice i övrigt, barn med hemförhållanden fårsämresamt att

möjligheter uppleva trygghet tillvaronstörre i och tillägna sigatt att
nödvändig kunskap. måsteHär samhället huröverse resurserna
överlag fördelas mellan kommuner och kommundelar och hur iman
övrigt kan skapa goda förutsättningar för personalen inom skolan och

i de bostadsområdena. Mer specifika åtgärderutsattaomsorgen som
skulle kunna betala högre löner tillövervägas lärareär att t.ex.
verksamma i skolor dessai områden.

Ett åvilar såväl kommunerna aktivtstaten är attansvar som som
arbeta för lokalisera verksamhet till bostadsområden.att utsatta
Förutom de positiva effekter sådan lokalisering kan ha för den lokala
arbetsmarknaden och utbudet samhällsservice, har den ocksåav en
viktig symbolisk betydelse.
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Projektarbete bostadsområdeni utsatta

konkretaDet arbetet med förbättra situationen bostadsområdeiatt ett
måste långsiktigt och bygga på de boendes idéer och visioner. Attvara
allt arbete ständigt sker i relativt kortvariga projekt därför negativt.är
Bostadsprojekt dessutom alltid flera olikaspänner nästan över
samhällssektorer vilket innebär problem då de finns attpengar som
söka ofta finns i olika hos"påsar" kommunen. Mycket tid och kraft går
därför tillåt sökandet efter medel i sig.

ytterligareEtt problem krav för skall beviljasär att ett att ettpengar
projekt ofta det innehåller nytänkande. På grund detta blirär att ett av
det svårt fortsätta driva projekt har välfungerandevisat sig elleratt som

arbetssätt redan framgångsriktpröva i någotatt använts annatsom
bostadsområde. kommitténsDet förhoppning de förslagär att som
regeringen har i sin storstadspolitiska proposition, depresenterat om
genomförs, kommer innebära det blir enklare få tillatt att att pengar
långsiktigt projektarbete bostadsområden.i

Ledningsgrupper bestående för bostadsföretag,representanterav
socialtjänst och arbetsförmedling kommunala politiker m.fl.samt som
berörs arbetet bostadsområdeti har viktig funktion fylla.attav en
Dessa kan hjälpa till med undanröja eventuella hinder iatt
projektarbetet ha samordnande funktion.samt en

samhället,För i inte minst bland dem i ansvarig ställning inomatt
den offentliga sektorn, skapa bättre förståelse värdet särskildaen av av
satsningar i bostadsområden, kommittén, angelägenutsatta tror att en
uppgift utveckla modeller för hur beräknar deär att man
samhällsekonomiska vinsterna förebyggande utvecklingsarbete iav
sådana områden. detta borde IntegrationsverketFör kunna ta ett eget

alternativt skulle kunna ha pådrivande roll gentemotansvar, man en
lämplig myndighet eller organisation.annan

Förslag

föreslår:Kommittén

systematisktregeringen och förtydligar instruktionernaatt över0 ser
till statliga verk och myndigheter med utgångspunkten krav påatt
jämlikhet i serviceutbudet ska kunna tillgodoses också i utsatta
bostadsområden i storstadsregionerna.
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regeringen möjligheterna låta det med nedsattaatt prövar att system0
socialavgifter tillämpas i regionalpolitiskt särskilt prioriteradesom
glesbygdsområden också omfatta bostadsområden iutsatta stor-
stadsregionema, i första hand med avseende på arbetsgivar-
avgifterna.

statliga och kommunala på alla nivåer aktivt arbetar föratt att0 organ
lokalisera verksamheter till bostadsområden.utsatta

Integrationsverket för modeller för huratt tar att0 ansvar man
beräknar de samhällsekonomiska vinsterna förebyggande arbete iav

bostadsområden utvecklas.utsatta

6.4 Kultur/idrott

Kultur, idrott och religion för varje dag hundratusentals människor
deras fritid. finnspå ofta värdegrundDet människorssamman en om

lika och okränkbara värde, allas potential för förkovranoch iväxtom
dessa verksamheter. Kultur, idrott och religiositet också i sigär
gränsöverskridande. Kommittén därför idrottsrörelsen, kultur-utmanar
Sverige och trossamfund intensifieraSveriges arbetet rasismatt mot
och främlingsfientlighet och för mångfald.

finns oftaI det svenska kulturlivet påfallande etnocentrism. T.ex.en
det tydlig överrepresentation och positiv särbehandling denär en av

europeiska konstmusiken den offentligstöddai musiken- i alltifrån de
kommunala musikskolomas undervisningsutbud till statligaden
Operans icke västerländska delen kulturDen världensrepertoar. av ges
inte sällan samlingsbenämningen "världskultur" eller "mångkulturelL"

tudelning grund kulturensDenna på centrala roll för vårär av
självuppfattning mycket olycklig. sidan reguljärt stödjaAtt å ena
vanlig kultur som i själva verket alltid har detsitt inästan ursprung
geografiska sammanfallerområde med eller möjligenNATOsom

andra hänvisaOECD, å sidan kulturyttringar med den betydligtirötter
del världen utanför detta område till sökastörre attav som ryms

integrationspengar eller "världskulturstöd" bottna den märkligaisynes
tanken Sverige eller Europa inte del världen. Sverigesäratt en av
kulturpolitik behöver för bättre leva till den dubblaöver, attses upp
insikten delSverige världen och världen deläratt äratten av en av
Sverige.

öka kunskapen förståelsenFör och för olika kulturer detatt ärom
angeläget Sveriges etniska mångfald återspeglas både i publik,att
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och ensembler. Sveriges många utlandsföddarepertoar har också en
"sin" kultur på nationalscenerrätt ochatt TV-drama. Ett aktuelltse som

och positivt exempel i sammanhanget det gästspel Istanbulsvar som
stadsteater gjorde på Kulturhuset i Stockholm för kort tid sedan.en
Föreställningar på turkiska med svensk "kommentator" förut-gav

försättningar ovanlig och perspektivrik upplevelse.en
Av särskilt värde förstås konstyttringarär där tradition och

erfarenhet från olika kulturer på alldeles naturligt smältsett sätt
och skapar något där plus inte blir tvånytt Ettett ett utan tre.samman —

exempel på detta Riksteaterns ensemble Shikastaär kämpar för attsom
slippa inordnas bådei konstnärliga och etniska fållor.

Den svenska driver eller finansierar betydande delstaten en av
kulturverksamheten i Sverige. Om allvar med sittstaten menar
ställningstagande för mångfald präglat samhälle, bör denett viaav
regleringsbreven försäkra sig de statliga kulturinstitutionema-attom
såsom nationalscenema Operan och Dramaten i Stockholm,
Riksteatern, Riksutställningar, och Rikskonserter, liksom de som
erhåller kulturbidrag via Statens Kulturråd har utbudett som-
återspeglar behoven hos hela Sveriges befolkning och tillgången helai
världen.

svenskaDe kommunerna bedriver omfattande kulturunder-en
visning, förutom föransvariga del finansieringenatt storvara en av av
de lokala kulturinstitutionema. Också här kommittén det finnstror att
anledning fundera i vad mån verksamhetenöver anpassad till deatt är
behov och önskemål finns deni svenska befolkningen dessisom
helhet. Vilken inriktning har de kommunala musikskoloma i sint.ex.
verksamhet de,Kan de fungerar i dag, verkligen attrahera ochsom

alla barn och ungdomar, bakgrundoavsettengagera
Det i de konstnärliga utbildningarna grundkunskaperär ochsom ges

Ävenkontaktnät bildas. högrei konstnärliga utbildningar detär ange-
läget andra konsttraditioner och andra arbeta finnsatt sätt att
representerade. Kommittén de konstnärliga högskolorna börattanser
åläggas särskilda insatser för öka andelen läraregöra och studenteratt
med invandrarbakgrund.

Idrotten har tidigare berörts särskilda förutsättningar främjaattsom
gemenskap mellan människor. Idrottsrörelsen också den folkrörelseär

flest ungdomar har kontakt med. Och för många ungdomar ärsom
ledare inom den idrottsföreningen har stortegna personer man
förtroende för. Därför det så viktigt det inom idrottsrörelsenär finnsatt

medvetenhet och beredskap det gäller främlings-stor rasism,när
fientlighet och etniska relationer och därför samhällets stöd tillär
idrottsrörelsens integrations- och antirasismarbete så viktigt för alla.oss
Kommittén Integrationsverket särskilt vända sig tillattuppmanar
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idrottsrörelsen i Sverige för stödja och utveckla det långsiktigaatt
arbete bedrivs på området.som

Kulturellt och idrottsligt utbyte mellan länder främjaär väg atten
förståelse mellan människor och tillgodose olika behov och önskemål
hos befolkningen. Kommittén har uppmärksammat svårigheterna för
kulturutövare och idrottsmän från olika länder få visumatt samt
uppehålls- och arbetstillstånd för deltagande i i Sverige.evenemang
Något på enkelt konkret skulle kunna underlättaett sättsom men
kulturellt och idrottsligt utbyte med länder, förstai hand, utanför den
industrialiserade världen hos Statens invandrarverk inrättaattvore en
särskild enhet med särskilda kunskaper skulle dessaprövasom
ärenden.

reflektionEn kommittén gjort efter de kontakter haft medman
företrädare för olika trossamfund, församlingar och religiösa
organisationer samhällets stöd till trossamfundenär inte alltid kanatt
lqäva exakta svenska mallar, och mindre välorganiseradeävenatt
minoritetssamfund bör erkännas och stödjas.

Kommittén sammanfattningsvis den offentliga bidrags-attanser
givningen till kultur, idrott och religion bör återspegla den etniska,
religiösa, och kulturella mångfalden befolkningen.i Och deti avseen-
det finns mycket för många göra.att

Förslag

Kommittén föreslår:

regeringen regleringsbrevenvia försälqar sig de statligaatt att0 om
kulturinstitutionema såsom nationalscenema Operan och-
Dramaten i Stockholm, Riksteatern, Riksutställningar, och Riks-
konserter, liksom de erhåller kulturbidrag via KulturrådStatenssom

har utbud återspeglar behoven hos hela Sverigesett som-
befolkning och tillgången helai världen.

de konstnärliga högskolorna åläggs särskilda förinsatseratt göraatt0
öka andelen lärare och studenter med invandrarbakgrund.

Svenska kommunförbundet kartlägger inriktningen på de kom-att0
munala musikskolomas verksamhet med utgångspunkt dennaisamt,
kartläggning, verkar för verksamheten för kunnaatt attanpassas
attrahera och alla barn och ungdomar bakgrund.oavsettengagera
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uppgiftinvandrarverk särskild enhet medStatens inrättar attattI en
handlägga ansökningar och uppehålls- och arbetstillståndvisumom
från kulturarbetare idrottsmän.och

offent-fördelningen detliksom tidigareregeringen, utrettatt man av0
till granskar fördel-kultur- och idrottsstödet med hänsyn kön,liga

till kultur, idrott och religion meddet offentliga stödetningen av
mångfaldenden etniska, kulturella och religiösautgångspunkten att

skall återspeglas.befolkningeni

Medier6.5

underlag för människors tankar,Vad medierna mångautgörrapporterar
utifrån mediernas "världsbild" ochoch diskussioner och detsamtal sättär

de flesta bildar vårföreteelser och skeendenpresenteraatt som av oss
företeelsersamhället- särskilt vi inteuppfattning situationen i somomom

erfarenhetkontakt med ellersjälva har egen av.
ochavslöja och bekämpa rasismkan både bidra tillMedierna att

förutfattade och medverkafrämlingsfientlighet, fördomar och meningar,
förstärks. Forskning visarbekräftas ochtill sådana attsynsättatt

invandring, etniska minoriteter och rasism ikringnyhetsrapporteringen
detofta förstärker föreställningenvästeuropeiska länderolika om egna

samhälle, där invandringoch kulturellt homogentlandet etnisktettsom
normala.och avvikelse från detinvandrare störningoch enses som en

mångkulturella land detdetgäller skildra SverigedetNär äratt som
Människor medflera avseenden.kommittén medierna brister iattmenar

det gällersällanbakgrund tillfrågas i rapporteringenutländsk när
tillspetsatdärmed medierna någotsamhällsfrågor allmänhet ochi säger

samhälletmänniskor har något medformulerat dessa inte attrestenatt av—
göra.

handlar invandring ochOckså den nyhetsrapportering omsom om
ofta generaliserandeoch invandrat till Sverigemänniskor ärgrupper som

Bevak-och värdeladdade beskrivningar.och fylld negativtstereotyperav
oftaoch främlingsfientlighet slumpartad, sensations-rasismningen ärav

inriktad och delvis okunnig.
nyhetsjoumalistikdetta flera. förklaringOrsakerna till Enär är att

beroendeetnocentrisk, inriktad på samhällets eliter ochgenerellt attär av
förklaring denkunna berätta lättfattliga, dramatiska historier. En ärannan

frågorna haft samhället och politiken.låga och prioritet i istatus som
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bristerna också,Men går kommittén, hänföra till bristandeattmenar en
"mångkulturell kompetens" inom de medierna, något bl.a. harstora som

bakgrundsin få dei journalister verksamma där haratt ärav som egen
erfarenhet flykt och migration.av

kompetens harDenna i stället kommit till uttryck i mindre tidskrifter,
ochSvartvitt med speciellExpo, inriktning på det mångkulturellat.ex.som

samhället och bevakapå främlingsfientlighet och rasism. Dessaatt
tidskrifter kämpar allmänhet medi ekonomiska svårigheter.stora

finns dock, kommitténDet bedömer det, ökande intresse inomettsom
förjoumalistkåren frågor rasism, främlingsfientlighet och etniskaom

relationer och ökande medvetenhet mediernas skildrasättatt atten om
dessa frågor inte oproblematiskt. viktDet dennaär är yttersta attav
självreflektion understödjes under de åren, bl.a. denärmaste attgenom
initiativ kommittén undertagit sin verksamhetstid vidareutvecklas.som

kommittén detHär Integrationsverket har utomordentligtattanser nya en
viktig roll fylla.att

Rekryteringen till journalistutbildningama

Andelen studenter med invandrarbakgrund med eller två föräldraren
födda utomlands vid journalistutbildningama i Göteborg respektiveär
Stockholm cirka nio att jämföra med 20 i den aktuellaprocent att procent
ålderskategorin har invandrarbakgrund befolkningeni helhet.som

oumalistelevema medMerparten j utländsk bakgrund har sitt iav ursprung
Västeuropa. etniska snedrekrytering parad med likaDenna tydligär en

snedrekrytering.social överväldigandeEn majoritet de harantasav som
sin bakgrund medelklass elleri medelklass.övre

finns olika förDet bredda rekryteringen, etniskt och socialt,vägar att
till journalistutbildningama. Utbildningsinstitutionema borde kunna rikta
särskilda informationsinsatser till underrepresenterade grupper.

Antagningssystemens utformning också betydelse. deHurär störstaav
ska reformeras komplicerad fråga. emellertid angelägetDetär är atten
regeringen till det finns juridiskt för utformaatt utrymme attser
antagningssystem syftar till få in fler studenter med utländskattsom
bakgrund på utbildningarna och också föratt staten tar ett attansvar
stimulera de enskilda utbildningsinstitutionema utveckla och tillämpaatt
sådana ocksåDet angeläget utbildningsinstitutionema, inomsystem. är att

för sina möjligheter utfonna antagningsproven, tillatt attramen egna ser
dessa inte onödigtvis missgynnar sökande med utländsk bakgrund.

Förändringar antagningssytemen bör kompletteras med andraav
åtgärder. spelar arbetsgivamasHär rekryteringspolitik nyckelroll.en
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Rekryteringen till journalistyrket

Medieföretagens rekryteringspolitik viktigt förinstrumentär ett att
förändra eller förändra journalistiken. Vilka åtgärder skullelåta bli att- -

varierad etnisk ochkunna vidtas för skapa redaktioner medatt mer
finns dag konkreta exempel på hur enskildakulturell kompetens iDet

ochtidningsföretag kombination satsningaregnagenom en av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder framgångsrikt integreratpå sättett

med utländsk bakgrund i det redaktionella arbetet. Projektenjournalister
personalsamman-bestående effekter både på tidningensut attser ge

och innehåll.sättning
liknande förändringar på sikt måste ske inom flerKommittén attmenar

och det finns anledning påskynda sådanmedieföretag att att en process.
projekt på cirka år, fokuserarKommittén föreslår tidsbegränsat treett som
medieföretagen. projektanställdrekryteringsproblematiken inom Enpå

material området och verkar aktivtsammanställer information och inom
med opinionsbildning för bredarekunskap och arbetaför spridaatt enom

rekryteringspolitik.
arbetsmarknadenskulle påKommittén gärna parternaattse

och yrkessammanslutningar inommed medieorganisationertillsammans
pådrivandeför denna fråga och fungeravilleområdet tagemensamt ansvar

medföreslår därför arbetsgruppmedieföretagen. Vi attgentemot en
fungerarbildasför dessa organisationerrepresentanter som som

integrationsverket börprojektanställde.referensgrupp till den Det nya
för driva frågan.kunna attta ansvar

medvetenhetökad kunskap ochBehovet av

rollnyhetsjoumalistikens centrala imed tanke påminstInte
mångkulturellsamhället det angelägetopinionsbildningen i är att

den journalistiskablir naturlig deloch medvetenhetkompetens en av
kompetensen på redaktionerna.

finnas hos de studenterkompetens bör ocksåmedvetenhet ochDenna
kommunikationsvetenskap kommermedie- ochefter studier i attsom

informatörer pålärare medieprogrammen ellerfungera inom somsom
offentliga sektorn. Därförolika första hand inom dennivåer, i menar

högskoleutbildningenpå universitets- ochkommittén satsningaratt av
och informatörer måste prioriteras.journalister

medel for specialinriktadebör anslå särskilda inrättaRegeringen att
mångfald grund-journalistik, medier och de akademiskakurser i inom

och medie- och kommunikationsvetenskap.utbildningarna i journalistik
syftarför akademiskt poänggivande kurserSärskilda medel inrättaatt som
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till vidareutbildning yrkesverksamma journalister också angelägna.ärav
skulle ha betydelse förDetta öka kompetensen inom yrkesområdet.stor att

Vidare bör kompletteringsutbildningar forinrättas journalister som
invandrat till Sverige. Detta viktigt bidra till föra dessainär sättett att att
journalister på den svenska arbetsmarknaden och därmed också öka den
mångkulturella kompetensen inom området.

Kurser beskrivna slag skulle kunna inrättas for begränsadav ovan en
tid, år. Därefter kunde utfallet utvärderas. Motsvarande satsningart.ex. tre
har gjorts på jämställdhetsområdet vilka troligen kan lära helav man en
del.

problem förEtt de institutioner på högskolenivå bör erbjudasom
utbildning kring medier, mångfald och etniska relationer är att
kunskaperna svenska förhållanden otillräckliga. forskningDenärom som
bedrivits förstainom området i hand medieutbudet i länder USA,rör som
Storbritannien och Holland.

Även det finns skäl många resultat denna forskningiatt anta attom
också tillämpliga det gäller utbudet i svenska medier, så detär när är
ingenting vi kan säkert. Generellt också kunskaperna bristfälligaveta är

det gäller de ligger bakom mediernasnär rapportering iprocesser som
frågor bland invandring, etniska relationer, rasism och främ-rörannatsom
lingsfientlighet. Slutligen saknas aktuell forskningsbaserad ktmskap kring

mediebildemahur påverkar människors uppfattningar sig själva ochom
andra i mångkulturellt samhälle.ett

denna bakgrundMot bör särskilda medel tillföras ellernågot några av
forskningsråden för detta/dessa ska kunna bygga långsiktigaatt upp
forskningsprojekt på området. forskningsrådDe ligger tillnärmastsom
hands Forskningsrådsnämnden FRN, Humanistiskt samhällsveten-är
skapliga forskningsrådet HSFR och Socialvetenskapliga forskningsrådet
SFR. Också här borde kunna snegla jämställdhetsområdet,på dåman
FRN finansierat antal projekt på jämställdhetsområdet skulleett som
kunna förebild.utgöra

Vad gäller åtgärder för höja kunskapsnivån och medvetenheten inom
ochmedierna därmed också kvaliteten på bl.a.rapporteringen rasismom

och främlingsfientlighet också det törs i avsnitt 6.7.se resonemang som

4 184345
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Förslag

Kommittén föreslår:

Integrationsverket särskilt prioriteraratt insatser syftar till dels0 attsom
initiera diskussion och reflektion inom mediesektom vad gäller
mediernas rapportering i frågor invandring och etniskarörsom
relationer, dels stimulera arbetsgivarna på området vidta aktivaatt
åtgärder för öka andelen yrkesverksamma journalister medatt utländsk
bakgrund.

regeringen tillser det finns juridisktatt for deatt enskildautrymme0
utbildningsinstitutionema tillämpa antagningssystem syftar tillatt som

få in fler studenter med utländsk bakgrundatt församt tar ett attansvar
utbildningsinstitutionema stimuleras utveckla och införa sådanaatt
system.

regeringen anslår särskilda medel för delsatt inrätta specialinriktadeatt0
kurser i mångfald och journalistik inom de akademiska grundutbildnin-

för journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap samtgarna
akademiskt poänggivande kurser inom ämnesområde forsamma
vidareutbildning yrkesverksamma journalister, dels utveckla ochav
inrätta kompletteringsutbildningar i svensk journalistik för redan yrkes-
utbildade journalister invandrat till Sverige.som

regeringen tillför forskningsråden särskilda medel föratt stöd till lång-0
siktig forskning rörande mediernas roll deti mångkulturella Sverige.

regeringen och/eller Integrationsverket beaktar behovet särskiltatt0 av
stöd till tidskrifter, Svartvitt och arbetarExpo, medt.ex. attsom som
föra kunskaper och insikter och debatt i frågor detut mång-rörsom
kulturella samhället.

6.6 Kampen vardagsdiskrimineringenmot

Debatten kring rasismen och irämlingsfientligheten i Sverige har i stor
utsträckning kretsat kring de eller mindre ideologiskt övertygademer

extremister sprider rasistisk propaganda, involveradeärgrupper av som
i produktionen s.k. vit makt-musik och genomför spektakuläraav
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aktivitet förståsmanifestationer olika slag. måsteDessa tasgruppersav
allvar och bekämpas med alla medel då den farapå rättsstatens utgör en

fall markerarför enskildas liv och säkerhet. det inte tydligt vårI vi
extremistiskaavsky och beslutsamhet bekämpa yttringar riskerarvår att

för vad acceptabeltdessutom bidra tillvi gränsenatt attatt som anses
opåtalat flyttas.uttrycka och vad fårsom passera

vill kommittén med kraft framhålla dentillDetta trots att
"vardagsdiskriminering"omfattande "vardagsrasism" och männi-som

upplever livets alla områdenskor med utländsk bakgrund på snart sagt
för stabiliteten samhället.betydligt fara ipå sikt störreär en

brukar förknippa med dethänder sådant viSverige, år 1997,I som
detapartheidsystemet eller den amerikanska södern. Ochsydafrikanska

längre vad sker.vanligt inte påså mångaär att oss reagerar somav
fåarbetssökande med utländsktdagens Sverige kanI ursprungen

kuvert, i dagensansökningshandlingar i isina ouppsprättatretur ett
invandrarbakgrund hyra lägenhet mednekas familjer medSverige att

skulle dagens Sverigehänvisning till vad i vägrassäga,grannarna
utländsk bakgrund inträde på krogennyktra skötsamma medpersoner

berusade eller våldsbenägna, i dagensmed motiveringen de äratt
infödda svenskarinvandrade svenskar socialbidrag inekasSverige när

beviljade, dagensfår bidragsansökningar imotsvarande situation sina
telefonmörkhyade den bil hanupptäcker denSverige att permannen

uthyrd han ska hämta den, ihos biluthymingsfirman är när utreserverat
"svartskalle"får människor uppleva hur ordetdagens mångaSverige

"åkaeller hur det kännsslängs efter dem på attgatan att uppmanas
alltförmänniskor på stan. Och vihem" vilt främmande är, sagt,somav

påmånga utan att protestera.tystsom ser
diskrimineringenbart den medvetnaProblemet dock inteär som

samhälle. förekommer också omedvetenhela tiden pågår i vårt Det en
utländskt myndigheter, isärbehandling människor med påursprungav

och och ioch landsting, i föreningar organisationerkommuner
diskriminering svårarefackförbund och företag. Det änär är atten som

den och för ska kommaoch komma åt. vi ska viringa in För att attse
ifrågasätta djupt rotadetill med den krävs inte sällan vi vågarrätta att

älva och respektive organisationer.föreställningar hos inom våraoss
etnisk diskri-Sedan har Ombudsman1986 vi i Sverige moten

diskrimineringuppdrag motverka etnisk iminering DO är attvars
arbetar såvälarbetslivet och andra områden samhällslivet. DOpå av

generella åtgärder olikamed handlägga enskilda fall medatt som av
föreslå författningsändringarslag. skall dessutom till regeringenDO

diskriminering.eller andra åtgärder syftande till motverka etniskatt
lag etnisknärvarande ligger propositionFör motom en nyen

riksdagens bord dendiskriminering i arbetslivet på antassom om
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innebär DO:s juridiska möjligheter angripa etnisk diskrimineringatt att
arbetsliveti kommer stärkas betydligt. lagen ställerDenatt nya

dessutom krav på arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder för öka denatt att
etniska mångfalden på arbetsplatsen.

juni år inrättadesDen l i vidare Integrationsverk. Verket ska bl.a.ett
främja lika rättigheter och möjligheter för alla etnisk ochoavsett
kulturell bakgrund förebygga och motverka etnisk diskriminering,samt
främlingsfientlighet och rasism, liksom också verka för inte-att
grationspolitikens mål och statliga myndigheterssynsätt genomsyrar
och kommuners verksamhet.

eventuelltMen lag etnisk diskriminering iäven motom en ny
arbetslivet inrättandet det Integrationsverket kommersamt attav nya
öka möjligheterna motverka den etniska diskrimineringen detiatt
svenska samhället får vi inte slå till Vardagsdiskrimineringen äross ro.

komplextså och samhällsproblem det krävs åtgärder allapåett stort att
nivåer, på alla områden.

och främst har förstås alla,Först vi och bor i Sverige, ettvar en som
individuellt för i vår vardag och efter våraattansvar egen egna
förutsättningar ställning för och tolerant Sverige ochöppetta ett

människor kränks för de de de det följande villInär är är.attreagera
emellertid kommittén peka på vad antal olika institutioner iett
samhället och då inte minst regeringen kan och bör förgöra att- —
vända den negativa utvecklingen.

Mobilisera6.6.1 organisations-Sverige

Fackliga organisationer

Diskrimineringen arbetslivet olikai många skäl särskilt viktigär attav
komma till med. arbete nyckelnEtt till framgångsrikrätta är en
integration. Ett arbete individen möjlighet lära sig det svenskaattger
språket och hur det svenska samhället fungerar. arbeteEtt innebär egen
försörjning och självaktning.

Enligt lagen 1994:134 etnisk diskriminering det i förstamot är
hand fackets uppgift bistå den enskilde denne för etniskatt utsättsom
diskriminering arbetslivet.i Och så kommer det förbli denävenatt om

föreslagna lagen etnisk diskriminering i arbetslivetmot antasnu av
riksdagen.
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bakgrund detta den ideologiskaMot och kunskapsmässigasamtav
grund för vidare arbete på området arbetsmarknadens påpartersom
central nivå formulerat, kommittén det angeläget deäratt attmenarnu
fackliga genomför utbildningsinsatserorganisationerna riktade sinamot
ombud på lokal och regional nivå. måste där bli bättreMan i dag påän

både identifiera och åtgärda fall etnisk diskriminering.att av

Näringslivs- och branschorganisationer

det brott, olaga diskriminering,I Sverige "näringsidkare",är ett om en
eller för den delen offentligt anställd eller "innehar allmänten en som
uppdrag", Verksamhet diskriminerar någon på grund hanssin av ras,
hudfärg, nationella eller etniska eller trosbekännelseursprung genom

villkor "tillämpar förhållandeinte gå honom till handa" på de han iatt
till andra" Brottsbalken 16 kap §. med andra ord brottsligt9 Det är

bostadsföretag, detaljhandlare, bankt.ex. ett restaurang,om en en en
eller biluthyrare skillnad på folk och folk på grund derasgör aven
ursprung.

emellertidRättsliga åtgärder långt ifrån i sammanhanget vadär nog
f.f..gäller behovet sådana 99 och organisationerFöretagav se s. som

verksamma i branscher där olaga diskriminering förekommer måsteär
också aktivt för komma till med problemen.själva arbeta rättaatt

gäller organisationer SABO, Sveriges Fastighetsägar-Det t.ex. som
förbund och Bostadsrättsorganisationers CentralorganisationSveriges

Hotell- och Restaurangföretagare ochpå bostadsområdet, Sveriges
Svenska Restauratörsförbundet restaurangsidan och Svenska
Bankföreningen och Svenska Finansbolagens förening det gällernär
kreditgivning. Och också, med anledning den omfattandeinte minst av
diskriminering i Sverige i dag för, Sverigesär utsatta t.ex.som romer
Köpmannaförbund Campingvärdars Riksförbund.och Sveriges

särskilt viktigt branschorganisationer olika slag delsDet är att tarav
offentlig ställning beteenden innebär människormot attsom
särbehandlas på grund sitt dels sprider kunskapav ursprung, om
befintliga lagregler till sina medlemsföretag. Och ocksåmåsteman vara
beredd vidta särskilda åtgärder de medlemsföretag bryteratt mot som

lagen. inte bara något moraliskt kan begära,Det ärmot rentsom man
det handlar också konsumenten har till informationutan rättattom om

hur olika företag på marknaden.agerar .
Vad den enskilda organisationen konkret kan beror mycket pågöra

hur problemen på respektive område gestaltar sig. exempel påEtt ett
arbeta med diskrimineringproblematiken på särskiltsättnytt att ett

område det kommittén initerade projektet "Respekt" jfr 61är av s.
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fokuserar på diskrimineringen i restaurangbranschen. Sverigessom
Hotell och Restaurangföretagare har redan i någon utsträckning bidragit
till projektet, kommittén skulle gärna att tog ettmen se man mer
omfattande för det fortsatta arbetet.ansvar

Också i det aktuella sammanhanget kan förstås de fackliganu
organisationerna ha roll spela frågan etniskatt att taen genom upp om
diskriminering med arbetsgivare- och branschorganisationer och mar-
kera diskriminering inte något deras medlemmar skaäratt som
medverka till.

Ideella organisationer

dag finns ideellaSverige i mängd organisationer, och små,I storaen
arbetar främlingsfientlighet,aktivt rasism, antisemitism ochmotsom

diskriminering. de ofta bedriver opinionsbildandeFörutom arbeteatt ett
och ställer krav på statsmakten åtgärder på området har de ocksåom en
viktig roll det gäller råd och stöd till individer förnär att utsattsge som
diskriminering eller rasism.

kommittén kommit kontakt med har framhållit delsMånga i attsom
med nuvarande och under överskådligDO åtminstone inte resurser——

lokalsamhället,tid har möjlighet effektivt verka i dels mångaatt att-
människor olika skäl drar för vända till myndighet medsig sigatt enav

företrädare för olika ideellaproblem. Samtidigt har, minst,sina inte
lokalplanet framhållit det behovorganisationer arbetar på storasom av

kunskap finns vad gäller lagstiftning och deytterligare där t.ex.som
rättsvårdande myndigheternas funktionssätt.

anordnade kommittén april konferensSom redan i 1998nämnts en
vid vilken"Lokala anti-diskrimineringsbyråer i Sverige",på temat

"Landerjlijk Bestrijdingföreträdare för dels organisationen Bureau ter
antidiskrimineringsbyråerRassendiscriminatie" LBR, dels lokalavan

medverkade och redovisadeverksamma i Nederländerna, sina
etnisk diskriminering.erfarenheter lokalt arbetaatt motav

från organisatoriskt självständig, verkar på nationellLBR är staten
lokaltoch stödjer och samordnar den verksamhet bedrivsnivå som av

antidiskrimineringsbyråerna. lokala byråer får finansiellt stödDessa
från lokala offentliga och deras verksamhet byggerbl.a. påorgan

ideella organisationer.
nederländsk sida framhölls viktig medFrån byggapoängatt atten

verksamheten på idella organisationer upprätthålla oberoendetattvar
Vidare anförde det fördelsåg i sittstaten. att storav man man som en

arbete den nederländska diskrimineringslagstiftningenatt var
för olika fonner diskriminering.gemensam av
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Kommittén tycker det finns anledningatt övervägaatt om en
liknande modell för lokalt arbeta etnisk diskrimineringatt mot vore
något för svenskt vidkommande. förutsättning förEn sådanatt en
verksamhet skulle kunna realiseras torde dock här, liksom i
Nederländerna, den huvudsakligen finansierades med offentligaattvar
medel. Vad gäller behovet statligt stöd till ideella organisationerav se

f..109även s.
Kommittén vill särskilt framhålla värdet sådan direkt länk tillav en

medborgarna lokala antidiskrimineringsbyréer skulle Enutgöra.som
möjlighet till personliga och muntlig rådgivning i dessastörre möten

sammanhang mycket Förhoppningsvis skulle lokalapositivt. anti-vore
diskrimineringsbyråer också kunna fungera "brottsoffeijourer" försom
människor för brott med rasistiska eller främlingsfientligautsattssom
förtecken, något det, enligt kommitténs uppfattning, finns stortsom
behov av.

Förslag

föreslår:Kommittén

uppdrag möjligheternaIntegrationsverket i utredaatt att att0 ges
lokala antidislcrimineringsbyråer, vilka huvudsak skallinrätta i

finansieras med offentliga medel verksamhet skall admini-men vars
ideella organisationer.streras av

6.6.2 offentliga SverigesDet ansvar

strävandena förebygga och motverka den utbredda vardags-I att
diskrimineringen måste särskilda krav ställas på det offentliga Sverige

på riksdag, myndigheter, kommuner och landsting.regering, De-
offentliga institutionerna för vårt samhälle. fungerarDesätter ramarna

normbildare förebilder.och de måste godasom vara

Se den verksamhetenöver egna

nyckelforrnuleringEn i regeringens proposition framtiden"Sverige,
och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik" prop.-
1997/98: 16, den följande:är
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etniska och kulturella"Samhällets mångfald bör tas som
förutgångspunkt den generella politikens utformning och

genomförande på alla samhällsområden och nivåer".
linje med detta har kommitténs uppgifter enligt direktivenI en av

bl.a. myndigheter och kommuner utifrånvarit "attatt uppmuntra vars
förhållanden och förutsättningaroch och ställningöverväga taegnaens

dentill hur bör förhålla sig till och i situation detagera somman nya
mångkulturella samhället innebär för de berördas verksamhet, både för

för verksamhet".det arbetet och utåtriktadinterna
uppfattning detta flera olikakommitténs det i avseende påDet är att

finns och också insikten dessamyndighetsområden bristerstora att om
handlar kommitténbrister begränsad. inteDetär att tror attom

utsträckning skulleoffentliga i allmänhet i någon medvetetstörreorgan
diskiiminera medborgare på grund deras etniska ävenav ursprung om-

regelverkförekommer rutiner ochsådant attutan avsnarare om-
fåreller obetänksamhet utformade pågammal är sättett somvana av

effekter. har till sigdiskriminerande Man inte tagitännu att
befolkningens etniska ställer kravförändringen sammansättning nyaav

krävs förändradeverksamheten och det i olika avseendenpå synsätt.att
bestämmelseaktuellt och exempel på detta den iintressantEtt är

Endast den får statsrådRegeringsformen kap6 9 § säger att varasom
sedan år någon motsvarandesvensk medborgare minst tioärsom

riksdagsledamöter. Exempletfinns det gällerregel inte ärnärt.ex.
för offentligför krav på medborgarskap vissajustintressant typeratt av

ganska utsträckning. Och härnågot lever kvar ianställning är storsom
uppfattning, skäl till allmänfinns, enligt kommitténs översyn.en

kommittén, myndigheter, kommunalakämproblem,Ett är attmenar
och verk-m.fl. med allmänheten isjukvårdsenheter i mötetorgan,

individenstillräcklig hänsyn tillsamheten i övrigt inte tar
handlar det förstås enbartoch särdrag. inteförutsättningar Här om

sådant ålder, kön,kulturell bakgrund ocksåetnisk eller utan om som
formulera tal skriftförmåga sig i ochutbildningsnivå, att m.m..

kollektivtydligast då "invandrare"Problemet blir ofta allra somsom
invandrarskap. och reglersärbehandlas på grund sitt Rutinerjust av

utformas alla dessa individer delar iutifrån föreställningen att som en-
viktig erfarenhet i allt väsentligt haroch för sig gemensamma-

därmed också behovkunskaper och erfarenheter och samma av
Syftet medoch bistånd från det allmänna.utbildning, service

särbehandlingen torde alltså någon mening justi att anpassavara
eller brukarna, resultatet blir inteverksamheten till klienterna men

oförståddasällan både individer upplever sig kränkta och samt ettatt
mänskligaslöseri på resurser.
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dettaI sammanhang kan det intresse påminnaattvara av om en
formulering den aktuellai nämligenpropositionen, detattannan

normalt bör behovet och"vara i sig, inte invandrarskapet" som
motiverar säråtgärder olika slag.av

Kommitténs uppdrag har tidigare framhållits första handi varitsom
genomföra konkreta aktiviteter olika slag och inte utreda,att attav

analysera och förslag. har hellerDet inte i det aktuellapresentera nu
avseendet funnits tidsmässiga möjligheter till allmännågon kart-mer
läggning hur det står till myndighets-Sverige.i följerHär emellertidav
några exempel kommittén finner illustrativa.som

På arbetsmarknadspolitikens område det enligt kommitténsär
uppfattning inte ovanligt med schablonmässig hanteringen av personer
med utländsk bakgrund. och uppenbaraDet problemet,största, ärmest
förmodligen med vitt skilda erfarenheter och kunskaperatt personer
föses på olika utbildningar och kurser enbart medtypersamman av
motiveringen de alla råkar "invandrare". uppleverMånga häratt vara

frustration. knappastDetta något problem, fortfarandeärstor nytt men
lika aktuellt.tyvärr
kanDet också handla så enkla saker arbetsförmedlingattom som en

har särskilda handläggare och särskilda mottagningstider för
"invandrare". Syftet med detta torde säkert delvis räknarattvara man
med dåi regel kunna bättre anpassad service. detMenatt ärge en
självfallet fullständigt oacceptabelt får sådananär systemet t.ex.
effekter föddamänniskor i och talar flytandeSverigeäratt som som
svenska, råkar ha utländsk förälder och kanske ettmen som en

efternamn,utländskt hänvisas till särskilda "invandraransvariga" eller
till särskilda mottagningstider. Behovet "individualisering" just påav
arbetsmarlcnadspolitikens område för understryksövrigt någotär som
kraftigt den tidigare nämnda integrationspolitiskai propositionen.

skolvärldenExempel från liknande slag finns också. harDet t.ex.av
förekommit skolor ålagt samtliga elever med invandrarbakgrund-att

och gamla i samband med övergången till högstadiet genomgåattnya -
särskilda derasavseende kunskaper engelska. Syfteti säkerttester är

här; vill ha så bra underlag möjligt vidävengott ettman som
nivågrupperingen eleverna och har haft problem med del tillav man en
Sverige helt nykomna elever kunskaper varit bristfälliga ellervars
svårbedömda. detta förståsMen inte tillräckligt skäl förär ett att
generellt särbehandla elever just på grund derasav ursprung.

Andra skolor har på de blanketter nyinskrivna elever skall fyllasom
i särskilt avsnitt med rubriken "Invandrarelev". Därunder skaett man

nationalitet, faderns modersmål, moderns modersmål,uppge om man
önskar hemspråksundervisning och i så fall på vilket språk samt
eventuell genomgången "svenska 2". Uppsåtet säkert Man villär gott.
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planera inför hösten och till nödvändiga personalresurser finnsattse
tillgängliga. vadMen ska ha uppgiften nationalitet till Och ärman om
det inte rimligare begränsa tillsig efterfråga huruvidaatt att man
genomgått svenska huruvida önskar hemspråk och falli såman
vilket möjligen också vilket språk talas i hemmet varförOchsamt som
denna särskilda rubrik "Invandrarelev"

och för kanskeTagna sig inte de anförda exemplenvart ett ovan
förefaller så allvarliga. Men betänker människor medattom man
utländsk bakgrund i situation efter situation, efterår år, förutsätts
särbehandling och kategorisering liknande slag i samhällslivet, inserav

det allvarligt. aldrig bedömasAtt för vad alltidäratt är, utanman man
för vad förintande för självkänslan. Och kännaärtros att attman vara

aldrig helt fulltoch normal, fullvärdig samhälls-accepterasman som en
medborgare skapar i längden knappast lojalitet med och respekt för
samhället och dess institutioner.

All form registrering eller kategorisering på grund etnisktav av
måste inte denminst sker inom förövervägas,ursprung noga om ramen

Äroffentlig verksamhet. frågor rörande irrelevanta ska deursprunget
självklart förekomma.inte de relevans värdetHar måste den infor-av

erhållsmation riskerna människor upplever derasvägas mot att attsom
kränks eller hotas.integritet

obefogat framstårHelt för kommittén kravet på uppgiftt.ex. att om
födelseort, praktiken födelseland,i ska finnas med körkortet.pånumera

väl känt dettaDet många uppfattas diskriminerande ochär att av som
också det falli vissa kan leda till allvarliga problem föratt personer

utomlands. Bakgrunden till regeln EG-rättslig. förMenärsom reser
den skull bör inte den svenska regeringen helt frågan.passiv ivara

olika propåer har, såvitt känner till,Trots vi regeringen någotinte gjort
för få ändring till stånd.att en

myndighetsornråde där detEtt alldeles uppenbart bristen påär att
kunskap mångfalden deni svenska befolkningen och bristen påom
"individualisering" verksamheteni kan få allvarliga följder domstols-är

länderväsendet. Storbritannien, AustralienI och Kanada, därsom man
har längre erfarenhet invandring och minoritetspolitik, bedrivs sedanav
många år arbete för öka kompetensen i domstolarna andraett att om
kulturer och religioner och kultunnötesfrågor. Bakgrunden heltärom
enkelt dessa kunskaper krävs i med misstänktaatt att mötetman menar
och vittnen i rättssalen och också de förlängningeni kan haatt
betydelse för själva dömandet.

kan illustrerasDet exemplet där den misstänkte eller vittnet iav
rättegångssituationen inte domaren i viker ned blicken.ögonen utanser

sådant beteendeEtt skulle mycket väl kunna tolkas tecken påettsom
ifråga ljuger, något i och för kan fallet.sig Haratt personen som vara
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detemellertid i kulturkrets där oartigtdenne sitt är att se enursprung en
detta förstås in ihögt i måste vägasögonen,uppsatt person

trovärdighetsbedönmingen.
exempelsedan till Domstolsverket påöversände för två årDO över

domstolarna ochanvändes i de brittiskautbildningsmaterial som
bakgrundåtgärder därav.verket skulleföreslog överväga motatt
genomfördesaken och april årDomstolsverket har i iövervägt mannu

för "få fram underlag föraktuella frågornaseminarium de att ettett om
uppenbarligen bedömtåtgärder. Verket har inteeventuella ytterligare

angelägen.frågeställningen särskiltäratt
del kunskapuppfattning det redan finns helkommitténsDet är att en

utgångspunkt systematisk genomgångkunna till iborde tas avensom
hänseende. Dels finnsfungerar aktuellthur myndigheterna faktiskt i

med utländsk bakgrundhurgenerella undersökningar av personermer
undersökningarmed myndigheter, DO:supplever mötet t.ex.som

invandrargruppersolikadiskriminering""Invandrare omom
ochsamhällslivetetnisk diskriminering iupplevelser av

för antal andralevnadsförhållandenSocialstyrelsens studier ettav
enskildakvalitativa studierDels finnsinvandrargmpper. avmer

Riksförsäkringsverketsverksamhet. kanmyndigheters Här nämnast.ex.
Redovisar 1996:11socialförsäkringen" RFV"Invandrama irapport

bl.a.och framtid,mellanSkolverkets Bamrapportsamt somarv
ansökningarkommunernas hanteringbehandlar bristerna i omav

läs muslimsk,med religiös,friskolortillstånd att starta annan
inriktning.

Integrationsverket spelakommer detFörhoppningsvis att ennya
samhällspolitikenden allmännaför tillroll i arbetetviktig attatt se

omfattar alla bor i Sverige. Menpolitikverkligen blir somsomen
har detdet Regeringenkommittén inte yttersta ansvaretäratttror nog.

och få verkligderas arbetemyndigheterna iför driva påatt en
förändring till stånd.

Förslag

föreslår:Kommittén

myndighetsanalys respektivebakgrundregeringen, motatt en avav0
regleringsbreven,vilka uppdrag iverksamhet, överväger t.ex.som,

myndigheterna för driva på anpassningentillkan att avges
den generella politikensde målverksamheten riktningi mot om
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utformning formuleras i "Sverige, framtiden och mångfaldensom
från invandrarpolitik till integrationspolitik" prop. 1997:98/16.

Ställ krav på andra

Staten, kommunerna och landstingen har inte bara för denett ansvar
verksamhet själv organiserar det gäller förebygganär etniskattman
diskriminering. harMan för huräven skattemedelett i övrigtansvar
används. skattemedel, formi betalning för ocht.ex. tjänster,av varor
bör förstås finansierainte verksamhet innebär lagstadgadeattsom
förbud etnisk diskriminering bryts.mot

attNågot alltmer har kommit diskuteras möjligheternaär vidsom att
offentlig upphandling i avtalen föra in s.k. antidislcriminerings-
klausuler. Bl.a. föreslog Utredningen lagenöversyn etniskmotom av
diskriminering EDA i sitt slutbetänkande Räkna med mångfald
SOU:1997:174, statliga myndigheter ingaatt rättsliga hindernär—

skulle åläggas imöter möjliga utsträckningatt största in sådanata-
klausuler i avtal med leverantörer och tjänster innehållsamt attav varor

och förrutiner användningennärmare denna klausuler itypav, av
upphandlingsavtal för del skulle utredas. Kommittén tillstyrkerstatens i
allt väsentligt detta förslag.

Regeringen har i sin proposition lagNy åtgärder etniskmotom
diskriminering i arbetslivet prop. 1997/982177, lades fram i majsom
1998, anfört "att antidiskrimineringsklausuler kan intresse ivara av
arbetet med motverka etnisk diskriminering"att "att ytterligaremen
överväganden måste innangöras" kan ställning till någrataman om
initiativ bör frågan.itas

Kommittén medvetenär vissa det kan finnasatt attom menar
juridiska hinder för användandet antidislqimineringsklausuler. Trotsav
detta, eller kanske därför,just det angeläget regeringenär attsnarare
inte bara lägger frågeställningen på is.

Regeringen bör de "ytterligare övervägandengörasnarast "som
åsyftas deni aktuella propositionen. Om det EG-rättenär som man
bedömer skulle kunna problem får helt enkeltutgöra verkaett man
aktivt inom förEU på kort sikt, få fram så klaratt, bild möjligten som

rättsläget, på längre sikt det skulle visa sig nödvändigtav om vara- -
vidga det rättsliga för användningutrymmet antidiskriminerings-av
klausuler.

Regeringen har i andra fall inte skyggat för driva frågor däratt
rättslig oklarhet rått till domstolsprövning inom EU. Mot den
bakgrunden kommittén regeringen, det visaratt siganser attom
rättsläget inte kan klarläggas på domstolsvägen,sätt bör haannat än en
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åtgärder förområde och vidtadettaoffensiv hållning också på att
antidiskrimineringsklausuler.använda sigska börjamyndigheterna av

aktuelladensådet ställetSkulle i typenattatt avman menarvara
för krävasvensk såmedoförenligaklausuler atträtt är argumentenär

harstarkare. Dåsidaregeringenshållning frånaktiv ännu manen
motstående påOch finns det intressenhand.heltavgörandet i sin egen

demsakdet regeringensnationella planet sådet väga motattär
varandra.

viktigt ocksådet förståsbeaktande vadMed är attsagts ovansomav
området.Landstingsförbundet aktiva på AvrespektiveKommun- är

planerlångt gångnaStockholms stad harhärsärskilt intresse är att t.ex.
verksamhet.antidiskrimineringsklausuler i sinanvändabörjapå att

"upphandlare"rollbara i sinemellertid inteDet är somsom
detKommitténställa krav.möjlighetharoffentliga attatt anserorgan

landstingochkommunerför såvälanledning attfinns staten som
på vilka premisserreflekteragrunden,och iförutsättningslöst, över

Borde detbeviljas.subventionerbidrag ochoffentligaolika typer av
fråganförasammanhangsådanaockså imöjligtinte att omuppvara

mottagaren/ställa krav påochdagordningenpådiskrimineringetnisk
sigdenne, inteåtminstone ägnaellerförmånstagaren, attuppmana

mångfaldetniskverka föraktivtoch/ellerdiskrimineringetnisk att
ochtid utvecklahaftkommittén inte hartanke attDetta är somen

kaninvändningarmångafinns det görasoch säkertkonkretisera som -
skulle detOchde, egentligenhurjuridiska. Menminst ärinte tunga
fall vissafunnes, i varje iviljaneventuella problemlösainte gå att om

fall
möjlighet såvälkunde finnasdär detpolitikområdenmångaEtt av

statligadet gällermoralisk dimensionföra in näranledning att ensom
där kanpolitikområdenAndrabostadspolitiken.stödåtgärder är man se

tryck påochmedvetandet hosförsöka höja sättabehovliknande attav
etnisk diskri-frågorgällerdetmottagaren/förrnånstagaren när om
mångfalden itill den etniskaanpassningoch verksamhetensminering

fritidspolitikenochnäringspolitiken, ungdoms- samtsamhället, är
kulturpolitiken.

med offentligantidiskrimineringsklausuler sambandiVad gäller
alltförska hakommittén inteupphandling storaatttror man
skulle kunnafall på kort sikt,i varjeresultatförväntningar på de som,

bevisadet alltidbakgrund hur svårtdem. äruppnås Mot attavgenom
troligt detdet inteförekommitdiskriminering änetnisk att annatäratt

följd brottåtgärdervidtaskulle gåundantagsvis motatt en avsom
antidiskrimineringsklausulersyftet medEmellertidklausuler.sådana är

detkommitténOch detförebyggande.handförstai sersomvore
sektornden offentligasamhälletnonnbildningen iförvärdefullt om
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visade konsekvent hållning till etnisk diskriminering varhelst denen
förekommer eller riskerar förekomma.att

Förslag

föreslår:Kommittén

regeringen vidtar aktiva åtgärder föratt statliga myndig-snarast att0
heter ska kunna åläggas s.k.in antidiskrimineringsklausuleratt ta i
avtal med leverantörer och tjänster.av varor

Svenska kommunförbundet respektive Landstingsförbundetatt0
verkar för dess medlemmar i första hand själva initiativatt tilltar att
använda antidiskrimineringsklausuler i samband med upphandlingar
enligt stockholmsk förebild, andrai hand följer den praxis som
utvecklas detpå statliga området.

regeringen möjligheterna för kommuneratt prövar ochstat,0
landsting sambandi med offentliga stödåtgärder i vid bemärkelseatt
beakta frågan etnisk diskriminering och/eller mångfald iom
arbetslivet.

Tillämpa lagen

Kommittén har inte haft något uttryckligt uppdrag åtgärderövervägaatt
rättsväsendets funktionssätt. Samtidigtrör det svårt kommaär attsom

förbi rättsväsendets roll i detta sammanhang.
olaga diskrimineringBrottet har redan berörts Uppgifterovan. som

finns tillgängliga hos DO, de erfarenheter kommittén har påsamt
området, visar såväl polis- åklagarväsendets hanteringatt som av
utredningar misstänkt olaga diskriminering detoavsettom om-
handlar krog- eller bostadsdislcriminering, diskrimineringom av romer
i matvaruaffären eller socialbidragstagarc med utländsk bakgrund påav
socialkontoret generellt präglas brist på och insikt.av engagemang-
Handläggningstidema oacceptabelt långa och förunder-sökningamaär
ofta undermåliga.

utslagEtt denna bristande insikt vissa poliser, åklagareär när ochav
andra vill det begränsade antalet polisanmälningar och domarse som

tecken på diskrimineringen marginelltett problem.att är ett
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realitet ochuppfattning diskrimineringenKommitténs är är attatt en
omfattning invandrareförskräckande bild i vilkenutbredd.den Enär av

"Invandrarediskriminerade i DO:supplever sig rapport omgessom
storstads-"afrikanska" i65%diskriminering II". T.ex. mänuppger av

inträde påutländska bakgrundgrund sinde påområdena vägratsatt av
Motsvarandedet året.tillfälle undervid minst senasteettrestaurang

deframgår"arabiska" 30%. Dessutomsiffra for attmän är som
diskrimineringför olika former olagade blivit utsattarapporterat att av

okunskapensäkertpolisen. mångatill Hosknappast alls sig ärvänt om
medvetenheten deandra tordehosområdetlagstiftningen på stor, om

avhålla frånleder någonvartpolisanmälanutsikternadåliga att en
anmälan.

RÅ, litevisar sårättsväsendet, inklusiveoroväckandeSärskilt är att
ärenden gällergäller idetoch kunskap när att ta tag somengagemang

sådanaverksamhet. Fleraoffentligdiskriminering imisstänkt olaga
hanteringenkommuner ihandlatde flestafall, vilka att avomav

social-hårdare krav påsärskilda ochställthasocialbidrag synes --
årenunder de tvåinvandrarbakgrund, harmedbidragstagare senaste

sanden.enkelt runnit ihelt ut
ifrån någotområdet långträttsväsendet påinomBristerna är nytt
Feldt och Ylvajournalisterna Reineavslöjadefenomen. Redan 1977
antal artiklar ikommittén, iledamot iden ettBrune, senare nu

dennonchaleradefullständigtpolis och åklagareArbetet hurtidningen
restaurangbranschen i Göteborg.förekom idiskrimineringolaga som

Diskiimineringsutredningentillbidragande orsakblevArtiklarna atten
tillsattes 1978.

utreda.enkladiskrimineringsbrottenKommittén påstår inte är attatt
enbarthellerKommittén påstår intefallet.nämligen sällan attSå är man

med den utbreddaproblemetlöserrättstillämpningaktiven mergenom
kommitténsdetdet förstås inte. Menså ärdiskrimineringen. För är

för viförutsättningrättsväsendefungerandeuppfattning attäratt ett en
innebärutvecklingvändaska lyckasöverhuvudtaget att ettsomen

individenshögre gradutseende i alltellerutländskt avgörnamn
hyra lägenhet, gådet gällersamhällslivet, antingenmöjligheter i attnu

få socialbidrag.kreditkort ellerkrogen, skaffapå
försöka skapaenskilda falletdetbara ihandlar inteDet attom

signalupprättelse, ocksådrabbadeklarhet och den attutan ge enomge
allvarligarediskrimineringolagabrottgenerellt plan. Ett ärpå ett som

kränkninginnebärintryckstraffvärde kan Detdessvadän avenge av.
nämligensamhälle bygger på,vårtfundamentdeett somav

värde. Och detmänniskors likaallauppfattningen är ytterstom
ellersamhälletfår uppfattningenallmänhetenallvarligt att merom

brottslighet.sådaninför förekomstenkapitulerarmindre av



108 Diskussion och förslag SOU 1998:99

Som framgår ovanstående vill kommittén i första hand fokuseraav
på tillämpningen lagstiftningen, och inte på lagstiftningen i sig. Utanav

fungerande tillämpning spelar det inte någon roll hur bra-en eller
dålig lagstiftningen Och såär. rättsväsendet har fungerat detnärsom-
gäller utredningar olaga diskriminering har egentligen aldrig denom
nuvarande straffbestämmelsen fått rimlig chans verka.atten

Samtidigt finns emellertid också svagheter i själva bestämmelsens
konstruktion i synnerhet ska döma efter domstolarnasom man-
tillämpning den.av

Redan i april 1996 påpekade DO i skrivelse tillen
Justitiedepartementet det, bakgrundatt konkreta fallmot av som
förekommit på myndigheten, fanns anledning straffbestäm-överatt se
melsen i rad olika avseenden. Bl.a framhöll DO det inte bordeen att
krävas det"att avgörande motivet för gärningen varit någon etc.",ras

det borde räckautan "att det kanatt klarlagt motiv varitatt ettanses
Ävendet". vissa DO:s förslag till ändringar i lagen för-om ärav

hållandevis marginella så de fortfarande giltigaär och väl motiverade.
Ett problem tordestörre dock den praxis utvecklats isom

domstolarna Av särskild betydelse den dom rörande fallärvara. ett av
vägrat restauranginträde Högsta Domstolen HD avkunnade 1996som
mål B 994/96. Kommittén har här uppfattningen HD:snr att

i flera avseenden problematiskt.ärresonemang
gällerDet bl.a. konstaterandeHD:s det inte finns något stöd föratt

diskriminering skulle förekommaatt systematiskt på den aktuella
då det "framgåttrestaurangen det vanligt färgademedatt är bland
gäster" den viktrestaurangens förefallerHD fästa vidsamt ingetatt

framkommit tyder på den misstänkta dörrvakten skulleatt hysasom
"någon rasistisk inställning".

Självfallet bör omständigheter dessa in i bedömningenvägassom av
fall. Men flera skäl bör betydelsenett dem generellt inteav settav

överskattas. Bl.a. det naivtär är kanatt tro att visarestaurangen som
har "färgade" därföratt inte skullegäster kunna sig åtägnaman mer

allmän diskriminering. Med parallelltett avseenderesonemang
bostadsmarknaden så skulle bostadsföretag med fastigheter i
storstädernas invandrartäta förorter inte kunna sig åtägna
diskriminering. Och i själva verket det i dagär så,nog snarare om man
vill uttrycka sig tillspetsat, hög andel hyresgästeratt med invandrar-en
bakgrund i fastigheter tillhörande visst bostadsföretagett är en
indikation på bolaget diskrimineraratt inteän det.att Igörman
sammanhanget det ocksåär intresse det på denatt notera attav
offentliga sidan förstai hand socialförvaltningarär i storstads-
kommuner, med andel klienter medstor invandrarbakgrund,en som
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figurerat polisutredningar avseende misstänkt och, märk väl,i -
systematisk olaga diskriminering.-

det den absolut övervägande delen allVidare såär att av
fördiskriminering alldeles säkert inte uttryck någon egentligär ett

främlingsfientlig övertygelse från näringsidkarens sida,rasistisk eller
mindre rationella, ofta ekonomiskt betingade,i stället ellerutan av mer

överväganden.
uppfattning saknas det rättsmaskinerietEnligt kommitténs i

brottet olaga diskrimineringnödvändig kunskap inte bara om som
diskriminering samhällsföreteelse. Utbild-sådant etniskutan om som

området angelägna. Sådana utbildningsinsatser börningsinsatser på är
främlingsfientliga uttryckomfatta rasistiska och slagockså annatav

jfr f..lagstiftning på området 102ävensamt s.annan
fördel borde användakommittén med kunna sigHär attanser man

förebygga ochfinns vad gäller insatser förde erfarenheter attav som
Mellan och genomförde påvåld kvinnor. 1991 1993motverka mot

flera centrala myndigheter fortbildningsinsatseruppdragregeringens
december beslutadeomfattande 16 199720 000 Dennärmare personer.

uppdrag" för rad"myndighetsgemensammavidare regeringen enom
rättsväsendet. fortbildnings-olika myndigheter, bl.a. inom Förutom

åtgärdsprogram,uppdragen också utformandegälldeinsatser av
forskningsamverkansfonner, kartläggning,utvecklande m.m..av

Förslag

Kommittén föreslår:

konstruktionen straff-såväl tillämpningenöversynatt avsom0 en av
genomförs.olaga diskrimineringbestämmelsen om

för Rikspolisstyrelsen respektiveregleringsbrevenregeringen iatt0
olagauttryckligen utredningarRiksåklagaren att omanger

åtgärderskall särskild prioritet dediskriminering samt att somges
myndigheter vidtar till följd därav skall återrapporterasdessa båda

till regeringen.

beslutar myndighetsgemensamma uppdragregeringenatt0 om
utbildningsinsatser rörande etnisk diskriminering,avseende bl.a.

för Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren,rasistiskt våld m.m.
sammanhanget.och andra myndigheter intresse iDomstolsverket av
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offentliga6.7 samtaletDet

I många västeuropeiska länder har partier med tydlig främlings-en
fientlig, och avseendeni vissa rasistisk, framtoning tagit in i desteget
nationella parlamenten och vunnit betydande politiskt inflytande.ett

tendens harDenna varit särskilt tydlig under de åren.senaste
Sverige har hittills i varit förskonat från sådanastort sett

parlamentariska krafter. det finnsMen ingenting säger attsom en
rörelse med främlingsfientligtaggressivt budskap på sittett mer

inte skulle kunna folkligt stöd i Sverige ochstörreettprogram
därmed också reellt politiskt inflytande.ett

förutsättning förviktig kunna sådanEn stävja utveckling äratt en
förstås samhälle i social och ekonomisk balans därett grupper av

ställs utanför välfärdssamhälletsmänniskor inte strukturer. skapaAtt ett
sådant samhälle emellertid lättare gjort och det hellerär än ärsagt
knappast uppgift för denna kommitté lämna förslag denatten om
allmänna samhällspolitikens inriktning.

Alldeles den ekonomiska situationen så det emellertidäroavsett
kommitténs uppfattning statsmakten och andra krafter i samhälletatt
aktivt arbeta med attityd- ochmåste värderingsfrågor, även om
formerna för, och inriktningen detta arbete behövakan förändras över
tiden. och främlingsfientlighet handlarFrågorna rasism ytterstom om

förrespekten varje individs människovärde och vid demokratinsrör
käma. Och demokratin detmåste, så ofta och så riktigtsom
understryks, ständigt återerövras.

redskapet försvaret förviktigaste i de grundläggande demo-Det
kratiska värdena samtalet, den diskussionen. Frågorär öppna om
rasism, främlingsfientlighet, invandrare och invandring skall dis-

Problemkuteras. invandring alltid kan föra med skasig intesom sopas
under ska diskussion, den ska samtidigtDet öppenmattan. vara en men

och kontinuerlig.ärlig,vara varsam
Ärlig; sanningen ska på bordet, det ska rättvisandemen vara en

och nyanserad och barasanning inte del eller vitsvarten av- —
sanningen. "Invandrare" och flyktingar offer,inte baraär som
misshandlas, diskrimineras och behandlas omänskligt av
invandringspolitikens byrålcrater, eller socialbidragsfifflare som
misshandlar, handlar med narkotika och fängelse.sitter i

definitioner viktiga.Varsam; Om inte håller isärär t.ex.man
begrepp utlänning, flykting, invandrare och asylsökande blir ingensom
diskussion bra. debatten förekommer ofta begreppI andra ellersom
tredje generationens invandrare. vadMen det egentligen Rentär
språkligt invandratär gräns,passeraten person som en person som en

själv frånsig land till och bosatt sig där. slutarNärrört ett ett annatsom
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"invandrare" vandra 0rd kommitténEtt inteatt annaten som menar
bör användas oreflekterat i debatten "rasist". Det inte motiveratär är att
beteckna och kritiker den svenska invandrings ellervar varannan av
invandrarpolitiken Och det"rasist". knappast heller någotär som

den konstruktiva dialog nödvändigså på området.ärgagnar som
invandringen,Kontinuerlig; frågor de komplikationerom som

förainvandring alltid kan med sig, rasism, främlingsfientlighet och
samhällsfrågoretniska relationer bland andra och förtjänarär att

baradiskuteras sådana. ska inte finnas på dagordningenDe närsom en
"laserrnan" sprider skräck på och "firandet" Karl XIInärgator torg, av
slutar med kravaller i Kungsträdgården eller flyktingfamilj inär en
Åsele avvisas.

detta sammanhang vill kommittén starkt avstånd frånI denta
uppfattning ibland skullesprids det lågt i tak i debattenattsom om vara
kring invandrings- och invandrarpolitiken och fenomen rasism ochsom
främlingsfientlighet, det- del fortfarande skulleatt som en menar -

1ock på denna debatt. Möjligen kan det ha funnitsligga något sorts ett
sådant debatten under 1970-talet och 1980-talets första hälft.drag i

har debattklimatet, enligt kommitténs uppfattning,under årMen senare
finns det,helt Och i dag på och många vittvarit gott ont,ett annat.

ståndpunkter representerade debatten.skilda i
diskussionSamtidigt det förstås så "utan lock på" självfalletär att en

med förainnebär och kan räkna mothugg framinte att att utanenvar
åsikt debatten. självklar för den diskussionsin i En gräns öppna

efterlyser förstås existerande lagstiftning.kommittén Men iär även
kommittén borde kunna avföras frånövrigt finns det sådant som anser

omfattningen invandringen till Sverige ochdebatten. diskuteraAtt av
vilka grunder ska kunna uppehållstillstånddess följder och på iman

vi alla bor i Sverige, allt väsentligt,vårt land sak. iMenär atten som
skall rättigheter och skyldigheter borde inte någotha attvarasamma

kring.var oense
konkret,vad kan vi då i Sverige på opinons-Men göra, mer

bildningens område för bl.a. undvika vi här får motsvarighetatt att en
till National i Frankrike eller HaidersJean-Marie Le Pens Front Jörg
ÖFP Österrike vilari på det politiskaJa, ett stort systemetansvar
självt liksom på massmedierna.

kommittén framstår det oerhört betydelsefulltFör våraattsom
folkvalda politiker, alltifrån statsministern till den kommunala
nämndledamoten, offentlig ställning varhelst och närhelst dettar
förekommer människor på grund kränks ellersittatt av ursprung
förnekas grundläggande mänskliga rättigheter. Särskilt viktigtsina är
det där människor kämpar främlings-i situation rasism,moten som
fientlighet och intolerans riskerar drabbas trakasserier olikaatt av av
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slag och ibland dödshot. fler dåJu står till försvaröppetrena som upp
för alla människors lika värde desto svårare vi det för detgör
demokratiska samhällets fiender.

Lika viktigt det emellertid deär politiska partierna haratt ett
genomtänkt förhållningssätt till de grupperingar i dag spridersom
främlingsfientliga budskap i den offentliga debatten och till de främ-
lingsfientliga politiska partier kan komma framöver.uppstå Attattsom
å sidan stå för grundläggande humanistiska värden och inteena upp
låta påståenden syftar till skapa konfrontation med etniskaattsom
förtecken framföras obemötta, å andra sidan det pågöra sättett som
inte motståndaren "onödig" massmedia exponering och politiskager

svår angelägen uppgift för det politiskapoäng är systemet.en men
Inom EU har det under Europaåret rasism pågåttmot en process

syftande till få politiska partier på alla nivåer inomatt unionen att
ansluta sig till "Code of Good Practice" hur partiernaen som anger
skall förhålla sig för inte befrämja rasism och främlingsfientlighet.att
Kommittén har vid upprepade tillfällen de svenskauppmanat
riksdagspartierna delta i denna dock med föga framgång.att process,
Säkert det så historiska och sociala särdrag liksom skilda politiskaär att
kulturer i medlemsstaterna kan det svårt hitta internationelltgöra att
gångbara "recept" i alla lägen. Samtidigt det emellertid märkligtvore

det politiska i Sverige skulleinte ha värdefullanågrasystemetom
kunskaper tillgodogöra sig från andra länder där erfarenhetharatt man

rasistiska och främlingsfientliga partier med parlamentarisktav
inflytande.

En tredje uppgift för de politiska denpartierna i längreett-
perspektiv kanske viktigaste få in människor med utländskär att-
bakgrund i partiorganisationen på olika nivåer. Får det ligger detman

till hands frågor rasism, främlingsfientlighetnära ochatt tro att rörsom
etnisk diskriminering kommer prioritet i partiernasatt ges en annan
arbete och kunskaperna på området kommer öka.att att

Massmediemas betydelse för vår på omvärlden har redansyn
berörts tidigare. Erfarenheten har lärt massmedierna harattoss en
särskild roll sambandi med framväxten politiska rörelserav nya vars
politiska stil och budskap inte sällan anpassade just till mediernasär
krav på konfrontation och spektakulärt utspel.

Det finns uppenbar risk massmedierna spelaratten
främlingsfientliga krafter i händerna och oförtjänt uppmärksamhetger

aktiviteter och händelser egentligen har begränsat intresse ochsom
kanske tillkommit enbart för hamna på löpsedeln. Särskiltattsom

problematiskt det förstås ellerär mindre oreflekteratom man mer
återger sådant framfört vid offentligt straffbartt.ex. ett mötesom vore

hets folkgrupp, då det förekommer i tryckt skriftmotsom men som
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skyddas tryckfrihetsförordningen. kanDet visserligenav vara
förståeligt medierna det angeläget förmedla- kanske inteattom anser

uttalande i sig väl, viss han Menett att sagt sagt.men en person som-
de måste samtidigt allvar uppgiftpå sin kritiskt granska, analyserata att

avslöjaoch uttalanden och aktioner främlingsfientlig ellerav
antidemolcratisk karaktär.

Behovet "quick repsonse-funktion "av en

Under sin verksamhetstid har kommittén återkommitgång på gång till
behovet oberoende och respekterad aktör snabbt kan gripa inav en som

samband med debatteri aktuella frågor rasism ochrörom som
främlingsfientlighet. Kommittén har kallat detta tänkta förorgan en
"quick response-funktion" QR-funktion.

QR-funktion skulle första hand själv delta debattenDenna inte i i
huvuduppgiftoch torgföra åsikter dess skulle i stället närutan att,vara

det händer något föranleder massmedial debatt, omgående försesom
massmedier, opinionsbildare aktiva påorganisationer ärsamt som
området med fakta och bakgrundsinformation. skulle kunnaDet t.ex.
handla korrigera felaktiga uppgifter spridsattom som om

kostnader, invandrares kriminalitet eller etniska ellerinvandringens
religiösa sedvänjor och beteenden, alternativt in i och försättagruppers

korrekta uppgifter historiskt, socialt eller ekonomisktsig i ett
reda de juridiska begreppen samband medsammanhang, iutatt

händelser medåklagarbeslut eller domstolsavgöranden rörande
och främlingsfientlighet elleranknytning till rasism att ge

bakgrundsinformation lokala förhållanden eller rasistiskaom om
brottslighetoch i samband med incidenter ellerorganisationergrupper

förtecken olika delar landet.med etniska på iorter av
skulle QR-funktionen också telefon och viaHärutöver per en

frågor frånhemsida kunna på direkta olikage svar
"vidareinformatörer".

fakta-Skälen till kommittén så behov ochatt ett stortser enav
informationsfönnedlande detta slag flera.instans ärav

finns ellerDet i dag inte någon institution organisation som
samtidigt har heltäckande bevakning den aktuellasom man en av
debatten infotmationsspridning.på området arbetar aktivt med Visst
finns det information tillgå för den intresserade, den utspriddäratt men

olika aktörer och ocksåpå svår hitta och ibland svår värdera.att att
Kommittén det många och individerorganisationerärattmenar som

skulle vilja sig i debatten det, då dein inte integärna görge som anser
sig ha tillräckliga kunskaper. QR-funktion skulle här kunna spelaEn en



114 Diskussion och förslag SOU 1998:99

viktig förroll stimulera till ytterligare seriös och vederhäftig debattatt
med humanistiska förtecken.

Inlägg i debatten invandringen, de komplikationer invandringom
alltid kan föra med sig, rasism och främlingsfientlighet, vilka syftar till

grundläggande mänskliga rättigheter betydelsefulla. Ochvärnaatt är
inte angelägetminst det framhållits företrädare för detär attsom ovan
offentliga Sverige uttryckligen ställning. Emellertid detärtar nog
samtidigt så debattinlägg i tidningar främst läses deatt att t.ex. av
"redan frälsta". Det förstås och föri sig viktigt dessa deniär att
offentliga debatten känner moraliskt förstöd ställningstagandensinaett
och sitt Och debattinlägg pekar missförhållandenpåengagemang. som

olika slag kan också ha viktig funktion det gäller drivanär attav en
fram förändring och tvinga i ansvarig ställning attpersoner agera.
Kvarstår dock debattinlägg sällan har någon dramatiskgör att nog
effekt det gäller befolkningenattityder hos allmänhet.inär

nyhetsartiklamaDet och nyhetsinslagen plats i våraär störsttarsom
medier. Nyhetsartiklama läses bred allmänhet och de präglar påav en

helt vårt tänka och på omvärlden. denMotett sätt sättannat att se
bakgrunden mediernas frågorrapportering i rasism ochär om
främlingsfientlighet vikt. måste, enligt kommitténsHärstörstaav
uppfattning, kunskaperna och medvetenheten mediernainom bli större.
Och förhoppningsvis skulle etablerandet QR-funktion kunnaav en
bidra till detta.

det nyhetsjoumalistiska arbetet oftatidspressen mycket ochI är stor
möjligheten och kanske också viljan kolla "bra liten.story"att en- -

huvudpoängema med QR-funktion snabbhetenEn just iärav en
reaktionen. det sprids felaktiga eller onyanserade uppgifterNär i
debatten, komplicerad juridisk på gång ska QR-när ären process
funktionen få "motinforrnation" och fakta medierna direkt kanut tasom
fasta dettapå i sin rapportering. Genom kan det undvikas mediernaatt

"megafoner"utnyttjas och också mediernas tillrapporteringattsom
följd missförstånd främlingsfientlighet eller andraav rena genererar

med etniska förtecken.motsättningar
effektivt utnyttjande den tekniken tordeEtt av nya vara en

förutsättning för uppgiften skall kunna lösas på bra ochsättatt ett utan
orimliga kostnader. krav förutom snabbhet,Stora på också
vederhäftighet och integritet skulle vidare komma ställas påatt
verksamheten. skulle QR-funktionMen lyckas få förtroende hosen
medier och organisationer så kommittén skulleden spelatror att en
viktig roll för, och höja kvaliteten på, massmediers rapportering i
synnerhet och den offentliga debatten i allmänhet.

Kommittén har huvudmannaskapet för QR-funktionenövervägt var
lämpligen borde ligga och kommit fram till den inte bör inrymmasatt
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under det Integrationsverket eller DO det bört.ex. utan attnya vara en
icke-statlig huvudman. Här kan för ordningens skulle framhållas att en
QR-funktion förstås fråntar myndigheternainte deras bedrivaattansvar

reguljärt infonnationsarbete på sina respektive verksamhets-ett
områden.

framgåttSom hari avsnitt 4.7 Röda ungdomsförbundKorsets efter
diskussioner med kommittén åtagit sig för inrätta och admi-att attansvara
nistrera QR-funktion i linje med kommitténs tankar. Kommittén har åen
sin sida beslutat på vissa villkor, skjuta till ekonomiska medelatt, som
täcker den delen verksamhetens kostnader det första året.största av

QR-funktionenFör på längre sikt ska kunna utvecklas och fungeraatt
på tillfredsställande vis torde emellertid ytterligare ekonomiskt stödett
utifrån nödvändigt. Kommitténs hyser förhoppningarstora attvara om
regeringen här kan ta ett ansvar.

Förslag

Kommittén föreslår:

stödjer och följerregeringen utvecklingen quickatt0 upp av
response-funktionen verksamhetsstöd lägst 500 000ettgenom om
kronor periodenår under 1999-2001 och bekostaattper genom en

utvärdering verksamheten år 1999 respektive år 2001.extern av

6.8 Sverige i EU

framkommerSom på olika ställen i detta betänkande så har EU-
medlemskapet olika avseenden påtagligi betydelse för det arbete mot

främlingsfientlighetrasism, och bedrivsantisemitism i Sverige.som
Ibland medlemskapet problematiskt, EU-regler försvårarär närt.ex.
eller förhindrar önskvärda åtgärder på nationell Iblandnivå. detär en
tillgång.

Europaåret har bl.a.rasism bidragit till ökad medvetenhetmot en
utbredningrasismens i medlemsstater detEU:s och hot rasism ochom

nynazism innebär för det demokratiska samhället.
väl belagtDet organiserade rasistiska och främlings-är att mer

ñentliga grupperingar har omfattande kontakter nationsgränsemaöver
något särskilt uppmärksammats den s.k. makt-vitär exportsom av-

musik pågår från Sverige. Det inte minst i det perspektivetärsom
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viktigt strategier för bekämpa organiserad främlings-rasism,att att
fientlighet och antisemitism utvecklas internationellt, inom EU.t.ex.

Bland de betydelsefulla resultaten Europaåret rasism märksmotav
artikel det13 i riksdagen ratificerade Amsterdamfördraget samtav
inrättandet det Europeiska rasism, främlings-centrumet motav
fientlighet och antisemitism i Wien.

Förhoppningsvis kan spela förroll tillcentrumet att atten se
medlemsstaterna verkligen tillämpar lagstiftning ägnad motverkaatt

främlingsfientlighetrasism, och antisemitism och andra befintligaatt
mekanismer på nationell såväl på internationell nivå- verkligensom—

till fullo.utnyttjas
Kommittén det viktigt haräratt att centrumet näraettmenar

samarbete med Europarådets kommission ochrasism intoleransmot
ECRI så samordning de europeiska aktiviteterna på områdetatt en av
kommer till stånd. Arbetet främlingsfientlighetrasism, ochmot
antisemitism bör ha alleuropeisk dimension. Inte minst EU-etten ur
utvidgningsperspektiv framstår det angeläget, då flera desom av
länder förhandlar eller ska förhandla inträde har problem medsom om
rasistiska, främlingsfientliga och antisemitiska attityder hos delar av
befolkningen. efterDessutom samordning förstås naturligär strävan av
såväl praktiska ekonomiska skäl.som

Ytterligare viktigt tagits under Europåret rasismett steg ärmotsom
bildandet nätverk på EU-nivå för aktiva arbetetNGO:s iett motav

Syftetrasism. med nätverket främja möjligheterna tillär att
erfarenhetsutbyte mellan NGO:s i de olika medlemsstaterna samt att ge
NGO:s möjligheter för följa påverkaoch vad händer påstörre att som
området olikainom EU:s institutioner. Nätverket erhåller ekonomiskt
stöd Europeiska kommissionen.av

resultat kommitténs kontakter medEtt svenska NGO:s är,av som
tidigare kontaktgiupp har bildats skall främjanämnts, att en som
samarbete mellan svenska arbetarNGO:s rasism utgöramot samtsom

länk till NGO-nätverket på EU-nivå. bör,Detta initiativen menar
kommittén, stödjas regeringen.av

Kommittén det viktigt de "investeringar" påäratt attanser som
olika plan gjorts och de erfarenheter vunnits i kampen rasismmotsom
under Europaåret läggs till förgrund vidareutveckling långsiktigaen av
och djupgående förstrategier det lokala arbetet. Kommitténmer anser
vidare samarbetet för hitta effektiva förebyggande insatser ochatt att
motstrategier bör utvecklas på EU-nivå.även

föreslårKommittén därför den svenska regeringen inför Sverigesatt
ordförandeskap i årEU 2001 initiativ till europeiskstörretar en
konferens strategier rasism.motom
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Förslag

Kommittén föreslår:

regeringen fortsätter den dialog med svenska NGO:satt0 som
initierats kommittén och aktivt stödjer den kontaktgmppav som
bildats for bl.a. upprätthålla kontakt med det nybildade nätverketatt
för NGO:s på EU-nivå.

underregeringen, Sveriges ordförandeskap i årEU 2001,att0
anordnar europeisk konferens syftei dels följa ochstörre atten upp
utvärdera Europaåret rasism 1997 och den Europeiskamot av
kommissionen i 1998 handlingsplanen rasism,antagna motmars
dels erbjuda forum för utbyte idéer och erfarenheter påett av
området och utveckla och bekräfta det långsiktiga motengagemang

för.rasism Sverige stårsom
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7 antal stafettpinnarEtt till
Integrationsverket

Sedan den har1 juni i år Sverige Integrationsverk bl.a. har tillett som
uppgift främja lika rättigheter och möjligheter för alla etniskatt oavsett
och kulturell bakgrund förebygga och motverka etnisksamt
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism, liksom också verkaatt
för integrationspolitikens mål och statligaatt synsätt genomsyrar
myndigheters och kommuners verksamhet.

Inrättandet verket innebär arbetet på området omstruktureras iattav
olika avseenden, något bl.a. berör Diskrimineringsombudsmannensom
DO. i det sammanhangetDet vikt, kommittén,är största attav menar

säkerställer kunskap och angelägna uppgifter fallerinte mellanattman
stolarna, något gäller rättsväsendets funktionssätt.t.ex.som

Ett Integrationsverk eller motsvarande innebär alltid risk. Olikaen
aktörer i samhället, framför allt den offentligapå sidan, kan för sig

det faktiska för frågor rasism, främlingsfientlighet,att röransvaret som
antisemitism och samhällets anpassning till befolkning prägladen av
mångfald ligger på denna särskilda myndighet och alla sådanaatt
frågor skall hanteras där. Så det förstås inte. allas,Ansvaret någotär är

förhoppningsvis har framgått detta betänkande.som av
Och Integrationsverk finns risk.utan ett än störreen annan,

Nämligen centrala institutioner samhälleti överhuvudtaget inteatt ser
dessa frågor, inte problemen, möjligheterna och det krävsatt ettser
genomtänkt förhållningssätt och aktiva åtgärder.

Kommittén inte minst bakgrund erfarenheterna frånär, mot av
arbetet under Europaåret, övertygad det behövs med"motor"attom en

sektorsövergripande på området. förutsättningDetett är t.ex.ansvar en
for formuleringen i regeringens integrationspolitiska propositionatt
prop. 1997/98: 16, "Samhällets etniska och kulturella mångfaldattom
bör utgångspunkt för den generella politikens utformning ochtas som
genomförande på alla samhällsområden och fånivåer", skall reelltett
innehåll jfr. f.f..99 avgörande betydelseAv då förståsär atts.
Integrationsverket verkligen blir den offensivt arbetande och
pådrivande kraft tanken har varit.som
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tillfällen uttryckt erfarenheternahar vid upprepadeRegeringen att
ochskall föras till Integrationsverketkommitténs arbetefrån över

"staffett-detta betänkande flera mycket konkretakommittén lämnar i
verkettill Integrationsverket. Kommitténvidarepinnar" attmenar

särskilt bör:

information yrkesnätverk förtillhandahålla och sprida personerom0
70med utländsk bakgrund s.

vidarekommitténs projekt ierfarenheterna från Pow-wowtillvarata0
79arbete skolorna s.i

ektarbete 79former för stöd till lokalt projutreda nya
och idébank förhur kunskaps-förslag ochutarbeta enom var

kunna 80skolan skulle inrättas
samhälls-beräknar demodeller för hurför attta man0 ansvar

bostads-förebyggande arbete iekonomiska vinsterna utsattaav
områden utvecklas s. 86

dedels öka kunskapenmediesektornåtgärder för inomvidta att om0
journalisteryrkesverksammadels öka andelenaktuella frågorna,

bakgrundutländsk 91med
antidiskrimineringsbyråerlokalamöjligheterna inrättapröva att0

99

vadförstås mycketemellertidförhoppningKommitténs är att mer av
ellerfå fortsättningEuropaåret kanoch tänkts undergjorts tasensom

gällerverksamhet. DetIntegrationsverketsförtillvara inom t.ex.ramen
mångfald arbetslivetiforumteaterföreställningdensådant somomsom

ochMöjligheterMångfaldskriftenproducerats, argumentgersom
mångfald på arbetsplatsen,för ökadvill arbeta aktivtdenstöd för som

musikbranschen för stävjadelarmobilisera olikaförsökaidén attatt av
och spridningenproduktionenmakt-musiks.k. vitspridningen samtav

skolmaterialet läget."Hur ärav
förutom de initiativskolområdet,inskjutas det påkanHär att som

andra initiativrasism, finnsför Europaårettagits inom mot somramen
stödjer ochIntegrationsverketdet viktigtkommittén är attatt sermenar

värdefullt bidrag i arbetetutvecklas.de fortlever och Etttill motatt
ochoch föroch antisemitismfrämlingsfientlighet öppetrasism, ett

initieradestatsminister Göran Perssondemokratiskt har detSverige av
utgå ifrån ifinns mycket"Levande historia" varit.projektet Här ettatt

uppfattning möjligaienligt kommitténsfortsatt arbete, störstasom
och forskningutbildningbåde vad gäller skola, högreutsträckning -—

svenska samhälle.dagenstydlig koppling till situationen ibör ha en
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På opinionsbildningens område hoppas kommittén särskilt att
Integrationsverket jämte regeringen kan känna för denett ansvar— —
quick response-funktion inrättas.som nu

Åtgärder syftar till få människor funderaatt deatt översom var
själva står och få dem själva formulera vad behöveratt göras närsom
det gäller främlingsfientlighetrasism, och antisemitism har ett stort
värde. medel för fåEtt i gång sådan hos människoratt en process unga
kan uppsatstävlingar det slag kommittén under året genomförtvara av
for studerande på universitet och högskolor.

uppenbartAv intresse for Integrationsverket torde också den av
kommittén genomförda enkätstudien kommunernas arbete motom
rasism och främlingsfientlighet och för integration och mångfald vara.

berörDen såväl den del verkets verksamhet handlarav som om
introduktionen nyanlända i kommunerna den delav som som avser
långsiktiga åtgärder och främlingsfientlighet.rasismmot

Kommittén hade från början tänkt följa enkätstudien medatt upp
seminarier på regional nivå. Av tidsmässiga skäl visade det sig
emellertid inte genomförbart. kommitténMen dettror att vore
värdefullt Integrationsverket tillsammans med Svenskagärnaom -
kommunförbundet funderade hur skulle kunna följaöver man upp-
undersökningen. Förhoppningsvis kan utifrån deman svar som
kommunerna ingivit hitta "goda exempel" på arbets- och förhållningsätt
for spridning bland landets kommuner och också underlag för
ytterligare kvalitativt inriktade studier.mer

Kommittén önskar Integrationsverket all framgång deti så viktiga,
stundtals frustrerande också inspirerande, arbetet för Sverigeettmen
där individvarje respekteras hudfärg nationellt eller etnisktoavsett ras,

eller trosbekännelse.ursprung
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Kommittédirektiv Dir.1996:98

Nationell samordningskommitté Europaåretför rasismmot

Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 1996

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn tillkallas för nationell samordningskommittéatt som
initiera, leda och samordna de svenska aktiviteterna under EU:s
Europaår rasism.mot

Kommittén skall arbeta med följande frågor:

Opinionsbildning.-

Främjande lokala aktiviteter.av-

Främjande arbetsformer och förhållningssätt.av nya-

Åtgärder för företag, folkrörelser, myndigheter ochatt uppmuntra-
kommuner med utgångspunkt i och förutsättningaratt, vars ens egna
och förhållanden, och ställning till hur bör förhållaöverväga sigta man
till och i det mångkulturella samhället.agera

Utarbetande och spridning material hur manpraktiskt kanav om-
arbeta för öppenhet och tolerans mellanmäimiskor med olika etnisk
bakgrund.

Spridning idéer och erfarenheter.av-
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överlämnatill regeringenjanuari 1997skall den 31Kommittén senast
mål förförslag påverksamhetenplan förpreliminär samt etten

utvärdering skallhuroch påunder Europaåretaktiviteterna en
dåden juni 1998,skall pågå 30Kommitténs arbetegenomföras. t om

skall redovisasuppdragetUtvärderingenskall lämnas.slutrapport aven
september 1998.denarbete, dock lavslutat sittkommittén senastnär

Bakgrund

blfrån 1996regeringsförklaringen sägsI a:mars

oroandedeoch rasismensegregationen"Arbetslösheten, är mest
befästa idénlyckassamhälle. vi intedagens Omiproblemen om

sönder inrebrytassamhälletvärde riskerarlikamänniskors att av
för medverkamobiliserasSverigeDärför måste helamotsättningar. att

ökad integration."till en

för godaarbetebedrivitshela landethar det iårUnder ettsenare
etniskbakgrund ochetniskmed olikamellan människor motrelationer

diskriminering.
invandrarverk,kan Statensde satsningarnaBland nämnas attstörre
kulturråd påUngdomsstyrelsen och Statensskolverk,Statens

påverkalångsiktigtarbetat medharuppdrag under årregeringens atttre
invandring,tillförhållningssättochattityderungdomars normer,

harför detta uppdragoch etniska Inominvandrare manramengrupper.
till ochorsakerna rasismgrundläggandedemed analyseraarbetat att
och förebyggamotverkametoder förmedfrämlingsfientlighet och att

områderespektiveocksåhar inomMyndigheternafenomen.dessa
människorrelationer mellanför godaarbetepraktisktochinitierat stött

erfarenheterkunskap ochharbakgrund. På såetniskolikamed sätt
arbeteMyndigheternasarbetet.användas det fortsattakan ivunnits som

under år 1995.slutredovisatshar
Ungdom rasismkampanjensatsning motEn stor somvarannan

förutgångspunktviktigoch 1995. Engenomfördes under åren 1994
främja ochskullekampanjaktivitetemacentraladekampanjen attvar

har lämnats ifrån kampanjenlokala aktiviteter.till Eninspirera rapport
juni 1996.

landet insetthelaantal ungdomarkampanjen harUnder överstortett
därför harochinför rasismenlikgiltighet och passivitetmedfaran

ocksåharaktiviteter. Givetvisolikaaktivt sig imånga engagerat vuxna
borde arbetetavseendenMen i vissatagit sittpå olika sätt ansvar.

och målmedvetet. Intebli struktureratintensifieras ochkunna mer
myndigheterfolkrörelser,företag,arbetar igäller detta demminst som
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och kommuner. bliFör effektivt måste detta arbeteatt deengagera
enskilda anställda eller de enskilda medlemmarna och bygga på
situationen och förutsättningarna på varje arbetsplats eller i varje
enskild organisation. Härigenom kan detta arbete långsiktigt bidra till
öppenhet och tolerans inför den etniska mångfalden och till jämlikhet
mellan människor med olika etnisk bakgrund.

alltI utsträckningstörre söker människor former för sittnya
och för påverka. kanvägar Det sig lokalaattengagemang röranya om

aktionsgrupper ofta går med andra sådana i växandesom samman
nätverk. Men det kan också traditionella folkrörelser villvara som
utveckla arbetsformer och förhållningssätt.nya

Europaåret rasismmot

Uttryck för främlingsfientlighet,rasism, antisemitism och etnisk
diskriminering förekommer hela Europa. fenomenöver Dessa hotar i
grunden respekten för alla människors lika värde och det demokratiska
samhället. Arbetet för goda relationer mellan människor med olika
etnisk bakgrund viktig del försvaret demokratinär och deen av av
grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.

Mot denna bakgrund EUs ministerråd och företrädarna förantog
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, i juli 1996 en
resolution år skall1997 "Europaåretatt rasism". Imotom vara
resolutionen framhålls bl rasism, främlingsfientlighet, intoleransatta
och antisemitism främst måste angripas nationellt. detMen ocksåär
viktigt EU-kommissionen, medlemsstaterna och företrädareatt för

deltar kampeni rasismen utbyter information ochmotorgan som
erfarenheter samarbetar och samråder i frågasamt åtgärder motom
rasism och främlingsfientlighet.

Enligt resolutionen skall åtgärder till följd resolutionen vidtasav
både på gemenskapsnivå och på nationell nivå. De nationella
aktiviteterna skall ledas nationell samordningskommitté.av en

dennaMot bakgrund bör samordningskommitté tillkallas.en

Kommitténs uppdrag

Kommittén skall på bredast möjliga förebygga och motverkasätt
rasism, främlingsfientlighet och antisemitism verka för godasamt
relationer mellan människor med olika etnisk bakgrund och för denatt
etniska mångfalden, självklar ochär ständigt närvarande delsom en av
det svenska samhället, skall respekteras i det dagliga livet.

5 18-1345
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attityder ochbåde påverka och förändraskallInriktningen attvara
förebygga och motverkafinna former förförhållningssätt och attatt

däribland etniskhandlingar,främlingsfientligarasistiska och
diskriminering.

frånerfarenheter vunnitsbygga på deskall kommitténarbetetI som
med olika etniskmellan människorför goda relationertidigare arbete
från kampanjenutomlands, inte minstbåde ochbakgrund i Sverige

de fyraredovisade uppdraget tilloch detrasismUngdom mot ovan
sådanaktiviteternaSamtidigt bör inriktningen påmyndigheterna. vara

ingående iutsträckning kanmöjligade i ettstörstaatt ses som
efter Europaåret. Kommitténskall fortsättaarbetekontinuerligt som

ochkunskaper,försöka byggaskall vidare pröva vägarnyanyaupp
målgrupper.försöka nå nya

opinionsbildning.skallkommitténs arbetedelviktigEn varaav
resultat ocksåsyfta tillförankrat ochbrettarbete skallDetta att gevara

lång sikt.på
lokalatill och stödjaarbete särskiltskall i sittKommittén uppmuntra
förstaförberedelserna.under Ibeaktas tidigtmåsteaktiviteter. Detta

planeradeellerredan pågåendestödjahand bör strävan attvara
aktiviteter.

olikaunderstödjas blskalllokala aktiviteternaDe a genom
uppmärksamhetnivå förcentralpåopinionsbildande insatser att ge

budskap.Europaåretsoch slagkraft
och stödja framväxtenskall ocksåKommittén uppmuntra av

utvecklavillfolkrörelserochnätverk, aktionsgrupper nyasom
arbetsformer.

folkrörelser,företag,skall vidareKommittén uppmuntra
förhållandenochutifrånkommunermyndigheter och att ens egnavars

förhållatill hur börställningochoch förutsättningar överväga ta man
samhälletmångkulturelladetden situationtill och isig somnyaagera

och förarbetetbåde för det internaverksamhet,för de berördasinnebär
utåtriktad verksamhet.

idéerarbetsmetoder,för beskrivningarskall verkaKommittén att av
relationerför goda etniskaarbetetexempel vad gällergodaoch

och tillgängligt.utarbetas görs
olika insatserdokumentera defortlöpandeKommittén skall som

Europaåret.försker inom ramen
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arbetetHur bör läggas upp

Kommittén bör fyraarbeta i undergrupper, nämligen

arbete,-
skola/utbildning,-
boendemilj 6/kultur/fritid,-
medier/opinionsbildning.-

sådanInom varje bör det finnas för detrepresentantergrupp
ifrågavarande området. kanDet sig både lokalaröra representanterom
och sådana centrala intressen,representerar tsom mera ex
myndigheter. Vid behov skall kunna inbjuda andra delta iattgrupperna
arbetet.

viktigtDet arbetsgruppen för medier/opinionsbildning harär att nära
Ävenkontakter med arbetsgrupper.övriga i övrigt skall arbets-

samverka med varandra.grupperna
Astår kommittén frittDet inom sig arbetsutskottatt utse ett som

skall leda det löpande arbetet.
denSenast 31 januari 1997 skall kommittén till regeringen

överlämna preliminär arbetsplan för sin verksamhet. arbetsplanenIen
bör det beaktas verksamheten skall utvärderas. Arbetsplanen skallatt
innehålla kostnadsberäkningar för verksamheten och utvärderingen. I
arbetsplanen skall kommittén, utifrån det lämnade uppdraget, lämna
förslag till realistiska och mätbara mål för verksamheten till hursamt
utvärderingen verksamheten i sin helhet eller delar skalliav
genomföras. Syftet med utvärderingen skall erfarenheternaattvara av
Europaåret skall kunna tillvara fortsattarasism i det arbetet påmot tas
området. Utvärderingen uppdraget skall redovisas kommitténnärav
avslutat sitt arbete, dock den septemberl 1998.senast

skallKommitténs arbete pågå den 30 juni 1998. Kommittént o m
skall redovisa tillsitt arbete regeringen form delrapporti senastav en
den 2 juni slutrapport1997 den 30 juni 1998.samt senasten

För utredningsarbetet gäller direktivregeringens till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående beaktande EEG-aspekterav
i utredningsverksamheten dir. 1988:43, angående redovisning av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23, konsekvenser för brottslighet dir.om
1996:49 och jämställdheten mellan könen dir. 1994: 124.om

Inrikesdepartementet
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Kommitténs sammansättning

ordförande id förT förordnande
Mona Sahlin 1996-11-28 1998-06-30-

ordförandevice
1997-01-21 1998-06-30Joe Frans -

Arbetsgruppen Arbete
Greger konsultHatt, 1997-01-21 1998-06-30-
Ulf Bergenudd, Sverige 2000 1997-01-21 1998-06-30-
José Alberto Diaz, forskare 1997-01-21 1998-06-30-
Hans Karlsson, LO 1997-01-21- 1997-10-19
Jan Edling, LO 1997-10-20 1998-06-30-
Inger Ohlsson, TCO 1997-01-21 1998-06-30-

Sofie Roald,Anne forskare 1997-01-21 1998-06-30-
C.G. Sandberg, SAF 1997-01-21 1998-06-30-

Arbetsgruppen Skola/utbildning
Torpe, Enter AB 1997-01-21 1998-06-30-

Stephane Bruchfeld, Sv. Kommittén 1997-01-21 1998-06-30-
antisemitismmot

Börje Ehrstrand, Rinkebyskolan 1997-01-21 1998-06-30-
Magdalena Fransson, Centerns 1997-01-21 1998-06-30-
Ungdomsförbund
Syrene Hägelrnark, Ungdom Mot 1997-01-21 1998-06-30-
Rasism

Johansson,Eva Arbetsgruppen Skolans 1997-01-21 1998-06-30-
Värdegrund

Arbetsgruppen Boende/fritid
Bengt Owe Birgersson, SABO 1997-01-21 1998-06-30-Öm,Peter Röda Korset 1997-01-21 1997-09-30-

Carlsson,Lars Röda Korset 1997-10-01 1998-06-30-
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Kultur/idrottArbetsgruppen
konsult 1997-01-21 1998-06-30Dilsa Demirbag, -

Lars-Åke Lagrell, Fotbollförbundet 1997-01-21 1998-06-30Sv. -
RådMüller, 1997-01-21 1998-06-30Helene Sv. Kristna -

1997-01-21 1997-05-31författareRawia Morra, -

MedierArbetsgruppen
1997-01-21 1998-06-30Göteborgs universitetYlva Brune, -

1998-06-30Stockholms 1997-01-21Hultén,Britt JMK -
universitet

1998-06-30journalist 1997-01-21Thabo Motsieloa, -
Utbildningsradion 1997-01-21 1998-06-30Terkowsky,Marlene -

Sakkunnig
1997-01-21 1998-06-30Lindqvist, InrikesdepartementetGöran -

Experter
1997-01-21 1998-06-30Erland SFRBergman, -

1998-06-301997-01-21Karl-Axel Johansson, Sv. -
1998-06-301997-01-21Kommunförbundet -
1998-06-301997-02-18Stockholms länsMalmberg,Björn -

landsting
1998-06-301997-01-21lärareChrister Mattsson, -
1997-08-141997-01-21Offerman, StatensAnne-Marie Norén -

Invandrarverk
1998-06-30Invandrarverk 1997-06-15Konrad, StatensBitte -
1998-06-301997-01-21DOFrank Orton, -
1998-06-301997-01-21FörsvarsmaktenSiverstedt,Ulf -
1998-06-301997-01-21ElevorganisationenElcirn Yilmaz, -
1998-06-30Arbetsgivarverket 1997-01-21Lundin,Staffan -

Sekretariat
1997-06-301997-02-01huvudsekreterareAlmqvist,Per -
1998-06-301997-08-09huvudsekreterareRingborg,Pontus -
1997-03-231997-01-01Håkansson, sekreterareIngela -
1998-06-301997-04-01sekreterareAlmqvist,Helene -
1998-05-261997-04-01sekreterareBerjan,Gordana -
1998-06-301996-12-12sekreterareAnnika Rosing, -
1998-01-151997-04-01Valdés, assistentGonzalo Cifuentes -
1998-06-301998-01-22Efendic, assistentEmir -
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Arbetsplan för EU-97

Bakgrundl och plattform
1 l EU-resolutionen

.
1.2 Svensk rätt
1.3 Internationella instrument

Kommittédirektiven1
1.5 Kommitténs sammanfattning uppdrag och plattformav

Förhållningssätt2 och vision
drabbades2.1 De perspektiv

2.2 Etnisk mångfald detoch mångkulturella samhället
2.3 Det mångkulturella samhället lcravlöstinteär
2.4 rasism, främlingsfientlighetHur och diskriminering iutser

dagSverige i

3 Arbetssätt och målgrupper
3.1 Vilka målgruppemaär
3.2 Avgränsningar

4 Mätbara mål

Aktiviteter5
Långsiktig5.1 opinionsbildning skapa det normalaatt-

främja5.2 arbetsformerAtt nya
bygga5.3 Att kunskapernya
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5.5 Dokumentation
5.6 Utvärdering

Delrapport5.7

6 Budget och organisation
6.1 Budget och ekonomisk uppföljning
6.2 Kommittémöten och internt arbete
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Bakgrund och plattforml

EU-resolutionen1.1

Europeiska rådet företrädarna förjuli 1996 ochDen 23 EUantog
församlade rådet resolutionmedlemsstaternas regeringar, i en om

Resolutionen hänvisar till den plattformEuropaåret rasism.mot som
främlingsfientlighet,tidigare EU-initiativ kring arbetet rasism ochmot

Enligt skall syftet med Europaåretresolutionen,segregation utgör.
rasism1997 att:mot vara

främlingsfientlighet och antisemitismbetona det hot rasism,somI
grundläggande rättigheterna och för denför respekten för deutgör

gemenskapenoch sociala sammanhållningen iekonomiska
krävsdiskussion de åtgärdertill eftertanke ochuppmuntra om som0

främlingsfientlighet och antisemitism iför bekämpa rasism,att
Europa

fungerandeoch sprida informationfrämja erfarenhetsutbyte om0
lokal, nationelleffektiva strategier utarbetats påmetoder och som

rasismfrämlingsñentlighet ocheuropeisk för bekämpaeller nivå att
antisemitism.

nationelltillsättaMedlemsstaterna att enuppmanas
företräda samtliga organisationersamordningskommitté kan somsom

främlingsfientlighet,ochkampen rasismsig i motengagerar
lokala och regionalaoch vid behov deoch intoleransantisemitism av

sysselsatta med Europaåret.myndigheter ärsom
främlingsfientlighet,ochframhålls rasismresolutionenI att

lokal ochpåfrämst måste angripasintolerans och antisemitism
nationell nivåtill verksamhet påRekommendationernanationell nivå.

omfattarär vaga, men

nationellmanifestationer, regional eller nivå,projekt och på som0
till för Europaåret,anknyter teman

samarbete medoch annonskampanjer inbegriperinformations- som0
medierna,

framsteg kampen rasism,tävlingar belyser de gjorts i motsom0 som
främlingsfientlighet och antisemitism,

logotype och sloganEuropaåretsanvändningen gemensamma0 av
samband med de olikamedvetandegörandekampanjer och iunder

manifestationema.nationella
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1.2 Svensk rätt

Regeringsformen l kap. 2§ stadgar den offentliga makten skaatt
med förrespekt alla människors lika värde ochutövas det allmännaatt

skall förverka demokratins idéer blir vägledande inom samhälletsatt
alla områden och etniska, språkliga och religiösa minoritetersatt
möjligheter behålla och utveckla kultur och samfundsliv böratt
främjas. Vidare gäller 2 kap. 15§ lagingen eller föreskrift fåratt
innebära någon medborgare missgynnas därför han eller hon medatt att
hänsyn till hudfärg eller etniskt tillhör minoritet.ras, ursprung en

allmän lag finns explicita förbudsbestämmelserI i Brottsbalken 16
kap. och §§. Dels finns bestämmelse8 9 förbjuder iatten som
uttalanden eller meddelande sprida hot eller uttrycka missaktningannat
för folkgrupp eller sådan med anspelning pågrupp personer ras,
hudfárg, nationellt eller etniskt eller trosbekännelse.ursprung
Tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4§ Yttrandefrihetsgrundlagensamt
5 kap.l§ beskriver vad tryckfrihets-som ur resp.
yttrandefrihetssynpunkt hets folkgrupp.är att motanse som

olaga diskriminering BrB kap.För 16 9§ skall näringsidkare eller
den anställd allmäni tjänst dömas diskriminerar någon påärsom som
grund hans hudfärg, nationella eller etniska ellerav ras, ursprung
trosbekännelse inte honom till handa på de villkorattgenom som
tillämpas förhållande till andra.i

förOm motiv brott varit kränka folkgruppett ett att en person, en
eller sådan på grund hudfärg, nationelltannan grupp av personer av ras,
eller etniskt trosbekännelse eller liknande omständig-ursprung, annan
het, skall detta försvårande omständighet domstolnäranses vara en en
skall besluta påföljd för brottet BrB kap.29 2§ 7p.om

etnisk diskriminering frånLagen år 1986 har till ändamålmot att
motverka etnisk diskriminering och innehåller bestämmelser som
förbjuder arbetsgivare otillbörligt särbehandla arbetssökande elleratt
anställda på grund hans eller hennes hudfärg, nationella ellerav ras,
etniska eller trosbekännelse. reglerarLagen myndighetenursprung
Ombudsmannen etnisk diskriminering och förfarandet hos denne.mot

1.3 Internationella instrument

har flertalInom FN-systemet konventioner arbetats fram inomett
området mänskliga rättigheter. särskild betydelseAv den allmännaär
förklaringen de medborgerliga och politiska rättigheterna från årom
1948

.
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de viktigaste internationella överenskommelserBland som
uttryckligen förbjuder diskriminering på etnisk grund FN:sär
rasdiskrimineringskonvention Konvention bekämpande allaom av

för rasdiskriminering, Generalförsamlingenuttryck 1965antogssom av
kraft ratificerade konventionen 1971.och trädde i 1969. Sverige
innebär de anslutna förutom fördömaKonventionen attatt staterna,

rasdislcriminering, också förbinder motverka och förhindra den isig att
alla dess former och uttryck. skall ske bland medDetta annat
lagstiftningens hjälp. konventionen också organisationerI attanges

till rasdiskriminering ska förbjudas ochfrämjar ochsom uppmanar
bestraffas.deltagande sådana organisationeri

internationellt skydd med stödMigrerande arbetstagare åtnjuter i
framförhandlade såväl inomflera konventioner, inom FN:s somram

Europarådets.
den s.k.rättsliga skyddet för flyktingar regleratDet är genom

flyktingar principGenevekonventionen från år vilken i1951, ger
jämfört med värdlandets medborgare.likvärdig ställning

och dede mänskliga rättigheternaEuropakonventionen om
undertecknades den 4 november 1950.grundläggande friheterna i Rom

införlivats svenskhar denna konvention iSedan år 1995 rätt attgenom
särskild paragraf regeringsformen.den skrivits in isom en

kampenhar flertal uttalanden gjorts iEUInom motett gemensamma
utfärdades detfrämlingsfientlighet. resolutionrasism och En av

företrädare för medlemsstaternas regeringar,Europeiska rådet och
denoch främlingsfientlighetförsamlade rådet, kampen rasismi motom

Rådet den oktober 1995och resolution utfärdades 2maj 199029 en av
områden föroch främlingsfientlighet inombekämpandet rasismavom

frågor.och socialasysselsättning
Ministerråd den oktoberresolution llVidare EU:santogs en av

främlingsfientlighet utbildnings-med och inomrasism1995 om
systemet.

Kommittédirektiven1.4

för nationellEU-97-kommittén har tillkallats att som
samordna svenskasamordningskommitté leda och deinitiera,

arbetaKommittén skallaktivitema under Europaår rasism.EU:s mot
med följande frågor:

Opinionsbildning0
Främjande lokala aktiviteter.0 av

arbetsformer förhållningssättFrämjande och0 nyaav
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Åtgärder folkrörelser, myndigheter ochför företag,att uppmuntra0
utgångspunkt och förutsättningarkommuner med iatt, vars ens egna

förhållaoch förhållanden, och ställning till hur böröverväga ta man
mångkulturella samhället.sig till och i detagera

spridning material hur praktiskt kanUtarbetande och om man0 av
med olikaarbeta för öppenhet och tolerans mellan människor etnisk

bakgrund.
erfarenhetenSpridning idéer och0 av

fyra undergrupper, nämligen:Kommittén bör arbeta i

arbete,-
skola/utbildning,-
boendemiljö/kultur/fritid och-
medier/opinionsbildning.-

till överlämnaKommittén skall den 31 januari 1997 regeringensenast
till mål förför verksamheten förslagpreliminär plan samt etten

skalloch för hur utvärderingaktiviteterna under Europaåret en genom-
dåskall pågå den 30 juni 1998,föras. Kommitténs arbete t.o.m. en

uppdraget skall redovisasskall lämnas. Utvärderingenslutrapport av
septemberarbete, dock den 1 1998.kommittén avslutat sitt senastnär

plattformuppdrag ochKommitténs sammanfattning1.5 av

för den etniskamöjliga verkaskall bredast"Kommittén på sätt att
del detoch ständigt närvarandesjälvklarmångfalden, är avsom en

det dagliga livet."samhället, skall respekteras isvenska
mångkulturelltfrån i dagtydligt SverigeUppdraget utgår är ettatt

detta ochhandlar tydliggörauppdragsamhälle. Kommitténs attattom
befolkningen. Budskapetberedskap från helafå ochstörre acceptansen

samhället förutsätterdet mångkulturellasammanfattaskan att ensom
från både och minoritetema.anpassning majoriteten

både påverka attityder ochskall vidare enligt direktivenKommittén
rasistiska och främlingsfientligaoch motverkaförhållningssätt

handlingar.
känsligt uppdragattityder långsiktigt ochpåverkaAtt änär ett mer

Uppdraget "finnamotverka diskriminerande handlingar. vägar attattatt
har säkert mycket samhälleligmotverka rasistiska handlingar" störreen

"påverka attityder och förhållningssätt".det Det ärän attacceptans
tydliga denna punkt ochdärför direktiven så påpositivt är attatt

Europasammanhang, delsarbete dels ingår ikommitténs störreett
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ligger inom för flera internationella instrument, kring vilka detramarna
finnsi Sverige allmänpolitisk uppslutning.en

centralEn del i uppdraget handlar företag,"uppmuntraattom
folkrörelser, myndigheter och kommuner utifrån"att ochvars ens egna
förhållanden och förutsättningar och ställning till huröverväga ta man
bör förhålla sig till och i den situation detagera nya som
mångkulturella samhället innebär för de berördas verksamhet, både för
det interna arbetet och för utåtriktad verksamhet".

Bakom formuleringen ligger övertygelsen vi alla iattom
organisationer, myndigheter och näringsliv behöver kritiskt granska hur
vår verksamhet anpassad till det mångkulturella samhället. kanär Det
gälla målsättning, policyforinuleringar och etiska koder. kanDet gälla
rekrytering och vidareutbildning och vilka kunskaper behövs. Detsom
gäller både hur vi bemöter varandra inom organisationen och hur vi ser
på våra kunder, målgrupper och brukare och alla ökarvi våratt
känslighet kunna identifiera direkt eller indirekt diskriminerandeatt
strukturer.

Kommittén skall stimulera organisationer, myndigheter och
näringsliv påbörja eller fortsätta sådan här sinatt översynen av- -
verksamhet, naturlig och nödvändig del i organisationenssom en egna

för framtiden.strategier Det viktigt kommittén i vidareär att ett
sammanhang kan spridning goda exempel på lokala aktiviteter.ge

Kommittén skall bedriva aktiv opinionsbildning där direktivensen
grundsyn på den etniska mångfalden det "normala" bör finnas medsom

röd tråd.som en
Kommittén skall bygga, samla och sprida kunskap och erfarenheter.

Kommittén skall arbetsformer och kommer aktivtpröva attnya
använda för bådeInternet kommunikation, dokumentation och
erfarenhetsspridning föroch opinionsbildning.

Uppdraget understryker arbetavikten långsiktigt. Kommitténatt
skall därför bygga på befintliga aktiviteter erfarenheteroch och det som
kommittén påbörjar skall kunna fortsätta efter Europaårets slut.
Uppdraget stödja lokala aktiviteter och olika nätverk också viktigtatt är
för kommitténs arbete skall kunna få effekt långpå sikt.att

Europaåret rasism del i aktivitet påärmot störreen en som
unionsnivå skall bedrivas inom kanEU. Det möjligheter tillstorage
utbyte erfarenheter mellan olika medlemsstater och möjlighet attav en
hämta hem värdefull kunskap till det fortsatta arbetet rasism ochmot
etnisk diskriminering i Sverige. Resolutionen utgår från rasism,att
främlingsfientlighet och antisemitism hindrar den fria rörligheten bland

invånare. DärmedEU:s hindras också social och ekonomisk utveckling.
striderDessutom rasism och främlingsfientlighet de mänskligamot

rättigheter unionen skall främja.som
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uppdragenkommittédirektiven omfattar i EU-svenskaDe
logotype ochanvändaresolutionen. Vi skall Europaårets gemensamma

verksamhet.slogan all utåtriktadi

visionochFörhållningssätt2

perspektivdrabbades2.1 Den

etnisk diskrimineringochfrämlingsfientlighet, antisemitismRasism,
harRegeringen inte iockså Sverige.hela iförekommer Europaöver -

ellerökar, minskarhuruvida fenomenenställning tilldirektiv tagitsina
Utgångspunkten såuttryck.de sigstabila eller tagit är attär nyaom

moraliskt och etisktochhar landet Europaförekommerlänge de ett
lika värdeför alla människorsrespektengrunden hotarproblem, isom

ochfrämlingsfientlighetsamhället. Rasism,demokratiskaoch det
drabbade, ide direktdärför baraberör inte ärantisemitism utan

samhälle.demokratisktvill leva iallagrunden hot ettmotett som
ochrasismtydligt markeraviktigtdetKommittén attäratt attanser

olikaockså påKommittén kommerfinns i Sverige.diskriminering att
vilka deochsighur fenomenenkunskaper röttersprida yttrarsätt om
och motverkakunna bekämpakunskap förviktighar. Detta attär

kommitténsforviktigtoch detdiskrimineringoch ärrasism
framför allt hos demallmänhetmänniskor itrovärdighet hos sommen

och diskriminering.rasismindirekt drabbasdirekt eller av
förhandlingarrasistiskaställningtydligtKommittén skall motta -

Kommitténs visiongrunder.och för demokratins ärdrabbadede direkt
skall fåerfarenheterochinformationmänniskorallaatt nyagenom

ställning förhandlingaralla vardagligamod ikunskap och taatt
etniska relationer.och godatolerans

manifesterasoch antisemitismfrämlingsfientlighetRasism, genom
eller indirekttill doldvåldallt frånhandlingarolika öppet-

särskilt detrakasserier. Detvardagligaeller ärdiskriminering
drabbadesdendrabbas. Settinvandrarnautomeuropeiska ursom

underordnad betydelsedefinitionerterminologi ochperspektiv är av -
förkastlig. Enhandlingenförnedrandedendet ärär som

och förvid val strategivärdekan ändåbegreppsdiskussion avvara av
olika målgrupper.kunna mötaatt
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mångfald2.2 mångkulturellaEtnisk och det samhället

Sverige bejakar allaI riksdagspartier och de folkrörelsema detstora
mångkulturella samhället i allmänhet egentligen definiera vadutan att
detta innebär. Gemensamma utgångspunkter dockär

den etniska, kulturella, språkliga och religiösa mångfaldenatt0
utvecklar och berikar det svenska samhället och kulturmötenatt
innebär något ömsesidigt positivt,

rättigheter och skyldigheter svenskenligt lag skall gälla för allaatt0
bor i landet ochsom

alla skall tillgång till svenska språket och bör tillägna det.sigatt0 ges

kommittén talar det mångkulturella samhället frånNär utgår vi attom
ordet mångkultur skall förstås beskrivning verklighet,som en av en

också skall förutgångspunkt vision skall förverkligasmen vara en som
och bejakas.

Kommittén kommer arbete utgå från definitioni sitt att en av
factoSverige de mångkulturellt. verklighet därDet ärsom en

med olika kulturermänniskor lever sida vid sida med varandra, både i
harmoni konflikt,och påverkar varandra, respekterar varandra ochmen
utvecklas tillsammans. handlar det kulturarvYtterst viettom som
tillsammans skapar. detta grunden till detDet är utgörsom
mångkulturella samhället och också vår framtid.gemensamma

kan föreskriva framtidaKommittén inte hur det mångkulturellaatt
samhället bör vi kommer formuleraansträngaut, att attse men oss en
vision.

mångkulturella samhället förutsätter sin antalDet i etttur
utgångspunkter bl.a. samhälle där alla behövs, harettgemensamma -

uppgift och delar makt och förutsätter ocksåDeten ansvar.
och jämlika uppväxtvillkor, främsträttsnonnergemensamma men

respekt och dvs samhälle fritt från ochrättvisa, rasismärett som
diskriminering.

Kommittén den mångfald kulturer, språk ochattanser av
värderingar finns i begreppet det mångkulturella samhället ärsom
berikande, inte bara kulturellt också ekonomiskt, underutan
förutsättning vi lär dra skillnaderna.att nyttaoss av

mångkulturella2.3 Det samhället inte kravlöst och inte hellerär
konfliktfritt.

Kommittén vill idylliserainte det mångkulturella samhället det påär-
intet kravlöst. ställer höga krav på ömsesidig öppenhetDet ochsätt
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tolerans på både majoriteten svenskar utländsk bakgrund ochnärautan
på dem etnisk identitet.värnar kräverDet ocksåsom om en annan en
ömsesidig anpassning möjliggör uppslutning kringsom gemensamma
samhälleliga nonner.

På gång mångfalden berikande den också oftaär ärsamma som
konfliktfylld. Ibland kan konflikterna mycket för desmärtsammavara
inblandade eftersom de berör så mycket individens ochav gruppens
identitet- Kommitténs utgångspunkt alla samhällen hartet. är att
inneboende konflikter klass, kön, region, centrum/periferi,p.g.a.
generationer mångkulturellaDet samhället innehåller konflikteretc.
också på andra grunder. dockDet inte konflikternaär ärsom
problematiska, de på vilket försökervi lösa dem.sättutan

2.4 Hur rasism, främlingsfientlighet och diskriminering utiser
Sverige i dag.

Det viktigt kommittén grundar arbetesitt på så säkra kunskaperär att
möjligt det aktuella läget och utvecklingen tiden. Detöver ärsom om

viktigt skilja mellan människors attityder och deras faktiskaatt
beteende. Främlingsfientliga attityder samvarierar inte alltid med
utvecklingen främlingsfientliga och diskriminerande handlingar.av

Segregeringen ökar kraftigt vilket leder till klassperspektivatt ett
tillkommer. Utomeuropeiska invandrare börjar uppfattas synonymtsom
med underklass. sociala mekanismerDe då kan mycketstartarsom
snabbt leda till förakt för den annorlunda underklassen i sinett som
förlängning kan leda till rasism.

Kommittén väljer lyfta fram kunskap dels från långa serieatt en
attitydundersökningar vi har tillgång till i dels frånSverige, desom
erfarenheter från rasistiska och diskriminerande handlingar finnssom
tillgängliga bl.a. från DO och polisen. finns ocksåDet en mer
svårfångad erfarenhet från människor själva direkt eller indirektsom
drabbas främlingsfientlighet.rasism och aktivt arbetarDe motav som
rasism och etnisk diskriminering riskerar också bli föratt utsatta
trakasserier.

3 Arbetssätt och målgrupper

främlingsfentlighet,Rasism, antisemitism och intolerans har bl.a. sina
fördomar,i i sin oftarötter har sina i människorstur röttersom

otrygghet. Fördomar i sin omfattar föreställningar helt olika slag.tur av



140 Bilaga 3 SOU 1998:99

fördomar central betydelse för individensDe identitet ochärsom av
självförståelse ofta svårmbbade. Andra fördomar låter sigär typer av
lättare påverkas infonnationsinsatser. Förutsättningarna för attgenom

långsiktigt motverka intolerans och diskrimineringrasism, iavgörs
hög grad lyckas bryta utvecklingen socialstörreatt motav om man en
och etnisk har riksdagsegregation. Här och regering, organisationer
och näringsliv finns härutöver aspektDet påett stort ansvar. en annan
grunden för vilken kommit diskuteras alltmerrasism, underatt senare

diskussionen främst uttryck förtid. Den rasismenrör ettsom en
antidemokratisk kraft.

Arbete med information och värderingsfrågor betydelselöst.inteär
Kommittén kan kampanj väcka grad medvetenhetstörregenom en en av

förhoppningsvis leder till insikt både individnivåpå och påsom
samhällsnivå medmänniska demokrat.-

Kommittén bör enligt sina direktiv bedriva sitt arbete fyrai
undergrupper. bör ankomma på dessa utforma sinaDet attgrupper egna
arbetsplaner och lägga fast sin arbetsinriktning. arbetsplanDennaegen

övergripande analysen och inriktningen för kommittén ochdenanger
kommer alltså kompletteras med underlag från .de olikaatt
arbetsgruppema. Preliminära diskussioner har förts hur kommitténom

kraft bäst utåtriktade verksamheter. kansamlade utnyttjas i Detmer
kommitténutformas besök i några mellanstora kommuner därt.ex. som

i helhet deltar i diskussioner med det lokala näringslivet, skolorna,sin
kommunala förvaltningarna, vårdinstitutionemade organisationersamt

och samfund.

målgrupperna3.1 Vilka är

genomförts dekampanjer rasism och främlingsfientlighetDe mot som
huvudsak till ungdomar.åren har i sig Europaåretvänt motsenaste

individer ochrasism skall vända sig till alla både som grupper-
föreningar och organisationer kanske framför allt aktörermen som

samhälletsinom institutionella strukturer.
Kommittén kommer behöva målgruppsanalys utifrångöraatt en

förövare/gämingsmänbegreppen eller drabbade/offer. offer förEtt
diskriminering kan dessutom själv rasist, främlingsfientlig,vara
antisemit eller intolerant i olika grader eller diskriminera andra.

Kommittén har uppdrag söka för påverka denvägarett att att
institutionaliserade och strukturbärande främlingsfientligheten. Det är
förmodligen möjligheten bryta denna "osynliga"att mera
främlingsfientlighet för påverka denavgörandeär att storasom
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människor i Sverige till positiv inställning till etniskgruppen en mera
mångfald.

Inom övertygade och aktiva positiva kommer kommitténgruppen
finna många dem i dag arbetar individuellt ochatt i motav som grupp

främlingsfientlighet och rasism. börDet kommitténs uppgift attvara
stödja dessa finns aktivtHär antirasistiska organisationer ochgrupper.
nätverk, kommittén kommer söka samarbete med. Undantagattsom
gäller naturligtvis för de organisationer förespråkar våld.extrema som
Många människor i Sverige arbetar aktivt med och inlemmamötaatt
flyktingar i Sverige. finnsDet begynnande nätverk bland lärare, poliser
och officerare försvareti m.fl. blirDet uppgift för kommitténstor atten
stärka dessa nätverk. Det också viktigt för många de aktivtär av
positiva få moraliskt stöd i de situationer, då de på grund sittatt ett av

kan bli både hotade och utfrusna.engagemang
Inom övertygade negativa inte aktiva i handlingärgrupperna som

bör kommittén i första hand stödja åtgärder fortsättningsvisävensom
passiviserar dem. deD.v.s. olika skäl deatt accepterar attav
främlingsfientliga handlingarna faktiskt både olagliga och olämpliga.är

de aktivtInom negativa begår i ofta brotten olagagrupperna man
diskriminering eller hets folkgrupp. Utvecklingen metoder förmot av

bekämpa kriminella ligger dock inte inom kommitténsatt grupper
uppdrag. En särskild arbetsgrupp inom Inrikesdepartementet har till
uppgift föreslå åtgärder för motverka rasistiskt våld. Underatt att
Justitiedepartementet arbetar särskild kommitté med genomföraatten
regeringens nationella brottsförebyggande Kommitténprogram.
kommer söka samarbete med nämnda arbetsgrupper.att

3.2 Avgränsningar

få kraft fokusFör och i det bör kommittén bestämma sigatt görssom
för vad inte Avgränsningen uppdraget måste bestämmasgör.man av
dels målgruppsdiskussion, dels diskussionsom en som en om
ämnesområdet för kommitténs agerande.

Flera undersökningar de etniska relationerna i landet visar deattom
mycket aktivt och depositiva mycket aktivt förhållandevisnegativa är
marginella ändai varsin slags normalfördelning. Denettgrupper av

relativt indifferenta i mitten fördelningenstora, ärgruppen, av
förpotentialen framtida förändring. fårDetta givetvis inte avhålla

kommittén från det stöd till aktivt positiva dessa haratt rätt attge som
begära.

6 18-1345
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Ämnesavgränsningen känsligt kapitel den varjeär ett görs av-
enskild individ bild orsakssambandsig sin och behovgörsom egen av

insatser. allmänt bör det dock mindre angeläget förRentav vara

arbeta med frågeställningarkommittén invandrings-röratt som
flyktingpolitiken. Erfarenhetsmässigtregleringen eller tenderar sådana

diskussioner sådan plats på knappast föratt ta att utrymmescenen ges
relationsfrågoma.

målMätbara

mätbaraEnligt direktiven skall arbetsplanen formulera realistiska och
arbete skallmål för kampanjen. Kommitténs

arbeteled kontinuerligtVara iett ett
till pågående arbete,våra aktiviteter knyterskall kunna visaVi att an

ordinarie verksamheten. skall kunnabefintliga strukturer och i den Vi
och eller harviktiga aktiviteter vivisa stött startatatt som en

kampanjen slutar."arvtagare" när

kunskaperBygga nya
med hög vetenskaplighearings och seminarierskallVi arrangera

Kunskaperna skall blistandard, dokumenterar i rapportserie.vi ensom
ochled formuleringen bredomdiskuterade och fungera iett av ensom

nationell kunskap.självklar

i Nå målgruppernya
maktbärande strukturer inom organisationer,policyskapare iskall nåVi

myndigheter.företag och

förankrad opinionsbildningBrett
påverka svåra EttEffekter olika försök opinionen sättär mäta.attattav

mycketkan hurkampanj genomslagmäta attatt vara angeens
och radio i dedebattinlägg inslag i TVpressklipp, tunga

till stånd.opinionsbildande kommitoss somprogrammen om

Stödja lokala aktiviteter
fått stöd, omfattningenskall redovisa antal lokala aktiviteterVi avsom

nätverk, regionala konferensertill lokala aktiviteter ochtelefonsupport
för stödjanätverk, branschvisa konferenserför stödja lokala attatt

branschnätverk.
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Uppmuntra företag, folkrörelser, kommuner och myndigheter till
självspegling och policymaking

kommerKommittén kontakta antal och företagorganisationeratt ett
formulerat sina mål för arbetet. Tillsammans med dessa börsom egna

kommittén följa vad kommit igång och analysera de olika sättupp som
varpå försöker olika företagsspecifika problem.mötaman

Upprätta metodmaterial
Vi skall kunna redovisa metodmaterial inom antal ämnen/områden.ett

Aktiviteter

Långsiktig opinionsbildning5.1 skapa det normalaatt-

övergripande uppgift för kommittén. Alla syftarDetta aktiviteterär en
egentligen slutändan till detta. viktigti alla kommitténsDet är att
aktiviteter matchas med medveten mediastrategi. Målsättningen bören

det kommittén skall intressant för mediagöratt att rapporteravara vara
och kommittén blir eftersökt och intressant debattör.attom en

opinionbildandeFörslag på aktiviteter:
ölkpaketskampanj""Mj

Samlade föreläsnings och agitationstuméer
6/6 nationaldagenPampig invigning

pressaktiviteterPressträffar/debattartiklar och andra
Debatter, Bok- och biblioteksmässan m.fl.möten, mässor
Dela ros och rispriserut
Diskussionsforum via Internet
Diskussionsforum "live"/föreläsningsserier: Studieförbund/folk-
bildningsrådet, konstnärer, folkhögskolor, folkrörelser,Teater,
tipskataloger
Diskussionsforum olika frukostmöte,för yrkesgrupper lunchmöte eller
kvällsmacka

5.2 främjaAtt arbetsformernya

Enligt direktiven skall kommittén främja arbetsformer ochnya
förhållningssätt inom både otraditionella organisationsformer och mer
traditionella folkrörelser.
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främja lokala aktiviteterAtt arbeta med nätverkattgenom
planerarKommittén aktivt och omfattande stöd till ochett nya

befintliga nätverk enskilda och arbetar aktivt för attav grupper som
motverka rasism. Genom stimulera och del i dessa nätverk kanatt ta
kommittén sprida erfarenheter och information arbete.sitt Likaom
viktigt inte viktigare stimulera förmedlaoch kontakterär attom- -
mellan och organisationer. kommunalt förtroendevaldaDe harpersoner

viktig roll härvidlag.en
Kommitténs målsättning bör stödja lokala nätverk baseradeattvara

på geografiskt område, också nationella nätverk baserade påett men
yrkesgrupper eller folkrörelser. Kommittén bör söka kartlägga det.ex.

befintliga nätverken, kontakter, samla kontaktpersoner, be demta om
hjälp, lägg uppdrag och stöd dem regionalaut ge som arrangerar
konferenser, seminarier och utbildningar. börKommittén kunna samla

"adressbok" och erbjuda dem länka sig på viaInternetatten samman
bl.a. kommitténs hemsida.

förhållaAtt till mångfaldensig
Kommittén skall och företag,initiera myndigheter ochuppmuntra att

arbeteorganisationer med utveckla interkulturelltstartar ett att ett
förhållningssätt.

Våren 1997 bör kartlägga goda ochexempel inomägnas att
kommittén utveckla och förankra metoder och förhållningssätt för
arbetet. Kommittén skulle också redan kunnavåren 1997 stödja ett
begränsat antal utvecklingsprojekt 3-4 st där olikaprövarman
metoder arbeta med sina attityder och ställning dessaiatt taegna
frågor, policy arbete inom sina respektive organisationer.samt starta ett

konkretEn aktionsplan för hur arbetet skall kunna bredinitieras på
front bör finnas under maj månad med syfte skallsenast att processen
kunna börja fart under hösten Med sådan tidplan1997. börta en
kommittén kunna redovisa omfattning och hur uppföljning skall ske i
sitt slutbetänkande i juni 1998.

5.3 Att bygga kunskapernya

Kommittén skall enligt direktiven både påverka och förändra attityder
och finna former för förebygga och motverka rasistiska ochatt
främlingsfientliga handlingar. sitt arbete skallI kommittén bygga på
tidigare erfarenheter också bygga kunskap.men ny

viktigtDet kommitténs ställningstaganden och aktiviteterär att
bygger mycket god kunskapsgrund.en
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Seminarier/hearings
Kommittén bör anordna minst två hearings med hög vetenskapligtunga
kompetens. Dessa hearings skall kommitténs kunskapskonferenservara
och kunna redovisas i rapportserie.en

Mars/april 1997: om möjligt redan den 21 i samband med FN-mars
dagen rasism Rasismens Sverige idag ochmot rötter, vi påärvatt

Historiskt, sociologiskt,väg. socialpsykologiskt och
statsvetenskapligt. Rasismens praktiska betydelse i Sverige.
Tonläget bör Sverige"att inte rasistiskt, det finnsär rasismvara men
i Sverige".
September bildas1997: Hur samhällets Betydelsennormer av
maktens signaler.

Kunskap inom detta område viktigt för kommitténsär arbete att
folkrörelser, samfund, företag, myndigheter och kommuneruppmuntra

granska förhållningssättsitt till det mångkulturellaatt samhället. De
och värderingar makten uttryck för, både hurnonner som ger genom

uttrycker sig och det faktiska handlandet haratt storman genom
betydelse.

Arbetsgruppema kan genomföra seminarier på sina tematan.egna
Kommittén kan därför komma beställa fler olikaatt överrapporter
kunskapsområden.

Övriga kanämnen att ta upp ex. vara:

Könsrollsperspektiv
Olika på och kvinnoroller olikai kulturer sådantär ettsyn mans-
centralt område kommittén kommer uppmärksamhet.ägnaattsom
Särskilt flickors situation. Kommittén vill lyfta fram ochunga
synliggöra lösa och eller leva med dessa konflikter.vägar att
Myndigheters olika på svenska och kvinnors respektivemänssyn
förhållande till invandrade Kvinnoimportpartners. mäncontra utan

uppehållstillståndpermanent

sprida InformationAtt
Alla kommitténs aktiviteter bör kombineras med breden
infonnationsverksamhet till intresserade innehåll och syfte.om
Kommittén skall också samla andras erfarenheter och sprida dem.

Nyhetsbrev
beskrivningKort på kommitténs aktiviteter och aktuellannan

information. Sprids via Internet, fax och till alla anmältpost som
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intresse. Eventuellt olika form och innehåll till olika målgrupper.ett par
Snabbt, enkelt och ofta.

Internet
Hemsida med Sökvägar till och från intressanta informatörer.
Uppdateras gång vecka. Kommitténs hemsida bören per vara
uppseendeväckande, stilbildande, ochintressant opinionsbildande.

På hemsidan kan kommittén flera diskussionsgrupper iupprätta
förslagsvis fyra nivåer:

Kommitténs arbetsutskott och kansli
Kommittén
Nätverk, kommittén stödjer och har kontakt medsom
Allmänheten

och föreläsningarMöten
formatmindre kan och föreläsningar anordnasI tillsammansmöten

med studieförbund, m.fl. meduniversitet spridning landetöver om
möjligt

Att sprida erfarenhet
Enligt direktiven skall kommittén verka för beskrivningaratt av
arbetsmetoder, idéer och goda exempel vad gäller arbetet för goda
etniska relationer utarbetas och tillgängligt.görs

Vilka erfarenheter skall spridas
Forskning, kunskap och utvärderingar. Lyckade projekt, kloka
förhållnings- och arbetssätt. Praktiska idéer och goda exempel. Både
vad gäller långsiktigt arbete och akuta utryckningsbehov,ett
"akutväskor".

sprida dessa erfarenheterHur
"kunskapsbank" hålls tillgänglig ochGenom på Interneten som

sökregister och nätverk det möjligt del andrasgör att tagenom som av
erfarenheter och arbete.

Genom kommuner och landsting, Skolverket,att uppmuntra t.ex.
myndigheter SIV m.fl. arbeta fram förhållningssättatt ett samt

för sprida kunskap detta led i ordinarieatt ettansvara om som
verksamhet.

Genom samarbeta med olika utbildningsinstitutioner ochatt
dem formulera utbildningsmål och kursplanerattuppmana som

innehåller förhållningssätt till mångfald.etnisk Och de läratt av
varandras erfarenheter.
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akutväska utfonnas efter olika behov för kunnaEn mötaattsom
skolan, bussen. Enkla klaraakuta problem på arbetsplats, i påen

metoder och knep. Vilka kan kontaktaman o.s.v.
Även från och hearingsnyhetsbrev, seminarierrapporter samt

kan sprida erfarenheter.kommitténs del- och slutrapporter

aktiviteter5.4 Internationella

Nordiska aktiviteter
förNordiska ministerrådet prioriterar ansökningar stöd insatser motom

bör samordna sinaoch främlingsfientlighet. Kommitténrasism
ordförande ochMinisterrådets. Sverige år 1998aktiviteter med är

underplanerar verksamhet redan 1997.
Viktiga internationella dagar

FN-dagInternationella rasism.21/3 mot
6/6 Nationaldagen
24/10 dagenFN
9/ Kristallnatten1 l

Dokumentation5.5

formblirkvartalsrapporterNyhetsbreven, seminarierapporter, m.m. en
kopplasdokumentation kanOvrigkontinuerlig dokumentation.av

utvärderingen.tillsammans med

5.6 Utvärdering

utgångspunkt förlämpligupphandlas institution. EnBör snarast av
fastställas tidigt möjligtplanen härför skall såutvärderingen äratt som

möjligt "deltagande"så mycketunder arbetets gång så att som av
ungefär gång itill stånd. Kommittén börutvärdering kan komma en

kontroll arbetet påhalvåret analys läget rättärattgöra som enen av
kommittén når de målsnabb "utvärdering"En sattsväg. att som upp.

den slutligadelrapportenEventuellt kan kvartalsrapporter, samt
kontrollstationer.naturligautgörarapporten,
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5.7 Delrapport

Enligt direktiven skall kommittén redovisa delrapport den 2 junien
bör1997. redovisning arbetets ochRapporten utöver starten av

efteruppläggning innehålla vissa förslag till fortsatt arbete juni30
Kommittén skall stödja och initiera rad nätverk och1998. en

förhoppningsvis omfattande myndigheter, kommuner,inomprocesser
företag och Eftersom det enligt uppdraget skall handlaorganisationer.

redovisalångsiktigt arbete bör kommittén redan tidigt vadettom
kommittén direkta uppföljningsbehov sin verksamhet.ser som av

Budget och organisation

6.1 och ekonomisk uppföljningBudget

inlämnas arbetsplanen omkring den 15/2.Planerad budget med
under arbetet med hjälpEkonomisk uppföljning kontinuerligtgörs av

månadsavstämningar och kvartalsrapporten

Kommittémöten och internt arbete6.2

med veckors mellanrum. ResterandeKommittén föreslås ha 6-8möten
bör omfattaförsta tidigt under vårendagar bestäms på Ett mötemötet.

sammanhängande utbildningsdagar.två
träffas med veckors mellanrum.Arbetsgmppema 6-8 Första mötet

veckor från Resterande dagar bestäms påbör ske 28 januari.inom 3
första kommittésammanträdet.

och ordförandeArbetsutskott, består Sahlin,AU Mona Joe Fransav
tillsammans med kansliet. böri respektive arbetsgrupp AU mötas en

tillmånad för förbereda dagordningengång attper
till kampanjens samladekommittésammanträdena och ställningta

reglerarmellan kommittémötena. arbetsordningutveckling En som
för huransvarsfördelning inom sekretariatet och procedurema

förbereder sammanträden skallsekretariat och kommitténsAU tas
fram.

träffarKanslimöte bör hållas gång vecka. Kansliet då Monaperen
Sahlin och Joe Frans.
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Förteckning publikationeröver

Diskriminering invandrare i arbetslivet. En kunskapsöversikt förav
perioden 1990-1996.
Efter samråd mellan kommittén Rådetoch for arbetslivsforskning RALF våren
1997, uppdrogs docenten Sten Höglund Umeåvid universitet göraatt en
kunskapsöversikt rörande forskningen kring etnisk diskriminering arbetslivet.i
Översikten publiceras hösten 1998. RALF.

mångfald,Etnisk delaktighet och diskriminering. En enkätstudie av
invånare.kommuner med 16 000över

stencil påEn grundad enkätstudie hur landets kommuner, bl.a.rapport en om
derasi egenskap arbetsgivare, arbetar med och förhåller frågorsig tillav som

mångfald, rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering.rör Studien
genomfördes under ledning docenten Marianne Freyne-Lindhagen vidav

ÖrebroHögskolan våreni 1998.

Förändringskraften bostadsområdetfinns i
Dokumentation kommitténs samarbetsprojekt med SABO. skildringEn i ordav
och bild det konkreta arbetet segregation och främlingsfientlighet i sjumotav
olika bostadsområden. Utkommer till hösten. SABO.

Har rasismen tagit slut nu SOU:1998:100
Bilaga till kommitténs betänkande i form kvintessensantologi.av en
Anforanden, akademiska beskrivningar projektarbete, debattartiklaruppsatser, av

förhoppningsvis,i intressant och inspirerande blandning.m.m. en,

Hur lägetär
arbetsmaterialEtt för elever, lärare och föräldrar till fåsyftar igångattsom

debatt och dialog inom skolans värld. Materialet producerat i samarbeteär
med Tidningen i Skolan Stockholm.
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Lärarutbildning frånmed interkulturellt perspektivett rapporten-
ikonferens Kungälv den 15-17 december 1997en

dokumentationEn konferens lärarutbildningens utforrrming.av en om
Innehåller bl.a. några de papcrs presenterades vid tillfället olikaav som av
forskare. Konferensen genomfördes i samarbete Pedagogiska institutionen,
Göteborgs universitet.

Mångfald Möjligheter
mångfaldsmagasin syftar till väckaEtt intresse för och kunskapattsom ge om

mångfald arbetslivet. Materialeti vänder sig främst till personalchefer och
rekryterare.

Mångfaldskontakter
Broschyr i vilken antal yrkesnätverk "utbildningsnätverkoch förpresenteras ett
och med människor med utländsk bakgrund. värdefull guide förEn den
arbetsgivare söker kompetens och ytterligaresom ny resurser.

MagazineNisses
utgångspunktBilaga till ungdornstidningen Chili densin itar storasom

Nils Holgersson", och bl.a. handlar mellan människorteatersatsningen mötenom
med olika kulturell och etnisk bakgrund. Producerades tillsammans med
Riksteatern och Chili.

rådslagforPow-Wow handbok rasismmoten-
beskrivning ochkonkret kommitténs Ungdom rasismsEn motav

såprojekt Boken utformad den skall kunnaPow-Wow. är attgemensamma
skolpersonalfungera vägledning for elever och praktiskt villen somsom

främlingsfientlighet, våld, och på denarbeta rasism mobbningmot egna
skolan. Ungdom rasism.mot

Racism, Ideology and Political Organisation A fromreport an-
international conference in Stockholm, December 1997
Dokumentation den internationella konferens kommitténstora somav

med anordnadetillsammans Centrum för invandringsforskning CEIFO i
december 1997.

Racism, Ideology and Political Organisation
innehållandeSkrift drygt tiotal framståendepapers forskareett som

vid konferensenpresenterade med jfr. ovan. CEIFO.samma namn
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mångfaldensdiskriminering möjligheter iSkrift etnisk ochom
arbetslivet
Europaåret Rådet arbetslivsforskning RALF och Institutet förrasism, formot

öka kunskapen och stimuleratill hösten skrift förframtidsstudier attutger en
utgångspunkt de bådapå området. Skriften sin i seminariertill diskussion tar

anordnade 1998.de i RALF.gemensamttre parterna marssom

inför drakens tidTankar
ordföranden riksdagspartiernas ungdoms-vilken samtliga förantologi iEn

mångkulturelladet framtida Sverige.förbund sin synger

tankar rasismUnga om
bidragen kom in i sambandmed de intressantauppsatsantologiEn mest som

anordnade.högskolestuderande kommitténuppsatstävling förmed den som

flyktingarJournalistik invandrare,magi.redaktioner, mörkVita om
och rasism.

verksamma journalister.från medieforskare ochmed bidragantologiEn
Carlsson Bokförlag.septemberPubliceras i 1998.
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Joes samtal underFörteckning 1997över

verklighetenoffentliga samtalet, det främmande och4/3 Det
debattörerFristående

11/3 Vår framtidgemensamma
SIOS

vardagenantirasistiska12/3 Den strategin i
och rasismenStoppaHasans vänner

Afrika, och mellanrummet19/3 Sverige
riksförbundAfrosvenskamas

kön och243 Klass, etnicitet
Kvinnoforum

och utveckling3/4 Kultur, identitet
kulturföreningStockholms

solidaritet vardagenkategoritänkande och9/4 Postkolonialism, i
Diggante

U-året22/4 Bortom E rasismmot
StockholmAfrican Students Society in

mångkulturella tillväxtfaktorn28/4 Den
företagarföreningenInternationella

xenofobi ochetik och29/4 Medierna, etnicitet, rasism, antisemitism,
intolerans
Företrädare för medier
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3/6 RFSL

12/8 Immigrantinstitutet

2/9 Afrikanska Akademiker Gruppen

30/10 Ungdomsriksdagen

5/11 Folkbildningsförbundet
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vissaanvändningenRedovisning avav

medelsärskilda

samord-nationelladenbemyndigande regeringenmaj 1997Den 29
vissa bidragbeslutarasismför Europaåretningskommittén attmot om

möjligheteroch ungdomarsöka barnssyftande tilltill attinsatser att
Enligt regeringensreligioner sinkulturer ochandralära känna än egen.

kronor.000sammanlagt högst 500bevilj medbidragbeslut ñck as

verksamhetstid beslutatkommittén under sinstöd härav harMed om
följande:

Judar"skriften "SverigesspridandeDistributionsstöd för av
traditioner,ochoch deras historia,Sverigejudar i troom

100 000:-muséet.Judiskautgiven av

materialpro-ochpublikarbeteförtill RiksteaternBidrag
"Nilsteaterföreställningenmedsambandduktion i

100 000:-Holgersson",

för utgivningenPropriusbokförlagetStöd till en ny-av
000:-150svenska.tillöversättning Koranenav

350 000:-Summa:
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Resolution

rådetutfärdad och företrädarna för medlemsstaternasav
regeringar, rådetförsamlade i den 23 juli 1996 Europaåretav om

rasism 1997 96/Cmot 237/01

RÅD FÖRETRÄDARNA FÖREUROPEISKA UNIONENS OCH
FÖRSAMLADEMEDLEMSST‘ATERNAS REGERINGAR, 1

RÅDET, UTFARDAR DENNA RESOLUTION

med beaktande Fördraget upprättandet Europeiskaav om av
gemenskapen,

med beaktande Europaparlamentets, rådets, medlemsstaternasav
regeringars i rådet församlade företrädares och kommissionens

förklaring rasism och främlingsfientlighet denmot 11gemensamma av
juni 1986 alla resolutioner sedan dess harsamt antagits dettapåsom
område, i synnerhet de resolutioner utfärdades rådet ochsom av
medlemsstaternas regeringars i rådet församlade företrädare, den 29
maj 1990 kamp ochrasism fréimlingsfientlighet’, denmot oktober5om
1995 bekämpning rasism och främlingsfientlighet på områdenaom av
för sysselsättning och sociala frågor och den oktober23 1995 om
utbildningssystemens på problemen med rasism ochsvar
främlingsfientlighet

med beaktande de slutsatser rasism och främlingsfientlighetav om
Europeiska rådetantogs i Dublin 25-26 juni 1990, isom av

Maastricht 9-10 december 1991, Edinburghi 11-12 december 1992,

EGTnr C 158, 25.6.1986, s.
2 EGTnrC 157, 27.6. 1990, s.
3 EGTnrC296,10.11.1995, 13.s.
4 EGTnrC312, 23.11.1995, s.1.
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i Köpenhamn 21-22 juni 1993, på Korfu 24-25 juni 1994, i Essen 9-
10 december 1994, i Cannes 26-27 juni 1995 och i Madrid 15-16
december 1995, och med beaktande följande:av

I ingressen till Europeiska enhetsakten betonar medlemsstaterna
nödvändigheten "verka tillsammans föratt främja demokratinattav
på grundval de grundläggande rättigheter särskilt frihet,av -
jämlikhet och social rättvisa erkänns i medlemsstaternassom-
konstitutioner och andra lagar, i konventionen skydd för deom
mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema isamt
Europeiska sociala stadgan".

artikelI F.2 Fördrageti Europeiska unionen föreskrivs attom
unionen "skall allmänna principer för gemenskapsrättensom
respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de igaranteras
Europakonventionen skydd för de mänskliga rättigheterna ochom
de grundläggande frihetema, undertecknad i Rom den 4 november
1950, och såsom de följer medlemsstaternasav gemensamma
konstitutionella traditioner"
Främjandet hög nivå på sysselsättning och socialt skydd helaiav en
gemenskapen höjning levnadsstandardensamt ochen av
livskvaliteten i medlemsstaterna mål för gemenskapen.är
Främjandet ekonomiska och sociala framsteg stärkaattav genom
den ekonomiska och sociala sammanhållningen mål förär ett
Europeiska unionen.
Den fortsatta förekomsten rasistiska och främlingsfientligaav
attityder har skadlig inverkan på den ekonomiska och socialaen
sammanhållningen i Europeiska unionen.
Rasistiska och främlingsfientliga attityder kan hinder förutgöra ett

effektivt utövande till fri rörlighet.ett rättenav
De växande ekonomiska svårigheterna medför många människoratt
i Europeiska unionen från allt deltagandeutestängs i det
ekonomiska, sociala och politiska livet och grogrund förutgör en
rasistiska och främlingsfientliga attityder.
Rasism, främlingsfientlighet, intolerans och antisemitism måste
främst angripas på lokal, regional och tionell nivå.na
Medlemsstaterna har gjort och insatser dettapågör område.stora
Likväl har problemet grundläggande europeisk dimension ochen
det viktigt kommissionen,är medlemsstaterna ochatt företrädare för

deltar i kampen rasismen utbyter information ochmotorgan som
erfarenheter samarbetar och samråder i frågasamt åtgärderom som
vidtas rasism och främlingsfientlighet förmot solidariteten inomatt
gemenskapen skall utvecklas.
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10.Åtgärder skall vidtas på europeisk nivå bör förenliga medsom vara
andra gemenskapsåtgärder.

11.Enligt förklaring den april5 1977en gemensam av av
Europaparlamentet, rådet kommissionensoch skall "grundläggande
rättigheter, såsom de framgår i synnerhet medlemsstaternasav
konstitutioner och Europakonventionen skydd för de mänskligaom
rättigheterna och de grundläggande frihetema" respekteras av
institutionerna.

12.1 juni beslutade1994 Europeiska rådet Korfupå intensifieraatt
ansträngningarna för på unionsnivå fastställa övergripandeatt en

forstrategi kamp rasism och främlingsfientlighet.mot
13.1 sin den 23 juli rekommenderade1990rapport av

Europaparlamentets undersökningskommitté rasism ochom
främlingsfientlighet Europaår för harmoni mellanatt ett raserna
skulle utropas.

14.I Europaparlamentets resolutioner rasism ochmot
främlingsfientlighet, särskilt den 21 april den1993, 3 decemberav

den1993, 27 oktober den1994, april27 1995 och den oktober27
fördöms1995 rasism och främlingsfientlighet skarpai ordalag

15.Europaparlamentet uppmanade i resolution den 19 januari 1995en
på kommissionens vitbok europeiska socialpolitiksom svar om

kommissionen lägga fram förslag syftei likaatt att garantera
möjligheter på arbetsmarknaden, ålder, kön, handikappoavsett ras,

övertygelser7.eller
resolution16.I sin den 25 november 1992 rasism,av om

främlingsfientlighet och religiös intolerans uppmanade Ekonomiska
och sociala kommittén medlemsstaterna skyndsamt vidtaatt
effektiva åtgärder uppmanade Europeiska rådetsamt att
tillhandahålla riktlinjer för förslag till konkreta åtgärder i kampen

rasism och främlingsfientlighet.mot
17.I sina resolutioner den och den oktober5 23 1995 noterade rådetav

och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i
rådet, kommissionen lägga fram förslag till framtidaatt attavser
åtgärder kampeni och främlingsfientlighet.rasismmot

l 8 Barcelonaförklaringen, vid Europa-antogssom
Medelhavskonferensen i Barcelona den november27-28 1995,

5 EFT C 103, 27.4. 1977,nr s.
6 EGT C 150, 31.5 1993, 127; EGT C 342, 20.12 1993, 19; EGTnr Cnr s. nr s.
323, 21.11 1994, 154; EGT C 126, 22.6. 1995, 75; EGTnr C 308, 20.11.s. nr s.
1995, 140.s.
7 EGT C 43, 20.2. 1995, 63, punkt 24.nr s.
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beslutsamt bekämpaunderströks vikten rasism,attav
främlingsfientlighet och intolerans.

förutsåg år till "Intemationella året19.Förenta nationerna 1995
anordnade grundvaltolerans" och Europarådet på av

oktober europeiskWiendeklarationen den 9 1993 enav
främlingsfientlighet, antisemitism ochungdomskampanj rasism,mot

delolika ändå jämlika", sinintolerans, "Vi allaär avmen som en
verksamhet det här området.på

utvecklas mellan Europeiskalämpligt samarbeteviktigt20.Det är att ett
de åtgärderEuroparådet för säkerställaochunionen attatt som

samklang med demgemenskapsnivå står ividtas på som
förutsättningardubbelarbete undviks ochEuroparådet vidtar, så att

fullt dra fördelåtgärder kunnaskapas för gemenskapens utatt av
den europeiskasärskilt samband medEuroparådets resultat, i

främlingsfientlighet, antisemitismungdomskampanjen rasism,mot
ändå jämlika", och inomalla olika,och intolerans, "Vi är ramenmen

vilketoch intolerans,kommissionen rasismför den europeiska mot
ochmellan Europeiska unionenfyrpartsmötetbetonades vid

november 1995.Madrid den 6Europarådet i
Florens mellanoktober 1995 iden21.Vid 21toppmötet

förklaringarbetsmarknadens parter antogs omen gemensam
främlingsfientlighet ochochrasdislcrimineringförebyggande av

arbetsplatsen.lika möjligheter påfrämjande av
till Europaparlamentetmeddelandehar22.Kommissionen i ett

för rasism.redogjort sina insatser mot
beslutförslag till rådetsrådet framlagthar för23.Kommissionen ett om

rasism‘.Europaårettillår 1997 motatt utropa
skall bli1997Europaåret rasismför24.Förutsättningen motatt en

med stöd deomsorgsfullt ochförberedsframgång detär att av
medlemsstaterna.erfarenheter gjorts isom

föreskrivsde åtgärdergenomförandetdet budgetrnässiga25.För somav
grundförordning enligtdenna resolution ingendenna resolutioni är

och kommissionensrådetsEuropaparlamentets, gemensamma
säkerställaåtgärder förolikaförklaring den juni 198230 attomav

beviljabudgetförfarandeå skallBudgetrnyndighetensmidigareett
enlighet med gällande1997 iEuropaåret rasismanslagen för mot

budgetregler.

8 1996,EGT C 89, 26.3 s.nr
9 EGT C 194, 28.7. 1982,nr s.
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RÅDET FÖRETRÄDARE FÖROCH MEDLEMSSTATERNAS
RÅDETREGERINGAR, FORSAMLADE I

BESLUTAR syftet med Europaåret rasism 1997 skallatt mot vara:
betona det hot rasism, främlingsfientlighet och antisemitism utgörsom
för respekten for de grundläggande rättigheterna och för den
ekonomiska och sociala sammanhållningen i gemenskapen,

b till eftertanke och diskussion de åtgärderuppmuntra om som
krävs för bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitismatt i
Europa,

främjac erfarenhetsutbyte fungerande metoder och effektivaom
strategier utarbetats på lokal, nationell och europeiska förnivå attsom
bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism,

d sprida information dessa fungerande metoder effektivaochom
blandstrategier dem aktivt bekämpar främlingsfientlighetrasism,som

och antisemitism for deras insatser på området effektiva,göraatt mer
e dra uppmärksamheten till de fördelar uppnåssom genom en

integrationspolitik på nationell nivå, i synnerhet områdena förinom
sysselsättning, undervisning, utbildning och boende,

f möjligt fördeldra de erfarenhet verkligenom av personers som
eller kan för främlingsfientlighet,rasism,utsätts antisemitismutsättas

eller intolerans och stödja deras deltagande i samhällslivet.

2. UPPMANAR medlemsstaterna och kommissionen påatt
gemenskapsnivå genomföra följande åtgärder stöjda ochattsom genom
komplettera åtgärderna på nationell, regional och lokal nivå syftar till

nå Europaårets mål:att

a anordnaAtt öppnings- och avslutningskonferenser för
Europaåret.

b anordnaAtt serie seminarier specifika sidor kampenen om av
främlingsfientlighetrasism, och antisemitism.mot

c Att sammanställa och frånresultaten dessaöversätta rapporter om
seminarier dela dessa till intresserade.samt ut

d främjaAtt informationskampanjer, särskilt hur invandrareom
och deras efterkommande positivt har bidragit till
samhällsutvecklingen.

e utbytaAtt information erfarenheteroch i syfte underlättaatt
överföringen fungerande metoder.av

f Att på nationell nivå och gemenskapsnivå publicera information
Europaåret och med anledning detta.om om arrangemang av
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slogan förlogotyp ochfrämjautarbeta ochg Att gemensamen
ianvändning vid allafrämja derasEuropaåret samt arrangemang

samband med Europaåret.
återfinns i bilagan.uppgifter åtgärdernaDetaljerade om

genomförandet defrågakommissionen iNOTERAR att avom
biträdaslåta siggemenskapsnivååtgärder föreskrivs på attavsersom

företrädare för medlemsstaterna.beståendead hoc-grupp avav en

åtgärder vidtastill dekomissionen ärUPPMANAR att att somse
Europarådetsoch medgemenskapsåtgärderandraenhetliga med

de olikamedkompletterar dessaåtgärder och att tagenom
rasism,engagerade i kampenorganisationer motärsom

och intoleransantisemitismfrämlingsfientlighet,

nationelltillsättamedlemsstaternaUPPMANAR att en
motsvarande administrativtsamordningskommitté eller ett organ, som

kampensig isamtliga organisationerkan företräda motengagerarsom
vid behovintolerans ochochfrämlingsfientlighet, antisemitismrasism,

medsysselsattamyndigheterregionalalokala ochde ärsom
Europaåret.

Europaparlamentet,underrättakommissionenUPPMANAR att
Regionkommitténkommitténoch socialaEkonomiskarådet, samt om

överlämnadecember 1998den 31fortskrider ocharbetehur senastatt
resolutiondennagenomförandettill demslutrapport avomen

BILAGA

gemenskapsnivåpåVerksamhet

europeisk nivå förkonferenser påochAnordnande seminarier attav
ochinvigninginbegripetnationsgränsema,samarbetetstärka över

samband med Europaåret.iavslutning arrangemangenav

bl.a.Europaåret,Inforrnationsverksamhet om
och sloganlogotypfrämjandeutarbetande ocha gemensamav en

för Europaåret,
audiovisuelltskriftligt ochspridningframställande ochb av

stimulera allmänhetens intresse,material för att
Europaåret.medier informationspridning ic omav
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Utbyte information och erfarenheter mellan behöriga for attav organ
främja identifiering och förmedling fungerande metoder.av

Undersökningar och studier har till syfte öka medborgarnas4. attsom
medvetenhet Europaårets Utvärdering Europaåretsteman.om av
genomslagskraft.

Utdelning till medier för belöna tolerans och förståelse.pris attav

Verksamhet på nationell nivåII.

Projekt manifestationer, regional eller nationell nivå,och på som
föranknyter till Europaåret.teman

inbegriper samarbete medInformations- och annonskampanjer som
medierna.

belyser de framsteg gjorts iAnordnande tävlingar somav som
kampen främlingsfientlighet och antisemitism.rasism,mot

och underlogotyp sloganAnvändning Europaårets gemensammaav
samband med de olikamedvetandegörandekampanjer och i

manifestationema.
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