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Motion - Ingen kommun är en ö
Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Ekerö kommun är inte en isolerad ö utan en del av
denna globalisering. För att kunna möta de förändringar som vi är mitt uppe i är det viktigt att
vi känner vår historia för att på bästa sätt kunna möta vår samtid och framtid. Miljöpartiet tror
att vi bäst gör det tillsammans med andra.
European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) är en sammanslutning där städer eller
kommuner i Europa går samman och arbetar för att motverka den ökade rasismen som vi ser
breda ut sig över hela Europa. Polariseringen i samhället ökar allt mer och populistiska krafter
utmålar vissa grupper som syndabockar för att förklara samhällsproblem. Vi bär alla på ett
ansvar att beskriva samhället på ett mer nyanserat sätt och inte falla i fällan att skaffa enkla
poäng för att presentera enkla lösningar på komplexa problem.
Det är inte förrän vi kan se rasismen och diskrimineringen i vårt eget samhälle som vi kan
sätta in effektiva insatser för att bekämpa den. Det är också viktigt att vi själva inte blir en del
av problemet genom att placera rasismen hos ”de andra” utan att se att vi själva kan vara en
del i att reproducera den på ett ibland omedvetet plan. Bengt Westerberg beskriver detta på ett
bra sätt i SOU 2012:74 ”Främlingsfienden inom oss” där han också förespråkar mer
kunskapsutbyten mellan länder för att hitta bra strategier.
För att på bästa möjliga sätt kunna motverka den växande rasismen som vi ser på andra håll i
Europa måste vi vara beredda att med öppna ögon lära oss att se den rasism som finns mitt
framför ögonen på oss. ECCAR har utformat ett 10-punktsprogram som bland annat innebär
att kommunen ser över sin egen organisation med avseende på eventuella diskriminerande
hinder och att väva in mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem. Erbjuda stöd till
personer som har blivit utsatta för diskriminering och rasism, information om rättigheter, mer
utbildning inom området etc.
Kostnaden för medlemskapet är försumbar så det handlar mer om den tid som kommunen
behöver investera i arbetet. Miljöpartiet tror att det är en långsiktig god investering då ett
samhälle utan rasism leder till ett tryggare samhälle och bättre hälsa.
Miljöpartiet yrkar på
- att Ekerö kommun ansöker om medlemskap i European Coalition of Cities Against
Rasism och aktivt jobbar i enlighet med det 10-punktsprogram som de har antagit.
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