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1. Inledning 
 
Denna broschyr ger en översikt över de metoder som utvecklats och tillämpats inom det EU-
finansierade projektet “ECAR - European Cities against Racism – Responsibilities of Cities in 
Counteracting Racism Sustainably”.  
 
Projektets övergripande mål var att förbättra inverkan och hållbarheten på kommunala initiativ som 
ämnar att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. 
 
Under två år har de fem städerna och kommunerna Berlin (Tyskland), Botkyrka (Sverige), Graz 
(Österrike), Madrid (Spanien) och Växjö (Sverige) samarbetat inom detta internationella projekt för 
att utveckla riktlinjer, genomföra åtgärder mot rasism på lokal nivå samt diskutera möjligheter att 
överföra dessa åtgärder så att de kan gynna lokala aktörer inom EU. 
 
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och inbjuder dig till att överväga dessa metoder som 
möjliga verktyg i kampen mot rasism i din stad. Här nedan finner du en översikt över metoderna. 
Mer detaljerad information om lämpliga metoder hittas i de olika kapitlen. 
 
Utöver detta har ett indikatorbaserat övervakningssystem inrättats i ett gemensamt samarbete som 
leds av ETC Graz. Detta system gör det möjligt att utvärdera genomförandet av åtgärder och 
strategier mot rasism. 
 
Data samlades in för att bedöma förekomsten av rasism i det offentliga rummet, och 
genomförandeprocessen utvärderades med hjälp av 60 olika indikatorer. Ytterligare information om 
övervakningssystemet återfinns på projektets hemsida och i respektive publikation. 
 
Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering definierar 
rasdiskriminering som "varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, 
hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att 
omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra 
områden av det offentliga livet." Rasdiskriminering är ett allvarligt brott mot de mänskliga 
rättigheterna och fördöms av det internationella samfundet.  
 
Rasism är fortfarande ett utbrett fenomen i de europeiska länderna. Det strider mot de 
grundläggande värderingarna inom EU, och det är därför framgångsrika metoder för att bekämpa 
rasism behövs. Städer spelar en viktig roll i att skapa ett tolerant, sammanhållet samhälle och i att 
hantera olikheter på ett produktivt sätt. För att tackla rasism har ett flertal städer beslutat att 
tillsammans bilda koalitionen ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). 
 
Medlemsstäderna har kommit överens om att genomföra en handlingsplan med 10 punkter som 
givits beteckningen The Ten-Point-Plan of Action (10PPA). Syftet är att stödja kampen mot rasism 
och diskriminering. Handlingsplanen ska hjälpa städerna att prioritera och optimera strategier samt 
fördjupa samarbetet på följande sätt: 

1. Ökad vaksamhet mot rasism 
2. Bedöma rasism och diskriminering och övervaka kommunal politik 
3. Bättre stöd till offer för rasism och diskriminering  
4. Mer delaktighet och bättre informerade stadsbor 
5. Staden som aktiv förespråkare av lika möjligheter 
6. Staden som tjänsteleverantör och arbetsgivare som praktiserar principen om lika 

möjligheter 
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7. Rättvis tillgång till bostäder 
8. Motverka rasism och diskriminering genom utbildning 
9. Främja kulturell mångfald 
10. Hatbrott och konflikthantering 

 
 

Samtidigt väcker genomförandet av 10PPA och utvecklingen av åtgärder mot rasism många frågor 
angående vilka strategier som fungerar i kampen mot rasism och vilka aktörer som ska involvervas. 
För att kunna ta itu med dessa viktiga frågor, och för att kunna utveckla rekommendationer och 
innovativa strategier, har det Berlinbaserade Jämställdhets- och antidiskrimineringsdepartementet 
och Styrelsen för internationellt samarbete genomfört projektet "ECAR" tillsammans med 
samarbetspartners från Österrike, Spanien och Sverige. Både myndigheter och frivilligorganisationer 
var involverade i detta projekt, som finansierades av Europeiska Kommissionen, 
generaldirektoratet för rättsliga frågor. 
 
"Good practice"-översikterna består av 5 metoder för att bekämpa rasism inom olika områden. 
Dessa kan lätt anpassas och tillämpas. Strategierna fyller en kunskapslucka och erbjuder lösningar 
för att genomföra hållbara antirasistiska strategier. Dessa är hämtade ur erfarenheter och praktiker. 
Här följer en kort översikt över de fem metoderna samt en beskrivning av hur de relaterar till 10-
punktsplanen 10PPA. 
 

De 5 metoderna: 

 
1. "Lokala handlingsplaner mot rasism" (BGZ/LADS) 
Metoden utgörs av en katalog över 50 aktiviteter och strategier mot rasism som stadsförvaltningen i 
Berlin förbundit sig att genomföra. Jämställdhets- och antidiskrimineringsdepartementet samordnar 
vidareutvecklingen av handlingsplanen och utvärderar genomförandet av dess rekommenderade 
åtgärder. Arbetet behandlar punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 av 10PPA. Det innefattar att öka 
medvenheten inom administrationen, att initiera och främja ett samarbete mellan administrationen 
och det civila samhället samt att tillsätta en ledningsgrupp och införa regelbundna aktiviteter för att 
främja den lokala handlingsplanen (t.ex. konferenser och presentationer). 
 
2. ”Interkulturella forskningscirklar" (Botkyrka kommun/Växjö kommun/Mångkulturellt centrum) 
Denna metod går ut på att sammanföra invånare från olika grupper och bostadsområden. I 
diskussionsgrupper får de sedan, med hjälp av en forskare, undersöka sina levnadsvillkor, identifiera 
diskrimineringsprocesser i kommunen och formulera rekommendationer för hur kommunen kan 
motarbeta diskriminering. Rekommendationerna presenteras sedan för politiker och tjänstemän 
som därefter undersöker hur de kan genomföras. Detta arbete behandlar punkterna 1, 2, 4 och 6 av 
10PPA. Till exempel kan en längre interaktion med lokala aktörer bidra till en djupgående, kvalitativ 
förståelse för hur dessa individer upplever rasism och diskriminering. 
 
3. "Att bekämpa rasism och främlingsfientlighet inom samhällsutvecklingsprogrammet i offentliga 
rum" (Madrids kommunfullmäktige/CEAR)  
 
Det spanska programmet syftar till att främja medborgares samexistens i Madrids offentliga rum och 
att förhindra konflikter mellan olika etniska grupper. Genom att etablera nätverk mellan 
administrationen, frivilligorganisationer och de som använder offentliga utrymmen stärker man 
samhällsinteraktioner och man underlättar genomförandet av utbildningar och utvecklandet av 
verktyg för de olika intressenterna i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Detta arbete 
behandlar punkterna 1, 4, 9 och 10 av 10PPA genom att man skapar ett nätverk (en tankesmedja 
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som behandlar kampen mot rasism och främlingsfientlighet), organiserar initiativ för att öka 
medvetenhet samt kultur- och samhällsaktiviteter och garanterar att medborgare och eventuella 
offer för rasism får bättre information om sina rättigheter och om de resurser som finns tillhands. 
 
4. "Självbestämmande” (BGZ/LADS) 
Denna metod består i att utföra och dokumentera 5 workshops på temat självbestämmande. 
Metoden behandlar punkterna 1, 3, 4 och 8 av 10PPA. Exempelvis är ett mål att stärka potentiella 
offer för diskriminering och att främja ett samhällsdeltagande från dessas sida. 
 
5. "Effektivt medvetandegörande bland allmänheten" (Graz Kommunfullmäktige/ETC Graz) 
Denna metod består av två delar: "Welcome Box" och "Offentlig kampanj". Fokus ligger på att 
informera allmänheten och myndigheter, att förbättra städers medvetenhet om rasism och att 
stärka åtgärder för att en stad ska bli mer effektiv och hållbar i arbetet mot rasism. Metoden 
behandlar punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 av 10PPA, till exempel genom informationsutbyte så att 
integration och jämställdhet kan uppnås. Informationskampanjen leder till större vaksamhet mot 
rasism. 
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I. Berlin/Tyskland Lokal handlingsplan mot rasism  

 
Genomförande och vidareutveckling av den lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk 
diskriminering samt Berlins distriktsförvaltningars utveckling av åtgärder mot rasism. 
 
Innehåll 
 

1. Sammanfattning av lokala metoder i Berlin 
2. Ramen för metodens utveckling 
2.1 Befolkningens attityd gentemot minoriteter 
2.2 Stadsutveckling och bostadsmarknaden 
2.3 Utbildning 
2.4 Arbetsmarknaden 
2.5 Polis 
2.6 Hälsovård 
2.7 Tillgång till varor och tjänster 
3. Huvudmål: 
4. Former av rasism som metoden behandlar 
4.1 Åtgärder på individuell nivå 
4.2 Åtgärder på strukturell nivå 
5. Målgrupper 
6. Utförlig beskrivning av metoden och dess genomförande 
6.1 Handlingsplanens bakgrund och mål 
6.2 Exempel på åtgärder inom senatens förvaltningar 
6.3 Styrning av handlingsplanens vidareutveckling av Jämställdhets- och 

antidiskrimineringsdepartementet 
6.4 Utvidgning till Berlins distrikt 
7. Lärdomar 
 
1. Sammanfattning av lokala metoder i Berlin  

 
Som en del av ECAR-projektet följer staden Berlin tre olika metoder: 
 

1. Vidareutveckling av den Lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering (LHRD) 
2. Utvidgning av LHRD till Berlins olika distrikt  
3. Stärka individer för att kunna agera mot rasism  

 
Metod 1 och 2 - vidareutvecklingen av den Lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk 
diskriminering - beskrivs här nedan. En utförlig beskrivning av den tredje metoden, som handlar om 
självbestämmande, återfinns i en annan del av denna broschyr. 
 
För att till fullo förstå handlingsplanens metoder och dess utvidgning till Berlins distrikt krävs en del 
förhandsinformation om Berlins politiska struktur. Med sina 3.4 miljoner invånare är Berlin en av 
Förbundsrepubliken Tysklands 16 delstater och Berlinsenaten utgör dess delstatsparlament. Stads 
förvaltningen består av åtta senatdepartement samt stadskansliet. Berlin är vidare indelad i tolv 
distrikt. Var och en har sin egen distriktsregering och förvaltning. Distriktens befolkningsstorlekar 
varierar från ca 227 000 till ca 372 000 invånare. 
Berlins Lokala handlingsplan mot rasism och etnisk diskriminering (LHRD) antogs i mars 2011 av 
Berlinsenaten. I samband med det antogs även en rekommendation från Stadens rådgivande 
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styrelse för integration och migrationsfrågor (Berliner Landesbeirat für Integrations- und 
Migrationsfragen). Det är ett folkvalt organ som rådger och stöder Berlinsenaten i alla frågor som rör 
integration. LHRD består av cirka 50 åtgärder som fokuserar på att förebygga och bekämpa rasism 
och etnisk diskriminering. Denna lokala handlingsplan berör verksamhetsområden där senatens 
förvaltningar har både direkt och indirekt inflytande. Jämställdhets- och 
antidiskrimineringsdepartementet (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung 
(LADS)) har tagit över ansvaret för att samordna den lokala handlingsplanens utveckling och dess 
utvidgning. LADS ligger inom Senatförvaltningen för sysselsättning, integration och kvinnor. 
 
En deltagande metod innebär att det civila samhället inkluderas i utformandet, styrningen, 
genomförandet och vidareutvecklingen av den lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk 
diskriminering. Med hjälp av Migrationsrådet Berlin Brandenburg (Migrationsrat Berlin Brandenburg) 
- en paraplyorganisation där över 70 enskilda föreningar ingår - har över 100 företrädare för 
frivilligorganisationer framställt en lista med krav och med över 270 rekommenderade åtgärder. 
Listan riktar sig till senatens förvaltningar. 
 
För att möta kraven från de icke-statliga organisationerna och för att vidareutveckla den lokala 
handlingsplanen mot rasism har LADS genomfört ett flertal workshops med fokus på olika frågar och 
som riktat sig mot det civila samhället och senatens förvaltningar. En specialistkonferens och sex 
workshops genomfördes också i samma syfte. Dessutom utvärderades genomförandet av tidigare 
åtgärder och en ledningsgrupp för LHRD:n bildades. 
 
Senaten beslöt också att expandera handlingsplanen till Berlins alla olika distrikt. På distriktsnivå 
finns redan en rad olika aktiviteter mot rasism som främst är inriktade på att främja aktivt 
medborgarskap. LHRDs utvidgning är uttryckligen inriktat på att utforma och genomföra åtgärder i 
aktivitetsområden som påverkar distriktsförvaltningarna själva. 
 
LADS lyckades värva elva av tolv borgmästare för att stödja en distriktshandlingsplan mot rasism. I 
diskussioner och workshops med borgmästare, integrations- och migrationsborgarråden samt med 
kommunalanställda specifierades handlingsplanens prioriterade insatsområden. På så vis 
formulerades de första konkreta åtgärderna, och ett samarbete mellan olika departement 
etablerades i distrikten. De prioriterade insatsområdena inkluderar - men är inte begränsade till - PR, 
personalutveckling och distriktförvaltningarnas tjänster. 
 
Åtgärdernas löptid 
Maj 2011-april 2013 och fortfarande pågående 
 
Kostnader/personalutgifter 
Två heltidsanställda under två år 
Kostnader för ett team av forskare/experter 
Kostnader för tjänsteleverantörer 
 
Kontakter 
Senatförvaltningen för sysselsättning, integration och kvinnor 
Jämställdhets- och antidiskrimineringsdepartementet (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen 
Diskriminierung (LADS)) 
Stanislawa Paulus 
Oranienstrasse 106, 10969 Berlin 
Phone +49 30 9028-1856 

2. Ramen för metodens utveckling 
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Berlin är en storstad som präglas av mångfald. Sammanlagt 3,4 miljoner människor med rötter i över 
190 länder bor i Berlin, och över 250 religiösa och icke-konfessionella organisationer är aktiva i 
staden. Berlinsenaten ser denna mångfald som en möjlighet, en utmaning och en skyldighet på en 
och samma gång. Utmaningarna och skyldigheterna omfattar erkännandet av olikheter och 
åtagandet att skapa en kultur av icke-diskriminering. Därför har staden Berlin skapat en grund med 
en deltagande- och integrationslag som är unik i Tyskland. Staden har förbundit sig att genomföra en 
rad olika handlingsplaner, program och åtgärder. Som medlem i den Europeiska koalitionen av 
städer mot rasism (ECCAR) genomför även Berlin sin verksamhet mot rasism i enlighet med den 
handlingsplan som koalitionen har benämnt som "The Ten-Point-Plan of Action" (10PPA). 

 

2.1 Befolkningens attityd gentemot minoriteter 
 
För att främja uppskattning av olikheter och för att skapa en kultur av icke-diskriminering måste 
attityder gentemot minoriteter i Berlin beaktas. Det finns ingen omfattande studie om Berlinbors 
attityder mot invånare med invandrarbakgrund, såsom muslimer, sinter och romer eller svarta 
tyskar. Nationella studier om attityder i den tyska majoritetsbefolkningen indikerar dock tydliga 
reservationer gentemot invandrare och utländska medborgare i nästan alla sociala sfärer. En 
expertrapport som nyligen publicerades av den federala anti-diskrimineringsbyrån visar att 
diskriminering mot individer eller grupper anmäls ungefär dubbelt så ofta av invandrare än av 
majoritetsbefolkningen. "De flesta av de tillfrågade hade upplevt diskriminering inom offentliga 
myndigheter, på arbetsmarknaden och i kollektivtrafiken."1 
 
Resultaten visar att det finns ett behov av åtgärder inom den offentliga förvaltningen och inom 
myndigheter generellt för att förebygga och bekämpa rasism och etnisk diskriminering. Den lokala 
handlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering som antogs av Berlinsenaten, och dess 
utvidgning till en motsvarande distriktshandlingsplan, riktar sig specifikt till åtgärdsområden som 
påverkar Berlins förvaltningar själva och som förvaltningarna har direkt och indirekt inflytande över. 
Den innefattar områden som personalutveckling, tjänster och PR. Dessutom har Berlinsenatens 
förvaltning ett ansvar att använda sitt inflytande för att bekämpa rasism och etnisk diskriminering 
och våld inom bland andra följande områden: 
 
• Stadsutveckling och bostadsmarknaden 
• Utbildning 
• Arbetsmarknaden 
• Polis 
• Hälsovård 
• Tillgång till varor och tjänster 
 

 
2.2 Stadsutveckling och bostadsmarknaden 

 
Ett flertal representativa studier har konstaterat att det finns en utbredd diskriminering på 
bostadsmarknaden, särskilt gentemot invånare med invandrarbakgrund och svarta tyskar.2  
Dock är denna form av diskriminering i allmänhet svår att bevisa eftersom hyresvärdar ofta inte 
anger skäl när de nekar en bostadssökande bostad. Studier3 visar dock tydligt att diskriminering av 

                                                 
1 Tyska integrations- och migrationstiftelsers expertråd (2012): Erfarenheter av diskriminering bland människor med och utan 
invandrarbakgrund i öst och väst. Den federala anti-diskrimineringsbyråns expertrapport. 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise-Ost-

West-Vergleich.pdf?__blob=publicationFile 
2 FN pressmeddelande (1 juli 2009: 7), Rasism och etnisk diskriminering i Tyskland. Uppdaterad rapport 2010, efms, s. 12-14 
3 T.ex. Planerladen e.V. (2009): Orättvis behandling av invandrare på bostadsmarknaden. Resultat från en telefonbaserad "etnisk 
partestning" i regionala bostadsannonser. Dortmund och Planerladen e.V. (2007): Orättvis behandling av invandrare på 
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personer med invandrarbakgrund och/eller svarta tyskar förekommer. Dessutom förekommar 
omfattande diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Sammantaget finns det ett akut behov 
av forskning inom ämnet rasism och etnisk diskriminering på bostadsmarknaden. Jämställdhets- och 
antidiskrimineringsdepartementet (LADS), i samarbete med den federala antidiskrimineringsbyrån, 
är fast besluten att lösa detta problem. Under ledning av Senatförvaltningen för sysselsättning, 
integration och kvinnor har en handlingsplan för att integrera nyanlända romer utvecklats. Planen 
behandlar bland annat diskriminering av romer på bostadsmarknaden. 
 

2.3 Utbildning 
 
PISA-studier och andra studier om utbildningresultat har visat att det i Tyskland finns ett starkt 
samband mellan akademisk framgång, invandrarbakgrund och föräldrars utbildningsnivå4. Inom det 
tyska utbildningssystemet finns det få möjligheter att kompensera för utbildningsskillnader som 
grundar sig i elevernas olika förutsättningar eller erfarenheter av diskriminering i tidig skolgång. 
Elever med turkisk, italiensk eller östeuropeisk bakgrund uppnår mer sällan de kvalifikationer som 
krävs för att söka in till högskola än elever från andra EU-länder. Enligt uppgifter från kuratorer 
förekommer rasism och diskriminering i skolor. Det finns dock en brist på empiriska uppgifter och 
bevis på enskilda diskrimineringsmekanismer. En nyckel till framgång för elever med 
invandrarbakgrund är lärarnas förmåga att hantera mångfald5. Därför har obligatoriska kurser 
inkorporerats i lärarutbildningen i Berlin så att lärare får mångfaldskompetens. Dessutom ska fler 
lärare med invandrarbakgrund rekryteras. 
 

2.4 Arbetsmarknaden 
 
I Berlin är arbetslösheten fortfarande, proportionellt sett, mer utbredd bland invånare med 
invandrarbakgrund än bland andra invånare. En förklaring till detta ligger i rådande juridiska 
förhållanden. Till exempel finns begränsningar i erkännandet av utländska utbildningar och mer 
förmånliga regler för EU-medborgare än för icke EU-medborgare. Dessutom är personer med turkisk 
och arabisk bakgrund samt svarta personer särskilt utsatta för fördomar och exkludering. En 
bidragande faktor är att arbetsgivare ofta ber sökande att bifoga ett fotografi tillsammans med deras 
jobbansökan. En studie från år 2010 visade att arbetssökande med turkisk-klingande namn har 
mindre chans att få komma till en anställningsintervju än sökande med tysk-klingande namn, även 
om kandidaterna har likvärdiga meriter6. 
 
Förvaltningen i Berlin bekämpar diskriminering genom att rekrytera nyutexaminerade elever med 
invandrarbakgrund till praktikplatser inom förvaltningen. Det existerar dock inte någon balanserad 
proportionell rekrytering på alla nivåer inom den offentliga sektorn. En sådan rekrytering tar hänsyn 
till invandrarbakgrund, kön och funktionshinder. Att ungdomar med invandrarbakgrund 
proportionellt sett har sämre utbildningskvalifikationer och oftare hoppar av skolan än andra 
ungdomar bidrar också till sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. 
 

2.5 Polis 
 
Frivilligorganisationer kritiserar ofta polisens metoder. Man menar att polisens kontroller och 
utredningar sker utan sakliga skäl och grundas på faktorer såsom hudfärg, språk, religion, 
nationalitet eller nationellt och etniskt ursprung. Berlinpolisen avvisar dock alla anklagelser om 

                                                                                                                                                        
bostadsmarknaden. Resultat från en “etnisk partestning” av internet-baserade bostadsmäklare. Dortmund. 
4 ENAR Skuggrapport 2009-2010 
5 ECRI (2009) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/germany/DEU-CbC-IV-
2009-019-DEU.pdf 
6 Liebig, Thomas (2007): Arbetsmarknadsintegrering av invandrare i Tyskland, 
http://www.oecd.org/dataoecd/28/5/38163889.pdf 
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rasprofilering. Polisen arbetar aktivt med interkulturell kompetens, har integrerat 
mångfaldperspektivet i sina kurser samt anstränger sig för att öka andelen poliser med 
invandrarbakgrund. Genom att etablera ett kontor för integration och migration har Berlinpolisen 
också skapat en kontaktpunkt för interkulturella frågor och man har ett utbyte med olika 
invandrarföreningar. 
 

2.6 Hälsovård 
 
Personer med invandrarbakgrund använder jämförelsevis sällan hälso-och sjukvården, och detta av 
en rad olika skäl. Olika former av tillträdeshinder bör därför undersökas och avlägsnas. Sådana 
hinder finns i form av språkbarriärer och brist på erbjudanden som är anpassade till olika 
målgrupper. Fastän Berlin har en tolktjänst är det ofta oklart vem som ska stå för kostnaderna, och 
det är ett problem. Senatens socialdepartement förbereder för närvarande en rad åtgärder för att 
förbättra hälsovården, framförallt för nyanlända romer, och för att avlägsna språkhinder som 
försvårar hälsovården. Dessutom har det kommit klagomål från invandrare och invandrarföreningar 
angående bristen på icke-tysktalande psykoterapeuter och kulturkänsliga krisinsatser riktade till 
personer med invandrarbakgrund.7 
 

2.7 Tillgång till varor och tjänster 
 
Antidiskrimineringsbyråer i Berlin tar emot många fall där personer nekats tillgång till varor eller 
tjänster på grund av deras bakgrund. Detta inkluderar: 
 

• Tillgång till bostäder 
• Poängprogram hos telefonbolag, försäkringsbolag etc. 
• Banker/kreditgivning 
• Gym 
• Inträde till diskotek, barer, pubar etc. 
• Biluthyrning 
• Försäkringar 

 
Det finns ett stort behov av att belysa diskrimineringsmekanismer och områden där diskriminering 
sker av personer med invandrarbakgrund eller svarta personer, vilka nekas tillgång till varor och 
tjänster. Med stöd av Senatens rättvise- och konsumentskyddsdepartement och LADS strävar Berlins 
konsumentråd efter att utöka rådgivningsmöjligheter för personer med invandrarbakgrund, att 
avlägsna hinder till tillgång till information och juridisk rådgivning, och att utbilda sin egen personal i 
diskrimineringskänslig rådgivning. 

                                                 
7 http://www.migrationsrat.de/dokumente/projekte/haertefall/LAPgR_Final_MRBB.pdf 
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3. Huvudmål 

 
Som förklarats ovan har Jämställdhets- och antidiskrimineringsdepartementet (LADS) förbundit sig 
att vidareutveckla den lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering på stads- och 
distriktsnivå. Denna uppgift, som tagits an av LADS som en del av ECAR-projektet, handlar om 
processtyrning. Senatens förvaltningar tar ansvar för vidareutvecklingen och genomförandet av 
åtgärder mot rasism och etnisk diskriminering både vad gäller innehåll och finansiering. 
 
Vad gäller utvecklingen av LHRD är LADS huvudmål att knyta samman, stärka och utvidga 
förvaltningarnas åtgärder mot rasism och etnisk diskriminering. 
 

Som en del av det EU-finansierade projektet ECAR har LADS genomfört åtgärderna med följande mål 
i åtanke: 
 
• Öka medvetenheten inom Berlins förvaltningar vad gäller olika yttringar av rasism och vidga 
deltagandet i olika aktiviteter mot rasism. LADS har arrangerat evenemang och 
mångfaldsutbildningar där företrädare från förvaltningen och det civila samhället har deltagit. 
• Vidareutveckling av åtgärderna beskrivna i LHRD. LADS har ett ständigt utbyte med senatens 
förvaltningar och de har arrangerat många workshops i vilka senaten och det civila samhället 
deltagit. I dessa workshops har man, med det civila samhällets krav i åtanke, utformat nya 
verksamhetsområden för att förebygga och eliminera rasism samt vidareutvecklat förvaltningens 
befintliga åtgärder. 
• Stöd för samarbetet mellan förvaltningen och det civila samhället. Expertkonferenser och 
workshops har genomförts. 
• Processtyrning och att garantera hållbarhet: LADS har ett utbyte med kontaktpersoner i de olika 
förvaltningarna och bedömer ständigt hur genomförandet av LHRD går. En ledningsgrupp för 
genomförandet av LHRD har bildats. 
• Utvidgning av LHRD till Berlins distrikt: LHRD har presenterats för distriktsförvaltningarna. I olika 
workshops med distriktsförvaltningarna har metoder för att utvidga den lokala handlingsplanen till 
distrikten utvecklats och inledande åtgärder har formulerats för att skapa en 
Distriktshandlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering (Bezirksaktionsplan gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung; BAPgR). Ett team av experter följde arbetet med att specificera 
distriktens behov och nödvändiga åtgärder. 
• Säkerställa hållbarheten i de första stegen mot att utveckla Distriktshandlingsplanen mot rasism 
och etnisk diskriminering (DHRD). Detta ska ske genom att ta fram en broschyr där det inledande 
arbetet med DHRD dokumenteras. 
 

4. Former av rasism som metoden behandlar 

Den lokala handlingsplanen och Distriktshandlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering 
inriktar sig på ett brett spektrum av rasistiska former och uttryck. De åtgärder som sammanställs i 
LHRD behandlar strukturell och institutionell rasism samt individuellt utövad rasism. Dessutom 
behandlas direkta former av rasistisk exkludering samt indirekta former av rasdiskriminering. 
Indirekta former av diskriminering kan till exempel vara en konsekvens av till synes neutralt 
formulerade regler och procedurer. I situationer där personer (till synes) likabehandlas kan olika 
grupper i själva verket påverkas på olika sätt. Detta kan till exempel ske då officiella formulär och 
ansökningsblanketter inte är skrivna på ett begripligt sätt. På så vis blir de som inte förstår 
avancerad tyska systematiskt diskriminerade. 
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4.1 Åtgärder på individuell nivå 
 
Följande åtgärder behandlar bland annat erfarenhet eller utövande av rasism på ett individuellt plan: 

• Öka medvetenheten bland, och utbildning av, förvaltningspersonal i frågor som rör rasism 
och etnisk diskriminering. Detta sker genom kurser ämnade att bredda kompetensen för att 
kunna undvika rasistisk exkludering eller för att kunna ingripa i situationer där rasism sker. 

• "Empowerment-träning", d.v.s. utbildning för att stärka och stödja de som drabbas av 
rasism. 

 
 

4.2 Åtgärder på strukturell nivå 
Aktiviteter inriktade mot att bekämpa strukturellt förankrad rasism inkluderar:  
• Medvetandegörande metoder och utbildning som hjälper personalen identifiera och motarbeta 
både direkt och indirekt exkludering. 
• Åtgärder för att öka andelen förvaltningspersonal med invandrarbakgrund. 
• Åtgärder för att stödja mångfaldsmedvetna arbetsmiljöer. 
• Inkorporera obligatoriska kurser i mångfaldskompetens inom lärarutbildningen i Berlin. 
• Åtgärder för att få bort tillträdeshinder till offentliga tjänster (t.ex. användning av piktogram i 
skyltning på offentliga myndigheter, användning av ett enkelt språk, flerspråkigt 
informationsmaterial och flerspråkiga hemsidor på Internet). 
• Utökad forskning om diskrimineringens omfattning, orsaker och utveckling. 
 
 

5. Målgrupper 
 

Målgrupper och samarbetspartners inom den fortsatta utvecklingen av handlingsplanerna mot 
rasism och etnisk diskriminering innefattar politiskt ansvariga, förvaltningspersonal och företrädare 
från det civila samhället. Eftersom vidareutvecklingsarbetet är en pågående process ses inte 
målgruppen som en sluten grupp. 
 
På statlig och distriktsnivå innefattas bland andra: 

• Senatorer, statssekreterare 
• Berlins polischef 
• Överordnade inom förvaltningarna 
• Förvaltningspersonal 
• Statens ombudsman för integration och migration 
• Borgmästare och distriktsledamöter 
• Distriktsombudsmän för integration och migration 
• Chefer för distriktsmyndigheter 
• Anställda i distriktsmyndigheter 

 
Flera organ inkluderas också, till exempel: 

• Statens rådgivande styrelse för integration och migrationsfrågor 
• Distriktens rådgivande nämnder för integration och migrationsfrågor 

 
Företrädare för det civila samhället inkluderar bland andra:  

• Migrationsrådet Berlin Brandenburg (paraplyorganisation med över 70 
invandrarföreningar) 

• Icke-statliga organisationer och lokala aktivister i distrikten  
• Sociala aktörer 
• Berlins konsumentråd 
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6. Utförlig beskrivning av metoden och dess genomförande 
 

6.1 Handlingsplanens bakgrund och mål  
 
I mars 2011 antog Berlinsenaten "Lokal handlingsplan mot rasism och etnisk diskriminering med 
fokus på senatförvaltningarnas arbetsområden och insatser" (LHRD). I och med utvecklingen och 
antagandet av Berlins lokala handlingsplan mot rasism och etnisk diskriminering arbetar 
Berlinsenaten utifrån en rekommendation från Statens rådgivande styrelse för integration och 
migrationsfrågor.  
 
LHRD:s övergripande mål är att bidra till att förhindra och bekämpa rasism och etnisk diskriminering 
på förvaltningsnivå, med fokus på att öka medvetenheten om de strukturer som bidrar till 
diskriminering och på att förändra dessa strukturer inifrån. Förvaltningen i Berlin har tidigare aktivt 
bekämpat rasism och etnisk diskriminering (t.ex. genom Stadskoalitionen mot rasism och 
diskriminering; Mångfaldsstadgan; Stadens program mot högerextremism, rasism och antisemitism). 
LHRD:s åtgärder bidrar till kampen mot rasism och diskriminering. Berlins Jämställdhets- och 
antidiskrimineringsdepartementet (LADS) – som ligger inom Senatförvaltningen för sysselsättning, 
integration och kvinnor – samordnar genomförandet och vidareutvecklingen av LHRD. 
 
Genom en dialoginriktad, deltagande metod var många invandrare, invandrarföreningar och ideella 
föreningar involverade i utvecklingen av LHRD. Under samordning av Migrationsrådet Berlin 
Brandenburg – en paraplyorganisation där över 70 enskilda föreningar ingår – framställde över 100 
företrädare för flera olika frivilligorganisationer en lista med krav som riktades till förvaltningarna, 
samt en rad rekommenderade åtgärder. Listan med krav innehåller 270 rekommendationer men alla 
avser inte senatsförvaltningen. Vissa berör problem som endast kan lösas på distriktsnivå eller på 
nationell nivå. 
 
I mars 2011 innefattade LHRD ca 50 åtgärder som direkt berör förvaltningarnas arbetsområden och 
insatser. Åtta förvaltningar i Berlin samt Berlinsenatens statskansli har förbundit sig till att 
genomföra handlingsplanen. Ansvaret för att genomföra åtgärderna ligger hos de enskilda 
förvaltningarna. 
 
 

6.2 Exempel på åtgärder inom senatens förvaltningar  
 
Här nedan följer några av de 50 enskilda åtgärderna:  
 
Utbildning: Utveckling av undervisningsmaterial och ytterligare utbildningsmoduler som behandlar 
den demokratiska utbildningsstrukturen, med fokus på att förebygga och hantera diskriminering i 
skolan och motsvarande rådgivning åt skolor. 
 
Kvinnor: Expertutbyte med icke-statliga organisationer för att utveckla och genomföra proaktiva 
åtgärder mot rasism och etnisk diskriminering inom ett jämställdhetsramverk. 
 
Hälsovård: Översättning av utbildningsmaterial och upprättandet av en "Berlinmodell för 
diskrimineringsfri tillgång till grundläggande hälsovård för personer utan uppehållstillstånd". 
 
Myndighetsfrågor: Inrättandet av en arbetsgrupp bestående av företrädare från polisen, LADS, det 
civila samhället och experter som ska definiera diskriminering och rasism, sammanställa statistik 
över rapporterade fall av diskriminering och medla i konflikter som uppstått i samband med 



16 

 

polisinsatser. 
 
Integrering: Samarbete med den icke-statliga organisationen "Yrkeskvalifikationsnätverket för 
invandrare i Berlin" i syfte att fortsätta att arbeta med kampanjen "Berlin behöver dig". Målet med 
denna kampanj är att rekrytera nyutexaminerade skolelever med invandrarbakgrund till 
praktikplatser inom Berlins förvaltning. 
 
Rättsväsende: Dialog med invandrare och invandrarföreningar kring problemet med så kallade 
häktade utlänningar samt rekrytering av personer med invandrarbakgrund till tjänster inom 
rättsväsendet. 
 
Kultur: Införande av mångfaldsskyldigheter i avtal som ingås med konstnärliga och kommersiella 
chefer inom kulturinstitutioner samt en utvärdering av dess genomförande. 
 

Sociala tjänster: Ta hänsyn till ämnesområdet rasism och etnisk diskriminering och social 
exkludering inom stödet till urbana centrum. Stöd och expertsupport till kompetenscentret 
"Interkulturellt öppnande av äldres välfärd". Utveckling av bedömningskriterier för kollektiva 
boenden för att bibehålla de boendes kulturella identitet och självbestämmanderätt. 
 
Stadsutveckling och bostäder: Utvärdering av en studie om rasism och etnisk diskriminering på 
bostadsmarknaden samt stöd till bostadsmarknadens olika program för att öka medvetenheten och 
utbilda anställda om rasism och etnisk diskriminering. 
 
Ekonomi: Vidareutveckling av projektet "Mångfaldshantering - till allas fördel" och genomförande av 
evenemang av och för företag i syfte att stärka idén om mångfald och ömsesidig acceptans. 
 
 
 

6.3 Styrning av Jämställdhets- och antidiskrimineringsdepartementets vidareutveckling av 
handlingsplanen 

 
Som en del av LHRD har LADS också åtagit sig att genomföra vissa åtgärder. Följande åtgärder 
genomfördes innan slutet av 2012.  
 
Mångfaldsutbildning i ämnet etnicitet och hudfärg 
 
År 2012 genomförde LADS en rad mångfaldsutbildningar med fokus på diskriminering på grund av 
etnisk bakgrund och hudfärg. Målgrupperna för dessa utbildningar var Berlinförvaltningens anställda 
samt personer från det civila samhället. Dessutom erbjuder LADS skräddarsydda kurser för olika 
förvaltningar och utbildningsmoduler för alla praktikanter på Statens polisskola (mellan sex och åtta 
lektioner per år). 
Dessa utbildningar leder till en ökad medvetenhet om ämnet rasism och etnisk diskriminering, 
utbildning inom den juridiska grunden för den Allmänna jämställdhetslagen samt utveckling av 
mångfaldskompetensen. En avgörande princip är att behandla flera olika former av diskriminering 
och att få en orientering i olika diskrimineringsöverskridande fall. 
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Utveckling och utförande av PR-kampanjer 
Som en del av sin PR-verksamhet utförde LADS kampanjen "Diskriminering har många ansikten". Här 
ingick en reklamkampanj för tunnelbanetv-kanalen "Berliner Fenster" (Berlinfönster) och 
framtagandet av en kalender. Denna kampanj synliggör ett brett spektrum av diskrimineringsformer 
samt flerdimensionell diskriminering. Med slagorden "För svart för den här delen av sta'n" och "För 
religiös för arbetsträning" behandlas rasism och etnisk diskriminering på bostads- och 
arbetsmarknaden. 
 
Som en del av ECAR-projektet producerades även fyra videoklipp i ämnet rasism och diskriminering 
som behandlade urval av arbetssökande och olika arbetsplatser, samt fördomar och rasistisk 
exkludering i vardagliga situationer. Under den Internationella dagen mot rasism den 21 mars 2013 
ska videoklipp med antirasistiska uttalanden från framstående Berlinbor visas. 
 
Genomförande av experteventet "Tillsammans mot rasism och etnisk diskriminering: perspektiv 
på samarbetet mellan det civila samhället och förvaltningen" 
Denna specialistkonferens ägde rum den 25 september 2012 och riktade sig till företrädare från icke-
statliga organisationer, anställda inom Berlinförvaltningen samt intresserade privatpersoner. Under 
sex ämnesspecifika seminarier diskuterades mekanismer för rasism och etnisk diskriminering och 
olika perspektiv på hur problemet kan bekämpas belystes. 
Målet med detta event var att öka medvetenhet om och synliggöra olika former av rasism och etnisk 
diskriminering inom de särskilda ämnesområdena samt att utveckla åtgärder för att förbättra 
konkreta problemsituationer. Här stärktes även utbytet och samarbetet med det civila samhället. 
140 personer deltog i evenemanget. Syftet var också att stödja vidareutvecklingen av den lokala 
handlingsplanen och distriktshandlingsplanen mot rasism. Seminarier genomfördes i följande 
ämnen: 
 
Workshop 1:  Rasism och diskriminering på skolor och elevers självbestämmandestrategier 
Workshop 2:  Språk-Makt-Bilder: rasism inom media och perspektiv på ett 

diskrimineringsmedvetet språk  
Workshop 3:  Rasism och diskriminering orsakar sjukdom – begrepp inom sjukvården  
Workshop 4:  Att höja din röst och ta plats: "Empowerment"-konceptet och strategier för 

personer berörda av rasism  
Workshop 5:                   Othello spelar inte med längre: Rasism och kulturindustrin  
Workshop 6:  “De kollar oss bara för att vi är svarta”: Problem med rasprofilering  
 
Inrättandet av en ledningsgrupp för Lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering. 
Denna ledningsgrupp består för närvarande av elva företrädare för det civila samhället och elva 
kontaktpersoner från senatens enskilda förvaltningar. Företrädarna för det civila samhället 
inkluderar personer från icke-statliga organisationer som är experter inom hälsa, utbildning, rättvisa, 
inrikesfrågor/polis och inrikesfrågor/registreringsverket för utlänningar, ekonomi, teknik, kvinnor, 
stadsutveckling, sysselsättning och sociala tjänster, kultur och medier. Utifrån denna styrgrupp 
bildades fokusgrupper med experter från det civila samhället och motsvarande företrädare för de 
enskilda avdelningarna inom förvaltningarna. I dessa arbetsgrupper diskuterades det civila 
samhällets behov och möjliga sätt att tillfredsställa dessa. 
 
Workshop mellan det civila samhället och senatens förvaltningar 
Sedan maj 2011 har LADS anordnat ett flertal ämnesinriktade diskussioner mellan experter från det 
civila samhället och företrädare för de enskilda avdelningarna inom förvaltningarna. Här har målet 
varit att involvera alla senatens olika förvaltningar. Genom att vid upprepade tillfällen rikta sig till 
förvaltningsanställda har målet med att förebygga och bekämpa rasism och etnisk diskriminering 
inom förvaltningen kommit att betraktas som en allt viktigare fråga. Tack vare arbetsgrupperna har 
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dialogen mellan experter från det civila samhället och senatförvaltningarna fördjupats och 
genomförbarheten i förslagen på åtgärder från det civila samhället har undersökts. Samtidigt har nya 
insatsområden för förvaltningarna tillkommit. Ett exempel på detta är en rundabordskonferens för 
"konsumenter och konsumentskydd". Tillsammans med företrädare för det civila samhället, 
antidiskrimineringsbyråer, Senatens rättvise- och konsumentskyddsdepartement och Berlins 
konsumentråd har förekomster och former av rasism och etnisk diskriminering vad gäller tillgång till 
varor och tjänster belysts. Här blev det tydligt att många former för denna typ av diskriminering, 
som synliggörs inom antidiskrimineringsbyråers praktiska rådgivningar, ännu inte var kända för alla. 
Berlins konsumentråd ser detta som en möjlighet att utvidga sina diskrimineringskänsliga 
rådgivningstjänster. 
 

6.4 Utvidgning av Lokala handlingsplanen mot rasism av etnisk diskriminering till Berlins 
distrikt  

 
I januari 2012 inleddes en process för att överföra den Lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk 
diskriminering (LHRD) till distriktsnivå, och för att gemensamt utveckla Distriktshandlingsplanen mot 
rasism och etnisk diskriminering (DHRD). På distriktsnivå finns ännu ingen motsvarande 
handlingsplan, även om det finns en rad åtgärder för att förespråka integration och mångfald. Dock 
är detta åtagande inte främst inriktat på förvaltningen i sig. 
 
Utvecklingsprocessen samt resultaten av de åtgärder som ingår i den Lokala handlingsplanen mot 
rasism och etnisk diskriminering är på många sätt ett bra exempel vad gäller utvecklingen av en 
motsvarande handlingsplan för Berlins distrikt. Dock krävs kontextspecifik medvetenhet, och en rad 
lokala omständigheter måste beaktas. 
 
För att introducera den Lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering ute i distrikten, 
för att öka viljan att delta och för att stödja utvecklingen av en distriktshandlingsplan förde LADS 
diskussioner med i stort sett alla distriktborgmästare samt med enskilda fullmäktigeledamöter. 
Slutligen fick Senaten stöd av elva av tolv distriktborgmästare. 
 
Dessutom var alla distriktens integration-och migrationborgarråd involverade. I enlighet med Berlins 
integration- och delaktighetslag spelar integration- och migrationborgarråden en viktig roll i 
samarbetet med invandrarföreningar. Detta samarbete leder till idéer och förslag på åtgärder som 
bryter ner integrationshinder och som stödjer främjandet och deltagandet av personer med 
invandrarbakgrund. Integration- och migrationsborgarråden uppmuntras till att beakta de krav som 
personer med invandrarbakgrund ställt då stora projekt planeras eller implementeras i staden. På så 
vis utgör integration- och migrationsborgarråden en viktig länk mellan distriktsförvaltningen och det 
civila samhället. 
 
Stödet från borgmästarna och integration- och migrationsborgarråden gjorde det möjligt för LADS 
att tillsätta en expertgrupp för att följa utvecklingsprocessen gällande åtgärder i distrikten, vilka är 
relevanta för distriktsförvaltningarnas insatsområden. 
 
I första hand analyserade experterna de respektive situationerna i de enskilda distrikten. I intervjuer 
med integration- och migrationsborgarråden angavs distriktspecifika behov för att förebygga och 
bekämpa rasism. Därefter genomfördes fokusgrupper med distriktsanställda där problemsituationer 
som uppstår i deras dagliga arbete identifierades och möjliga lösningar utvecklades. Detta ledde till 
samarbeten mellan olika departement. Centrala verksamhetsområden inkluderar men är inte 
begränsade till PR, personalutveckling och distriktsförvaltningarnas tjänster. 
 
I ett distrikt till exempel vidtogs åtgärder för att på ett konstruktivt sätt lösa konflikter i användandet 
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av allmänna områden och parker. De inblandade distriktsdepartementen bestämde sig för att 
uppmuntra kommunikation bland invånarna och för att undvika restriktiva regler. 
 
Resultatet är att en väldigt lovande process har tagit form, där vissa distrikt planerar att aktivt anta 
en distriktshandlingsplan mot rasism. Dessutom ska ett utbyte ske mellan distrikt inom 
mångfaldsinriktad personalutveckling äga rum. 
 
  

7. Lärdomar:  
 
Arbetet med att vidareutveckla den lokala handlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering och 
med att utvidga den till en distriktshandlingsplan är mycket komplext. Det är många personer 
inblandade som ofta har vitt skilda arbetsområden och arbetsuppgifter. Därför kan arbetsprocessen 
vara oförutsägbar. Politiska förändringar, såsom nyval i senaten eller tillsättning av en ny regering, 
bidrar också till att den komplexa utvecklingsprocessen inte är helt förutsägbar. För 
projektsamordningens del, som LADS har tagit ansvar för, betyder detta att man måste vara flexibel. 
För att bibehålla de centrala målen behöver man ofta söka nya arbetsmetoder. Rent konkret kan 
detta till exempel betyda att tidigare kontaktpersoner inte längre är ansvariga och att man då måste 
upprätta och utveckla nya kontakter. Tidigare strategier kanske måste ges upp och nya måste antas. 
Detta kan dock även vara positivit då det möjliggör en snabb återkoppling till aktuella frågor. 
 
Samtidigt är det också viktigt att de interna, administrativa processerna är transparenta och 
förmedlas öppet i samarbetet med icke-statliga organisationer. Dessa processer är inte alltid 
begripliga för icke-statliga organisationer och om de leder till förseningar i arbetet utan att 
organisationerna förstår varför så kan det leda till missnöje. Under den fortsatta utvecklingen av 
LHRD, som påbörjades i maj 2011, har det blivit uppenbart att öppen kommunikation mellan icke-
statliga organisationer och förvaltningarna är av avgörande betydelse för att ett konstruktivt 
samarbete ska kunna äga rum. Samtidigt bör förvaltningen visa förståelse för hur icke-statliga 
organisationer arbetar och kommunicerar. När möten schemaläggs och uppgifter fördelas bör man 
ha i åtanke att personer anställda inom icke-statliga organisationer ofta arbetar ideellt vid sidan om 
andra jobb medan förvaltningspersonal utför uppgifterna under arbetstid. 
 
Berlinsenaten är stadens största arbetsgivare med ca 112 000 anställda. Samtidigt påverkas den 
också av nedskärningar i personal och budget. Detta har lett till en stor arbetsbelastning samtidigt 
som ekonomiska resurser har försvunnit. I en sådan situation kan det vara svårt att motivera att 
lägga resurser på att utveckla metoder för att förebygga och bekämpa rasism och etnisk 
diskriminering. Trots detta har vissa av senatens förvaltningar visat stort engagemang för LHRD. 
 
Vissa anställda visade även ett stort motstånd mot arbetet med att utvidga handlingsplanen. De 
tolkade initiativet som att de blev anklagade för rasism, vilket dock avvisades. "Läxan” här är att då 
man hanterar så känsliga saker som frågor om rasism måste man samtidigt höja medvetenheten och 
utforma olika sätt att förmedla detta ämne till personalen. 
 
Ekonomi- och personalsituationen i distrikten var också ett problem. Med bristande resurser var 
metoderna för att bekämpa rasism knappt genomförbara. Distriktens stöd är bara till hjälp om 
kostnadsneutrala alternativ anges. 
 
Genom en toppstyrd process - det vill säga genom att vända sig till de politiska ledarna i distrikten - 
fick projektet stöd från borgmästarna. Detta stöd fungerade som en positiv signal och underlättade 
rekryteringen till de olika arbetsgrupperna. Samtidigt utfördes också undersökningar bland 
distriktskontorspersonal för att kunna utveckla metoder som är direkt kopplade till anställdas 
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arbetsområden och erfarenheter. 
 
I vissa distrikt bildades arbetsgrupper där konkreta resultat uppnåddes. En viktig faktor här var att 
man arbetade med konkreta fall av rasism och diskriminering inom de anställdas arbetsområden. 
Resultaten visade sig avspegla de inblandades egna reflektioner. 
 
I de workshops där förvaltningspersonal från alla nivåer i hierarkin deltog, framgick det att man vill 
få fram goda exempel på hur man effektivt kan motarbeta rasism och etnisk diskriminering. Sådana 
exempel kan tas upp som förslag på möjliga metoder i de olika verksamhetsområdena. Därför är det 
mycket viktigt att systematiskt sammanställa och arbeta med "good practice"-metoder mot rasism 
och etnisk diskriminering. 
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1. Sammanfattning         
 

En forskningscirkel är en metod där en bestämd grupp människor träffas regelbundet under 
en avgränsad tidsperiod för att gemensamt fördjupa sig i ett kunskapsområde som är av 
intresse för samtliga deltagare. Minst en av deltagarna är en forskare med kompetens i det 
kunskapsområdet som forskningscirkeln vill fördjupa sig i.  
 
Metoden forskningscirklar som ett sätt att utveckla kommunens arbete mot rasism och 
diskriminering prövades på två platser, norra Botkyrka och Araby i Växjö. Sammanlagt ett 
70-tal invånare medverkade för att i mindre grupper om ca 5-8 personer tillsammans med 
en forskare diskutera fram förslag och rekommendationer till kommunens 
antidiskrimineringsarbete. De av forskarna dokumenterade förslagen och 
rekommendationerna delgavs efter forskningscirklarnas avslutande till de berörda 
politikerna och tjänstemännen på ett gemensamt möte dit cirkeldeltagarna också hade 
bjudits in. Därefter behandlades och besvarades de förslag som uppkommit på 
forskningscirklarna av respektive nämnder och förvaltningar för att sedan återkopplas vid 
ett avslutande möte med cirkeldeltagarna. Projektet kan betraktas som ett pilotprojekt 
inom det redan pågående arbetet mot rasism och diskriminering i de båda kommunerna 
Botkyrka och Växjö. 
 
Processen med att genomföra forskningscirklar, formulera rekommendationer för 
politikerna vilka sedan bearbetades inom olika förvaltningar och slutligen återkopplades till 
cirkeldeltagarna tog ungefär ett och ett halvt år. De kostnader som är involverade för 
genomförandet av forskningscirklarna är främst ersättning för cirkelledarna samt vissa 
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administrativa kostnader inklusive fika. Eventuellt tillkommer kostnader för spridning av det 
som diskuterades inom cirklarna, till exempel genom en broschyr. Det kan vara värt att 
fundera kring en viss form av ersättning även för deltagarna. Det är också bra om det finns 
resurser för att ta in gästföreläsare i cirklarna, samt för eventuella studiebesök och ett 
avslutningsevent. 
 

2. Ramen för metodens utveckling     
 
Samtidigt som Sverige utmärker sig som ett av Europas främsta länder vad gäller att i 
regleringar, lagar och förordningar motverka diskriminering och värna om allas 
likabehandling räknas samtidigt de svenska städerna till några av de mest segregerade inom 
EU. Denna segregation tar sig uttryck i ett tydligt samband mellan socioekonomiska 
förhållanden och födelse- eller ursprungsland. Ett stort antal rapporter och studier har 
sedan 1990-talets slut konstaterat att den del av befolkningen som är mest utsatt för 
diskriminering när det gäller exempelvis arbetsmarknaden, boendesegregation eller risk för 
fattigdom har en bakgrund i Asien, Afrika och Sydamerika. 
 
Statistiskt är denna grupp underprivilegierad utifrån en mängd olika indikatorer och 
variabler. Det handlar bland annat om kraftigt förhöjda överrisker att stå utanför 
arbetsmarknaden, att vara beroende av bidrag, att hamna inom låglöneyrken, att falla under 
fattigdomsstrecket och att ha sämre hälsa och kortare livslängd än både vita 
majoritetssvenskar och vita invandrargrupper. 
 
Att svenska städer kännetecknas av en sådan markant segregation samt att de 
underprivilegierade och utsatta områdena och grupperna även överensstämmer med var 
man är född och även vilket land ens föräldrar är födda i (om man själv är född i Sverige) 
utgör självklart ett stort hot gentemot det svenska samhället, välfärden och demokratin. 
Denna segregation medför att stora grupper i samhället exkluderas, samtidigt som andra 
grupper i samhället får tillgång till fördelar och privilegier. 
 
Det som särskilt kännetecknar den socioekonomiskt utsatta delen av befolkningen är att den 
statistiskt är starkt koncentrerad till specifika stadsdelar, oftast i stadens utkanter. Främst 
gäller detta de tre storstadsregionerna och ett antal mellanstora svenska städer där dessa 
specifika områden byggdes under 1960- och 70-talen (det så kallade miljonprogrammet). 
 

2.1 Den lokala kontexten i Botkyrka och Växjö  
 
År 2009 identifierades 38 stadsdelar i Sverige som de allra mest underprivilegierade, med 
hjälp av statistiska indikatorer. Av dessa hittas tre i Botkyrka kommun, Alby, Fittja och 
Hallunda-Norsborg vilka tillsammans utgör den del av kommunen som kallas norra Botkyrka 
och i Växjö kommun handlar det om stadsdelen Araby som är det mest socioekonomiskt 
underprivilegierade området. Det är således denna specifika kontext av en utpräglad 
bostadssegregation och socioekonomisk utsatthet som har föranlett att forskningscirklarna i 
det här projektet har riktat sig specifikt till just dessa segregerade områden i Växjö och 
Botkyrka. 
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Botkyrka är den enda kommun i Sverige där över 50 % av den totala befolkningen (ca 86 000 
invånare) har utländsk bakgrund. I Växjö som har en något mindre befolkning (ca 83 000) är 
samma procenttal ungefär 20 %. Detta betyder att både Botkyrka och Växjö kommun tillhör 
de 20 kommuner i landet vars invånare har den högsta andelen med utländsk bakgrund. 
Cirka 40 000 av invånarna i Botkyrka är bosatta i den norra delen av kommunen i områden 
såsom Fittja och Alby där uppemot 80-90% har utländsk bakgrund. I Araby i Växjö som kan 
jämföras storleksmässigt med Fittja (7 000 respektive 6 000 invånare) har ca 50 % utländsk 
bakgrund. 
 
Medborgarenkäter och undersökningar som vänt sig till kommuninvånarna i både Botkyrka 
och Växjö har tydligt indikerat att det är invånarna just i de ovan nämnda områden, 
nämligen norra Botkyrka och Araby, vilka upplever och rapporterar att de utsätts för mest 
diskriminering och rasism. Som ett sätt att hantera denna socioekonomiska verklighet, har 
det under en längre tid funnits ett engagemang i Botkyrka och Växjö att förbättra och 
utveckla nya metoder att arbeta mot diskriminering och rasism. Detta har till exempel skett 
med hjälp av så kallade dialogforum mellan politiker, tjänstemän och invånare. I dessa 
diskuteras olika frågor såsom användning av rådgivande röster i utvecklingen eller 
återställande av bostäder och parker, utveckling av Internet-baserade verktyg för samråd 
eller utveckling av de lokala informationskontor (så kallade medborgarkontor) vilka är 
belägna i varje stadsdel, och där invånarna kan få personlig hjälp i frågor som rör kontakt 
med olika myndigheter. Mot bakgrund av detta kan användandet av forskningscirklarna ses 
som ett försök för de båda kommunerna att prova på ett nytt sätt att ha en rådgivande 
dialog med invånarna, denna gång i ämnet rasism och diskriminering (ett tema som kan vara 
känsligt och komplicerat). 
 
I Botkyrka har man nyligen utvecklat ett dokument för genomförandet av en interkulturell 
strategi, där antidiskrimineringsarbetet är identifierat som en högprioriterad fråga. I Växjö 
har man under de senaste åren haft en mångfaldsamordnare som sett till att 
mångfaldsombud på olika arbetsplatser fått utbildning om jämställdhet och diskriminering. 
Idag har man även gått in i en mångfaldscertifieringsprocess som utvecklats i hela den 
omgivande regionen. Det bör också nämnas att både Botkyrka och Växjö är medlemmar i 
ECCAR-nätverket. 
 

3. Huvudmål            
 
Det huvudsakliga målet med projektet har varit att undersöka hur metoden forskningscirklar 
kan användas i en kommun för att bedriva eller förbättra ett antirasistiskt arbete. 
 
En del i metoden har legat i att försöka minska avståndet mellan kommuninvånarna och de 
beslutsfattare och tjänstemän som arbetar i kommunerna. Detta är något som metoden 
forskningscirklar kan bidra med genom att utveckla mer interaktiva möten och former för 
samtal som kan fungera som en länk mellan invånare och beslutsfattare. Genom att på 
detta sätt föra samtal direkt med invånarna/drabbade samt återkoppla gentemot 
beslutsfattare och sedan tillbaka till invånarna kan man stödja och lyfta upp marginaliserade 
och diskriminerade grupper i kommunen. 
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Ett andra mål har varit att skapa mötesplatser för människor att diskutera och dela med sig 
av sina tankar och erfarenheter av rasism och diskriminering. Det inbegrep invånare som vill 
diskutera frågan, både med och utan egna erfarenheter av diskriminering. Syftet med att 
skapa en sådan mötesplats är att cirkeldeltagarna med stöd av en forskare ska kunna 
identifiera mönster i gemensamma erfarenheter och på så sätt kunna placera individuella 
upplevelser inom större strukturer. 
 
Som ett tredje mål syftar även processen till att utarbeta rekommendationer och konkreta 
förslag på hur kommunen kan förbättra sitt arbete mot rasism och diskriminering genom att 
öka medvetenheten om hur vardagsrasistiska praktiker och den strukturella diskriminering 
som är inbyggd i institutionerna hänger samman. Som ett fjärde mål syftar metoden till att 
även skapa möjlighet för förtroendevalda och tjänstemän att ta del av cirkeldeltagarnas 
tankar kring och erfarenheter av rasism och diskriminering, samt att slutligen ge de 
förtroendevalda och tjänstemän i uppdrag att undersöka på vilket sätt de föreslagna 
rekommendationerna och förslagen kan implementeras som en del i kommunens arbete 
mot rasism och diskriminering. 
 

4. Former av rasism som metoden behandlar       
 
Syftet med forskningscirklarna har varit att lyfta fram deltagarnas upplevelser och 
erfarenheter av rasism och diskriminering för att sedan med detta som grund tillsammans 
formulera rekommendationer och förslag på hur kommunen kan förbättra sitt 
antidiskrimineringsarbete. 
 
Fokus i forskningscirklarna låg på gränssnittet mellan deltagarnas vardagsliv och den 
kommunala organisationen, det vill säga den del som kommunen erbjuder invånarna i form 
av verksamheter och service, till exempel skolan, socialtjänsten samt kultur- och 
fritidsnämnden. Många deltagare lyfte upp frågor kring just strukturell diskriminering 
genom att peka på de hinder och mekanismer som gör diskriminering möjlig på olika nivåer i 
samhället, från institutioner, utbildningsplatser, arbetsförmedlingen, föreningslivet eller 
språklig tillgänglighet. Genom denna metod är det med andra ord en strukturell 
diskriminering som hamnar i fokus. Rekommendationerna för hur kommunen kan utveckla 
sitt arbete är därmed en mycket viktig del av forskningscirklarna och således även hur dessa 
rekommendationer tas emot och bearbetas av både förtroendevalda och tjänstemän. 
 
Även det som kallas vardagsrasism synliggjordes i forskningscirklarna. Med vardagsrasism 
menas de ständigt upprepade och normaliserade handlingar, rutiner och praktiker som sker 
i ett samhälle vars sammantagna effekt är att en vit majoritetsbefolkning privilegieras. 
Vardagsrasismen kan handla om att få sitt ursprung ifrågasatt liksom sin kompetens eller till 
och med sin intelligens. Det kan handla om att bli åsidosatt, om att inte vara välkommen och 
att inte räknas. Det är inte den enskilda handlingen i sig utan det upprepade och 
regelbundna mönstret av vardagsrasistiska handlingar som bidrar till att skapa och 
upprätthålla ett diskriminerande samhälle där vita svenskar privilegieras. Effekterna av detta 
bidrar till exkludering och skillnadsskapande även på ett strukturellt plan och på så sätt spär 
vardagsrasismen på både inom strukturell och institutionell rasism.  
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5. Målgrupper            
 
Några av forskningscirklarna riktades till en bred målgrupp av människor som har ett 
intresse kring frågor om rasism och diskriminering, speciellt de invånare som var 
intresserade av eller ville dela med sig av sina erfarenheter i frågorna.  Andra 
forskningscirklar bestod av deltagare som delade samma typ av utsatthet för diskriminering, 
på grund av religion eller hudfärg.   
 
I Botkyrka nåddes de tilltänkta målgrupperna via annonsering i lokal media samt via 
kommunens lokala nätverk hos både boende och föreningar. Efter detta etablerades även 
en direkt kontakt med de lokala organisationer som företräder de specifikt identifierade 
utsatta grupperna. Dessa identifierade grupper var den muslimska befolkningsgruppen samt 
afrosvenskar. Båda dessa grupper utgör tillsammans med romer de grupper som är mest 
utsatta för rasism och diskriminering enligt den samlade forskningen inte bara i Botkyrka 
och Sverige utan även inom EU och övriga Europa. Då det inte finns en stor närvaro av 
romer i kommunen kunde inte en cirkel startas med denna grupp.  
 
I Växjö nåddes de tilltänkta målgrupperna genom att aktivt söka upp befintliga grupper och 
samlingsplatser i Araby med målet att nå specifikt utsatta grupper, men även 
marginaliserade majoritetssvenskar och ungdomar. I Araby finns många människor med 
somalisk bakgrund, som på olika sätt är särskilt utsatta för diskriminerande strukturer. 
Därför kom de att utgöra en viktig grupp för forskningscirklarna där.  
 
Ett syfte med forskningscirklarna är att formulera och framföra rekommendationer och 
konkreta förslag på hur kommunen kan arbeta med frågorna i den reguljära verksamheten. 
Därmed är även förtroendevalda och tjänstemän en viktig målgrupp för denna satsning. 
Deras uppgift ligger i att ta till sig de rekommendationer och förslag som presenteras av 
cirkeldeltagarna. Det handlar om att få en bild av vilka upplevelser av diskriminering som 
finns i kommunen och sedan återkoppla hur kommunen kommer gå vidare i arbetet med 
frågorna och implementera förslagen i den ordinarie verksamheten när så bedöms möjligt.  
 
 

6. Beskrivning av metoden forskningscirklar      
  

Forskningscirkelmetoden har många likheter med det som i Sverige kallas studiecirklar, där 
en grupp personer träffas regelbundet för att gemensamt fördjupa sig i ett kunskaps-
område. Både metoderna studiecirkel och forskningscirkel är delar av en gammal svensk 
folkbildningstradition som utvecklats parallellt till akademin. Studiecirkeln användes inom 
de folkrörelser som växte fram i början av 1900-talet, såsom arbetar- och 
fackföreningsrörelsen och senare också kvinnorörelsen, som ett sätt att organisera sig och 
utveckla sin egen kunskapsproduktion.  
 
Forskningscirkeln är dock som metod av färskare datum. Den utvecklades under 1970-talet 
då omfattande förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen ägde rum. Som ett sätt att 
följa med i den snabba förändringen började förtroendevalda inom fackföreningar ta 
kontakt med och samarbeta med forskare som arbetade med dessa frågor vid universiteten. 
Ur dessa möten utvecklades metoden forskningscirklar, som en samarbetsform och en 
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mötesplats som möjliggjorde fördjupade diskussioner och idéutbyten under mer flexibla 
former än de som är traditionella inom akademin. Idag är forskningscirklar en etablerad 
metod i Sverige som används inom en rad olika yrken och institutioner.  
 
Antalet deltagare i en cirkel kan variera, men ett rekommenderat antal kan ligga mellan 5 - 8 
personer, för att göra det möjligt för samtliga deltagare att komma till tals. Minst en av 
deltagarna måste vara forskare med kompetens inom det kunskapsområde som 
forskningscirkeln ska fördjupa sig i. Tanken är att cirkeln ska möjliggöra ett möte där 
forskares teoretiska kunskap och praktikers verksamhetsnära kunskap möts, det vill säga ett 
möte som bidrar till att fördjupa samtliga deltagares förståelse av ett visst problemområde. 
Forskningscirklar kan ur detta perspektiv ses som ett kunskapsmöte som främjar 
demokratiska processer. Det uppstår en ömsesidig påverkan mellan forskare och deltagare 
vilket gör det möjligt för båda parter att fördjupa i sin syn på problemet. Detta görs genom 
att en större förståelse för och en mångsidig belysning av problemet skapas i mötet mellan 
deltagarnas olika erfarenheter och kunskaper. 
 
I ett första skede ska deltagarna i en forskningscirkel identifiera ett problemområde att 
fördjupa sig i. Därefter ska deltagarna, med hjälp av forskaren, systematiskt och medvetet 
fördjupa sin kunskap om problemområdet genom gemensamma diskussioner och 
bearbetning av relevant forskning, samt genom egna empiriska undersökningar som tolkas 
och diskuteras gemensamt inom cirkeln.  
 
Tidsaspekten är en viktig faktor för de kunskapsprocesser som är tänkta att möjliggöras 
genom forskningscirklar. Då det gäller att främja processer som möjliggör en fördjupning i 
de frågor som undersöks, bör cirklarna pågå under en längre tid, med regelbundna möten 
som möjliggör en återkommande återkoppling. Inte sällan träffas gruppen en gång i 
månaden under ett år eller längre. Denna långsiktighet är nödvändig för att möjliggöra en 
mer djupgående förståelse för den problematik gruppen arbetar med eller befinner sig 
inom, genom återkommande diskussioner, reflektioner och iakttagelser samt mindre 
undersökningar som kan genomföras mellan mötena. Den roll forskaren har handlar om att 
bidra till diskussionen som en expert från sitt akademiska perspektiv och att dokumentera 
diskussionen samt skriva en avslutande rapport om de olika kunskapsprocesser som ägde 
rum inom cirkeln. Det är också forskarens roll att se till att diskussionerna i cirklarna är 
inkluderande, etiska och respektfulla. 
 
6.1 Vad forskningscirklar kan användas till  
 
De diskussionerna som uppstår i forskningscirklarna kan fylla olika funktioner. De kan till 
exempel fungera som en kompetensutveckling för deltagarna. Forskningscirklarna kan också 
användas som en metod för vuxenutbildning. De kan användas för att sprida information 
om forskningsläget i de frågor som cirkeldeltagarna fördjupar sig i, eller också som en 
katalysator som initierar ny forskning. Det kan också vara en metod som kan användas för 
att stärka kopplingarna mellan den forskning som bedrivs på universiteten och den 
verklighet som andra aktörer i samhället lever i. 
Forskningscirklarna kan också användas som ett demokratiseringsverktyg, som möjliggör att 
flera deltar i en fördjupad gemensam reflektion, t ex i frågor om hur en viss verksamhet ska 
utvecklas.  
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Forskningscirklar kan också användas som ett sätt att formulera förslag för hur en 
problematik som berör hela gruppen kan hanteras, något som har varit en bärande tanke 
för hur forskningscirkelsmetoden har använts inom ramarna för ECAR.  
 
Forskningscirklar i sig erbjuder med andra ord inga ”lösningar” på problem, utan snarare ett 
utrymme för och ett utbyte mellan personer som besitter både en praktisk och teoretisk 
kunskap om ett visst problemområde. Detta är en kunskapsprocess som kan leda till nya sätt 
att hantera en problematik som därefter kan testas utanför forskningscirkeln. 
 

6.2 Forskningscirkel som ett verktyg i ett kommunalt arbete mot diskriminering 
 
Tanken bakom Botkyrkas och Växjös satsning på forskningscirklar inom ECAR var att 
använda sig av metoden för att främja möjligheten för de som drabbas av diskriminering att 
lyfta fram hur detta påverkar deras liv. Metoden gör det möjligt för grupper av människor 
som bor i en kommun att utveckla en gemensam reflexiv process som ger deltagarna 
möjligheten att se hur de egna erfarenheter ofta är en del av ett större mönster, och där 
deras olika privata erfarenheter kan kopplas till de socioekonomiska strukturer som 
kännetecknar samhället. Metoden, som innefattar en gemensam reflektion, och en 
gemensam undersökning av ett visst problemområde med hjälp av den input som en 
forskare ger, kan med andra ord fylla en medvetandegörande och medvetandehöjande 
funktion särskilt för underordnade grupper i samhället. 
 
Om forskningscirkel ska användas som ett verktyg mot rasism och diskriminering, blir frågan 
om hur cirklarna ska sammansättas viktig. Å ena sidan kan deltagandet i cirklarna vara öppet 
för alla som har ett intresse av frågor som rasism och diskriminering, oberoende av 
etnisk/nationell bakgrund. Detta möjliggör diskussioner där i bästa fall deltagarna får möta 
människor som de annars inte skulle möta, och lyssna på deras erfarenheter och perspektiv. 
Ur detta perspektiv kan forskningscirklar användas som ett möjligt sätt att nyansera 
förutfattade meningar olika grupperingar har om varandra. 
 
 Å andra sidan kan forskningscirklar skapas med människor som delar erfarenheter av 
utsatthet för samma typ av diskriminering. En sådan sammansättning av deltagare gör det 
möjligt för deltagare att känna igen sig i och bekräfta varandras erfarenheter, och kan också 
vara nödvändig för att skapa samtal där deltagarna känner att de fritt kan tala om sina 
erfarenheter av diskriminering.  
 
För att forskningscirklarna ska fungera som ett verktyg som hjälper kommunen att utveckla 
sitt arbete mot rasism och diskriminering krävs att det ingår ett moment där kontakt och 
dialog med kommunens tjänstemän och politiker möjliggörs. Att låta tjänstemän och 
politiker vara en del av forskningscirklarna riskerar dock att skapa situationer där deltagarna 
kanske inte känner sig bekväma med att artikulera eventuell kritik mot kommunens arbete. 
Ett sätt att ändå möjliggöra en dialog med tjänstemän och politiker är att ordna 
rapporteringsmöten, där de synpunkter och rekommendationer som formulerats inom 
cirklarna rapporteras till dem. På så sätt kan politiker och tjänstemän reagera på detta, och 
också ta med sig synpunkterna in i den kommunala organisationen. Det är också viktigt att 
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cirklarna avslutas med ett tillfälle då en formell avrapportering äger rum, där resultatet från 
cirklarna presenteras för kommunen.  
 
Rekommendationerna och synpunkter från cirklarna kan för kommunen fungera som ett led 
i en fördjupad förståelse av hur kommuninvånare upplever den kommunala verksamheten, 
genom synliggöra de mekanismer i den kommunala organisationen som kommunens 
invånare upplever som uteslutande, eller hindrande för en optimal utveckling av kommunen 
och den enskilda individen. Därmed får de kommunala beslutsfattare ett bättre underlag för 
framtida beslut .  
 
Deltagarnas rekommendationer kan ses som den första fasen i bruket av forskningscirklar 
som ett verktyg för kommunen när det gäller att arbeta mot rasism och diskriminering. Den 
andra fasen måste bestå i en process där beslutsfattande politiker och tjänstemän förhåller 
sig till rekommendationerna. En tjänsteman i kommunen måste här ansvara för att de olika 
rekommendationer skickas vidare till berörda tjänstemän och förtroendevalda, som i sin tur 
måste göra en bedömning av hur de kan arbeta med rekommendationen. Är detta något 
som kommunen kan arbeta med? Finns det redan ett sådant arbete igång? Behöver man 
kommunicera eller tillgängliggöra det arbetet som görs på ett bättre sätt? Vilka 
rekommendationer kan man tänka sig att utveckla sin verksamhet med? 
 
Hela processen med forskningscirklarna bör sedan avslutas med ett återkopplingsmöte, där 
representanter från kommunen bjuder in deltagarna från cirklarna och rapporterar om hur 
rekommendationerna bemöttes inom kommunens förvaltningar.  
 
Detta arbete kräver så klart i grunden dels en nyfikenhet bland tjänstemän och kommunen 
för hur invånare upplever rasism och diskriminerande strukturer, samt en beredskap att 
skapa de förutsättningar som behövs inom administrationen för att ta hand om de förslag 
som cirklarna ger.  

 

6.3 Koppling till ECCARS 10-punktsplan 

Att använda forskningscirklar som en metod i arbetet mot diskriminering och rasism har 
gjort de möjligt för Botkyrka och Växjö att arbeta med fyra av de åtagande som är 
formulerade i ECCAR:s 10 punktsplan, nämligen åtagande 1, 2, 4 och 6.  

 

Åtagande nummer 1 i ECCARS 10-punktsplan: Större vaksamhet mot rasism 

I denna punkt uppmanas städerna att utveckla en regelbunden samverkan med lokala 
aktörer för att få en verklighetsnära bild av situationen i fråga om rasism och diskriminering 
i olika delar av kommunen. Här kan forskarcirklarna fylla en viktig roll när det gäller en 
djupare förståelse för hur rasism och diskriminering påverkar på olika sätt kommunens 
invånare, då de möjliggör en längre samverkan med lokala aktörer som kan bidra till en 
fördjupad, kvalitativ förståelse av hur rasism och diskriminering ser för dessa personer.  

  

Åtagande nummer 2: Analys av situationen vad gäller rasism och diskriminering och 
övervakning av kommunal politik.  
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I denna punkt uppmanas kommuner utveckla mål, statistik och indikatorer för att 
kontinuerligt analysera läget i fråga om diskriminering, i samverkan med forskare. Ett sådant 
arbete förutsätter att de personer som utvecklar de mål, statistiska instrument och 
indikatorer som krävs för att följa utvecklingen av rasism och diskriminering i kommunen 
också har en bra förståelse av hur det yttrar sig för de som drabbas av det. Här kan 
forskningscirklarna vara en bra metod för att skaffa sig denna kunskap tillsammans med 
forskare.  

 

Åtagande nummer 4: Ökad medverkan från allmänheten och mer välinformerade invånare 

Genom denna punkt åtar sig kommunerna att informera och sprida kunskap hos 
allmänheten om situationen i kommunen och vilka grupper som är utsatta för 
diskriminering och rasism. Samt också ge invånarna bättre information om deras 
lagstadgade rättigheter och skyldigheter och engagera olika samhällsaktörer i uppdrag som 
motarbetar spridning av rasism och diskriminering. Forskarcirklarna kan här användas som 
ett sätt att sprida information till nyckelpersoner om hur olika grupper i kommunen är 
drabbade av diskriminering och rasism, men också om vilka rättigheter de har och vart de 
kan vända sig när diskriminering sker.  

 

Åtagande nummer 6: Utveckla kommunen som arbetsgivare och tjänsteleverantörer för lika 
möjligheter  

Denna punkt fastställer att kommunen åtar sig att vara en arbetsgivare som ger lika 
anställningsmöjligheter och som tillhandahåller service utifrån behov, oberoende av vilken 
grupp individer tillhör. Detta kräver dock att kommunen har kunskap om hur olika grupper i 
samhället upplever det bemötandet de får i olika förvaltningar, samt hur de tjänster 
kommunen tillhandahåller kommer olika grupper till gagn. Ett sätt att skapa sig kunskap om 
detta är att inom forskningscirklar diskutera om hur deltagarna upplever kommunen olika 
förvaltningar.  

 

7. Genomförandet av metoden forskningscirklar 

 

Genomförandet av metoden med forskningscirklar som ett verktyg att arbeta mot rasism 
och diskriminering har för kommunerna gett många nyttiga erfarenheter. Processerna i de 
två olika kommuner har dock varit långt ifrån problemfria, då många svårigheter uppstod på 
vägen.  

Något som påverkade processen var att det fanns svårigheter i kommunikationen under 
ansökningsprocessen av ECAR projektet, vilket ledde till att Växjö Universitet och de 
involverade forskarna i Växjö inte blev en formell part i projektet. Därmed kunde dem inte 
heller delta i de internationella träffarna.  

Ett annat problem var att administrationen av projektet har varit mycket betungande för 
alla inblandade parter, något som blev till en stor utmaning för Botkyrka kommun som 
ansvarade för detta. Projektet har här för kommunen synliggjort behovet av att stärka sin 
kompetens när det gäller administration av EU-projekt, något som senare har påverkat 
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interna omstruktureringar och rekryteringar. Ett annat problem var att den tjänsteman som 
inledningsvis skulle ansvara för projektet inom Botkyrka kommun fick på sig av 
kommunledningen andra mer prioriterade uppdrag. Detta ledde till att projektledningen 
övertogs så småningom av Mångkulturellt centrum, som också tog på sig uppgiften att reda 
ut alla administrativa uppgifter först, för att sedan hjälpa Botkyrka och Växjö kommun med 
deras egna rapporteringar. Allt detta ledde till turbulens och oklarheter som tyvärr 
försvårade processen med forskningscirklarna, då mycket energi fick ägnas åt det 
administrativa arbetet.  

Arbetet med forskningscirklarna i Växjö och Botkyrka har också haft positiva effekter. I båda 
fall fungerade metoden som ett sätt för kommunen att få input till sin verksamhet om hur 
människor upplever rasism och diskriminering i sin vardag, skapa kontaktytor mellan 
förtroendevalda och boenden. I båda fall fungerade också metoden som en möjlighet för 
deltagarna att gemensamt formulera rekommendationer för hur kommunen kan arbeta för 
att förbättra sitt arbete mot diskriminering, och bidragit också till att kommunen i vissa 
aspekter anpassat sitt arbete i detta utifrån de formulerade rekommendationerna. Härnäst 
följer en beskrivning av processerna i Växjö och Botkyrka.  

  

7.1 Processen i Botkyrka  

Alla invånare i Botkyrka kommun inbjöds genom annonsering i den lokala tidningen och på 
kommunens hemsida att delta i en sökkonferens som fungerade som startskottet för hela 
processen. Kommunens demokratiutvecklare inbjöd även alla föreningar som finns 
registrerade i kommunen. Utöver detta fick även 40 samhällsinformatörer (nyckelpersoner 
från olika organisationer samt studenter som är kontrakterade för att sprida information 
inom olika nätverk) i uppdrag att bjuda in invånare som ingick i deras respektive nätverk. 

Sökkonferensen avhölls den 18 september 2011 och hade mer än 40 deltagare. Under de 
diskussioner som ägde rum identifierade deltagarna tre olika områden vilka ansågs vara 
särskilt viktiga i arbetet mot rasism och diskriminering i kommunen, nämligen a) skolans roll 
i reproduktionen av och i kampen mot rasism och diskriminering, b) kommunens roll i 
reproduktionen av och i kampen mot rasism och diskriminering och c) det civila samhällets 
roll i reproduktionen av och i kampen mot rasism och diskriminering. Under konferensen 
gavs deltagarna möjlighet att anmäla sig som till dessa tre olika forskningscirklar, vilket så 
småningom ledde till att 10-talet personer kopplades till varje cirkel. 

Utöver dessa tre forskningscirklar som tillkom på sökkonferensen bildades även två cirklar 
genom direkt kontakt med lokala föreningar, nämligen OPAD (Organisation for Poverty 
Alleviation and Development), som organiserar invånare med afrikansk bakgrund, och 
Islamiska förbundet som organiserar invånare av muslimsk tro. Syftet med dessa två cirklar 
var att skapa möjlighet att diskutera erfarenheter av diskriminering och rasism i kommunen 
tillsammans med andra som delar samma typ av utsatthet, det vill säga den diskriminering 
och rasism som afrikaner och muslimer drabbas av. 

Två forskare från Mångkulturellt centrum, med kompetens i frågor som rör rasism, 
diskriminering samt kunskap om Botkyrkas kontext kopplades till två cirklar vardera. En 
forskare från Uppsala universitet som är expert på området skolan, segregation och 
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diskriminering, fick i uppdrag att leda cirkeln om skolan. Alla de tre forskarna var själva icke-
vita. 

Omkring 20 forskningscirkelsmöten genomfördes totalt mellan september 2011 och mars 
2012, med sammanlagt cirka 40 olika deltagare. De första mötena var mycket intensiva. 
Speciellt cirklarna med afrosvenskar och svenska muslimer uttryckte under de inledande 
mötena en stor frustration över den diskriminering och rasism som de upplever i sin vardag, 
och delade med sig av många personliga erfarenheter som de andra kände igen sig i. 
Deltagarna i dessa båda grupper visade sig också vara mycket kunniga om och belästa på 
forskningsläget när det gäller den typ av diskriminering som riktas mot dem. Frustrationen 
de gav uttryck för var dels kopplad till de situationer av diskriminering de är utsatta för 
generellt, men också till det faktum att de upplevde att inte mycket i händer i kommunen i 
arbetet med dessa frågor.  

De tre andra cirklarna hade deltagare med olika etniska och nationella bakgrunder. I dessa 
grupper kom diskussionerna inte att handla lika mycket om egna erfarenheter av rasism och 
diskriminering, utan mer om vad som kan beskrivas som boendesegregationens negativa 
effekter. Här fokuserade diskussionerna på effekterna av den sociala stigmatiseringen av det 
område man lever i, massmediernas roll i detta, avsaknaden av gemensamma mötesplatser 
med mera.  

För samtliga cirklar var de första mötena intensiva, på så sätt att deltagarna delade med sig 
av sina erfarenheter och gärna formulerade rekommendationer om hur kommunen skulle 
kunna göra för att förbättra sitt arbete mot diskriminering, utifrån den bild som gemensamt 
framkom vad gäller hur diskriminering och rasism kommer till uttryck i kommunen.  

Efter de inledande mötena, präglades de resterande träffarna av ett ojämnt och även 
sjunkande antal deltagare. Cirkeln som handlade om skolan, och där framför allt många 
unga vuxna deltog, cirkeln om kommunen och cirkel med svenska muslimer möttes tre 
gånger vardera, och cirkeln med afrosvenskar möttes fyra gånger. Cirkeln som arbetade 
med frågan om hur civilsamhället i Botkyrka skulle kunna samverka med kommunen i 
kampen mot diskriminering och rasism fungerade bättre än de andra. Deltagarna träffades i 
denna cirkel totalt 6 gånger och flera av dem utvecklade relationer med varandra 
sinsemellan och började mötas i andra sammanhang. I denna cirkel var alla deltagare 
kvinnor över 50 år, och samtliga utom en var arbetssökande sedan en längre tid. Två av 
deltagarna engagerade sig genom en kvinnoorganisation som en av deltagarna arbetar 
inom.  

Det kan finnas många anledningar till att de flesta cirklar inte lyckades genomföra ett större 
antal möten. Cirklarna bestod för det mesta av invånare som inte kände varandra, och som 
ibland representerade olika föreningar. Mötena genomfördes också på Mångkulturellt 
centrum, en plats som en del av deltagarna inte hade varit på tidigare och inte heller kände 
till. Under uppföljande samtal med några av de deltagare som hade varit med i början men 
sedan inte återkommit, framgick det också att de tyckte att det var bra att kommunen 
genomförde denna satsning, men att de kände att det inte skulle förändra situationen för 
dem eller för deras grupp. 
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7.2 Resultatet i Botkyrka: 33 rekommendationer 

Även om det bara var en forskningscirkel av fem som kom att mötas regelbundet under en 
längre tid, så gav den sammanlagda dokumentationen av diskussionerna i de möten som 
genomfördes i cirklarna möjligheten att se klara mönster. De deltagande forskarna kunde 
tydligt konstatera att vissa problemområden återkom i de olika cirklarna. De 
problemområden som diskuterades i cirklarna generellt kan delas upp på följande vis: 

- Boendesegregationens negativa konsekvenser 

Vittnesmål om konsekvenserna av den skarpa etnisk-rasliga och socioekonomiska 
segregationen i kommunen i form av till exempel stigmatisering av vissa stadsdelar liksom 
av de skolor som finns där (till exempel i medierna) var återkommande i alla cirklar. 
Detsamma gällde känslan av att ha tillgång till sämre kommunala tjänster än dem som bor i 
de södra delarna av kommunen, till exempel när det gäller idrottsanläggningar och 
fritidsaktiviteter. Just bristen på kontakt med ”svenskar” återkom ofta som ett problem som 
kopplades till segregationen och diskrimineringen, då bristen på social interaktion med 
personer med majoritetssvensk bakgrund sattes i samband med att negativa fördomar och 
rykten cirkulerar rörande norra Botkyrka.  

En lärdom från cirklarna är också att när deltagarna började tala om diskriminering, så kom 
ofta diskussionen att handla om hur resurser fördelas i kommunen och i samhället i stort. 
Detta kan ses som ett utslag för att det är just i en ojämn fördelning av resurser, både 
materiella och symboliska, som diskriminerande strukturer blir särskilt påtagliga. Det 
betyder helt enkelt att resurssvaga människor är extra utsatta för diskriminering av alla de 
slag. 

- Bristen på mötesplatser 

Ett annat tema som återkom i cirklarna var avsaknaden av mötesplatser i kommunen, där 
invånare med olika bakgrunder och från olika delar av kommunen kan mötas. I samband 
med dessa diskussioner kunde de kulturinstitutioner som stöds av kommunen och vilka är 
belägna i norra Botkyrka, såsom Mångkulturellt centrum, Subtopia och Hallunda Folkets 
hus, kritiseras då deltagarna menade att de inte såg på vilket sätt dessa institutioner var 
förankrade i närområdet. Deltagarna kunde i stället uppleva att dessa institutioner snarare 
fungerade som företag, där man måste betala för att ta del av deras tjänster. Deltagarna 
menade också att arbetet med en lokal förankring av verksamheten inte var prioriterat inom 
dessa institutioner, något som till exempel avspeglades i vilka människor som arbetar där 
liksom i vilka typer av aktiviteter som erbjuds och i hur lokalerna används.  

- Kvinnor och barn som särskilt utsatta grupper 

Barn och ungdomar beskrivs som särskilt utsatta för effekterna av segregation, rasism och 
diskriminering. I cirkeln som handlade om civilsamhällets roll och som enbart bestod av 
kvinnor, lyftes kvinnornas situation extra mycket upp. Deltagarna menade att kvinnor är 
särskilt utsatta eftersom de har svårare att hitta arbete, framför allt om de är lågutbildade 
och isolerade i sina egna hem. När detta kombineras med rasism och diskriminering är 
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kvinnor utsatta för en typ av dubbelt förtryck. Barn och ungdomar lyftes också fram som en 
grupp som är extra känslig för den samhälleliga och sociala stigmatiseringen av ett 
bostadsområde, något som kan påverka identitetsutvecklingen negativt och tidigt väcka en 
känsla av att inte tillhöra och inte vara en del av det svenska samhället.  

- Kommunen och skolan 

En kritik som formulerades inom cirklarna handlade om att de personer som arbetar inom 
kommunen inte återspeglar mångfalden bland dess invånare. Deltagarna menade att detta 
naturligtvis påverkar hur kommunen arbetar med frågor om rasism och diskriminering. En 
deltagare kommenterade att "Alla är välmenande och antirasister, men de är också en del 
av en diskriminerande struktur." Med detta menade man att en antirasistisk hållning inte 
alltid reflekteras strukturellt i den kommunala organisationen, vilken för det mesta 
domineras av vita majoritetssvenskar även om befolkningen uppvisar en stor heterogenitet.  

Deltagare i cirklarna med afrosvenskar och med svenska muslimer lyfte även upp att en del 
lärare kunde utsätta, medvetet eller omedvetet, minoritetselever för diskriminering. Det 
kan handla om negativa attityder och om lägre förväntningar på elever med en viss 
bakgrund. En annan sak som lyftes upp var att elever från olika minoritetsgrupper "tillåts" 
diskriminera varandra, bland annat genom att bruka nedsättande ord, utan att lärare ingrep. 

- Arbetsmarknad och språk 

Deltagarna gav uttryck för åsikten att majoritetssvenskar i allmänhet ges företräde till 
tjänster, även i de fall då de inte är den mest kvalificerade. De lyfte även upp att ökade krav 
på utbildning och språk även inom yrkesgrupper där det tidigare inte fanns sådana krav, 
såsom för lokalvårdare, drabbade många invånare särskilt hårt. Här upplevdes kraven på en 
"bra" svenska snarare som diskriminerande, som ett sätt att sålla ut folk. En deltagare 
kommenterade detta med att: "Du behöver inte prata med golvet när du rengör det." 

- De etniska föreningarna 

Deltagarna lyfte även upp vad de uppfattade vara problematiska aspekter med vissa etniska 
föreningar i området, vilka upplevdes som alltför inåtvända och ointresserade av att öppna 
upp sig för grannskapet och delta i samhällslivet. Här återkom åsikter om att vissa 
minoritetsgruppers föreningar uppfattas domineras av män och att det fanns en avsaknad 
av någon verklig verksamhet för kvinnor. Deltagare kunde också ställa sig frågande till hur 
resurser fördelades mellan olika föreningar. I synnerhet diskuterades tillgången till lokaler 
för att bedriva verksamhet. Det fanns en utbredd upplevelse att många äldre etniska 
föreningar genom åren har fått tillgång till både lokaler och ekonomiskt stöd, utan att 
engagera sig särskilt mycket i områdets utveckling. För de cirkeldeltagare som var 
engagerade i nyetablerade organisationer kan avsaknaden av lokaler utgöra ett påtagligt 
problem för verksamheten, och det fanns en känsla av att de trots sitt engagemang och 
arbete för området inte gavs tillgång till vissa resurser.  
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Utifrån ovanstående problemområden formulerades inom cirklarna ett 30-tal förslag och 
rekommendationer på hur kommunen skulle kunna förbättra sitt arbete mot diskriminering 
och rasism. Några exempel på rekommendationerna är: 

- Synliggöra situationen för olika etniska grupper genom att utveckla indikatorer för 
detta och fortsätta samla in vittnesmål om diskriminering och rasism. 

- Se till att personer som arbetar i kommunen genomgår en utbildning om rasism och 
diskriminering. Detta bör även vara en förutsättning vid rekrytering av chefer. 

- Ge tillgång till starta eget-kurser på andra språk. 

- Främja och utveckla en större mångfald av religiösa platser bortom den ensidiga 
inriktningen på enbart muslimer och kristna. 

- Utveckla möjligheten för invånarna att del av kommuninformation på andra språk än 
svenska.  

- Ge extra stöd och underlätta tillgången till lokaler för föreningar som bedriver en 
verksamhet som bidrar till en hållbar lokal utveckling, och särskilt när verksamheten 
vänder sig mot kvinnor och barn. 

 

Cirklarnas rekommendationer och synpunkter på kommunens arbete sammanfattades av 
forskarna i ett dokument som sedan presenterades för de högsta beslutsfattarna i Botkyrka 
kommun den 28 mars 2012 (kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice 
ordförande, chefen för kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämndens ordförande 
med flera). Vid detta tillfälle fick också deltagare från cirklarna tillfälle att direkt vända sig till 
kommunens beslutsfattare, och ställa frågor om deras arbete. 

Därefter bearbetades rekommendationerna av två tjänstemän vid Botkyrka kommun vilka 
ansvarar för demokratiutvecklingsfrågor. De riktade de olika rekommendationerna till de 
nämnder och förvaltningschefer som berördes, med uppmaningen att avge ett svar innan 
slutet på september 2011. När alla berörda tjänstemän formulerat sina svar angående hur 
de förhöll sig till rekommendationerna, satte demokratiutvecklaren samman svaren i ett 
dokument, och slutgiltig återrapportering till deltagarna anordnades i form av ett möte på 
Mångkulturellt centrum den 9 december 2012.  

Många av de rekommendationer som formulerades rörde sådant som kommunen redan 
arbetade med, men rekommendationerna aktualiserade även frågan om hur information 
om detta arbete når ut till kommuninvånarna. Kommunen kunde också identifiera olika 
utvecklingsområden, till exempel utvecklingen av indikatorer för hur olika grupper i 
kommunen utsätts för rasism och diskriminering. Detta kommer att göras i samarbete med 
den lokala antidiskrimineringsbyrån i Alby. 

Vad gäller de rekommendationerna som berörde områden som kommunen redan inlett ett 
arbete med, så sågs det som en bekräftelse på vikten av att arbeta med dessa frågor. 
Kommunen instämde till exempel i behovet av att skapa nya mötesplatser och av att 
utveckla befintliga sådana för att minska den sociala distansen mellan olika grupper och 
områden. En pågående satsning är till exempel något som kallas Bocenter, och som handlar 
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om att ge tillgång till gemensamma lokaler för föreningar och boende i stadsdelen Norsborg. 
En liknande satsning planeras för den nya fritidsgården i Alby, som beräknas vara klar i slutet 
av 2013. Utöver förvaltningarna, har Mångkulturellt centrum som ett resultat av de förslag 
som framkom i cirklarna också utvecklat möjligheten för föreningar och enskilda att 
kostnadsfritt bedriva verksamhet i centrets lokaler. Från och med 2013 kommer det också 
att finnas ett särskilt rörligt bidrag för föreningar som syftar till att öka utbytet och 
samarbetet över förenings- och kommundelsgränser. 

Flera olika förvaltningar åtog sig vidare att utveckla ett internt arbete utifrån 
rekommendationerna. Ett exempel på detta är att utbildningsförvaltningen ställde sig 
positiv till möjligheten att dokumenterad kunskap om rasism och diskriminering ska vara en 
merit vid tillsättning av tjänster, och förvaltningen planerar också se till att en plan mot 
diskriminering och kränkande behandling ska utvecklas inom varje verksamhet. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har dessutom till 2013 formulerat åtagandet att ta fram information 
om verksamheten på ett antal olika språk.  

De tjänstemän som arbetat med forskningscirklarna upplever att det är ett bra och 
fungerande arbetssätt för att ta in kommuninvånares kunskap och erfarenheter av rasism 
och diskriminering in i förvaltningsorganisationen. Det kräver dock en handlingsberedskap 
hos berörda verksamheter att ta vara på resultatet - och än mer att vara beredda att 
ompröva inriktningen på befintlig verksamhet.  

Forskningscirkelmetoden har också gjort det möjligt att få en bild av vad nämnder och 
förvaltningar gör i dagsläget i fråga om att arbeta mot rasism och diskriminering, och den 
har också synliggjort behovet av ett utvecklingsarbete inom detta område. 

 
7.3 Processen i Växjö 
 
I Växjö beslutade tjänstemännen i samråd med de forskare som ansvarade för 
forskningscirklarna att genomföra projektet i stadsdelen Araby. Tjänstemännen vid Växjö 
kommun ansvarade för att söka upp och finna deltagare till cirklarna.  

Processen i Växjö var planerad att starta med en sökkonferens, där intresserade invånare 
ges möjlighet att samtala kring projektets teman rasism och diskriminering i ett antal 
gruppsessioner och själva identifiera för dem viktiga områden att diskutera vidare i form av 
forskningscirklar. Sökkonferensen var tänkt att genomföras i oktober 2011, och information 
om den spreds bland annat till nyckelpersoner i området. Då alltför få anmälde sig till 
konferensen, beslutade dock tjänstemännen och forskarna gemensamt att ställa in den.  

Det kan finnas flera förklaringar till det ringa intresset för sökkonferensen. En är att det är 
betydligt svårare än man räknade med från kommunens sida att nå den målgrupp man hade 
i sikte med information av det här slaget. Det är tänkbart att det är alldeles för mycket att 
förklara kring projektet och därför svårt att motivera potentiella deltagare till att komma på 
en sökkonferens. Möjligen överskattade man också tillgången till lämpliga nätverk och 
nyckelpersoner i området eller så handlade det om svårigheter att hinna kommunicera 
tillräckligt med alla. Ytterligare en möjlig aspekt kan vara att det mentala avståndet mellan 
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representanter från kommunen och målgrupperna kan är avsevärt. Lärdomen är 
hursomhelst att en sökkonferens i ett sammanhang som detta behöver förberedas mer 
noggrant och under en längre tid än vad som skedde. 

Det visade sig nödvändigt att ändra planerna, och en annan strategi valdes istället. 
Tillvägagångssättet blev att utnyttja befintliga grupper och samlingsplatser i området. Efter 
ett antal förberedande möten med olika nyckelpersoner och grupper vilka delgavs 
information om projektet genomfördes ett antal sammankomster av 
forskningscirkelliknande karaktär under första halvåret 2012. Samtalen genomfördes i fyra 
olika sammanhang:  

1. Ungdomsgruppen: Under perioden den 23 januari till 20 februari 2012 fick forskare på 
fredagseftermiddagarna tillfälle att samtala om rasism och diskriminering med ungdomar 
som deltog i projektet ”Ditt fria val”, ett projekt som syftar till att höja valdeltagandet bland 
ungdomar genom att engagera dem i arbete med demokrati, delaktighet, mänskliga 
rättigheter samt integration. Forskarna fick tillfälle att möta två grupper med 4-5 personer 
vardera, och samtalen varade cirka en timme per gång. Sammanlagt deltog ett dussin 
personer i träffarna, ungefär lika många män som kvinnor. De flesta av dessa hade infödd 
svensk bakgrund, medan några antingen själva hade en bakgrund i ett annat land eller 
föräldrar som hade det. 

2. Orienteringskursen: I anknytning till samma kommunala projekt genomfördes senare 
under vårterminen 2012 en så kallad orienteringskurs, där deltagarna i stort sett enbart 
bestod av somalier i åldersgruppen 19-25 år. Här fick forskarna möjlighet att träffa grupper 
som bestod av 4-8 deltagare, och där merparten var kvinnor.  

3. Studiecirkeln: Det tredje sammanhanget rörde en sedan flera år regelbundet pågående 
studiecirkel i engelska på Tallgården, ett aktivitetscentrum i Araby som drivs gemensamt av 
Växjöhem, Hyresgästföreningen och kommunen. Cirkeln träffades på onsdagskvällar mellan 
18.30-20.00 och valde olika teman eller gäster för sina möten. Forskarna fick möjlighet att 
delta i cirkeln några gånger med start den 23 mars 2012, och vid flera tillfällen sätta fokus på 
frågor om rasism och diskriminering. Gruppen bestod av mer än ett dussin personer som 
återkommande deltog i mötena. Av dessa var flera somalier, men även invandrade från 
andra länder och ett par infödda svenskar ingick även. Åldern var mycket varierande, men 
de flesta var mellan 25-40 år och merparten var män.  

4. Kvinnocirkeln: Under våren och en del av hösten 2012 träffades totalt 11 kvinnor på en 
samlingsplats i Araby för att fördjupa frågor kring hur det är att komma till och leva i 
Sverige. Två av deltagarna var forskare, båda födda och uppvuxna i Sverige. Ytterligare en 
deltagare hade infödd svensk bakgrund. Av de övriga kom en från ett europeiskt land och de 
återstående från icke-europeiska länder. 

Av ovanstående beskrivning framgår att endast det fjärde sammanhanget kan betraktas 
som en regelrätt forskningscirkel. Här fanns från början en grupp kvinnor som regelbundet 
träffades, och vilka också hade ett intresse för att i forskningscirkelform fördjupa 
diskussionen kring vissa frågor. Visserligen påminde ”studiecirkeln” på sätt och vis om en 
forskningscirkel, men det var vid endast ett fåtal tillfällen som frågor om rasism och 



37 

 

diskriminering stod i fokus. Vare sig träffarna i ”ungdomsgruppen” eller i 
”orienteringskursen” kan sägas ha haft formen av en ren forskningscirkel. Det handlade mer 
om deltagare i olika slags utbildningsinsatser, och de var inte ointresserade av 
problematiken men hade inte heller ett uttalat intresse för frågor om rasism och 
diskriminering. Alla ovan beskrivna omständigheter utgjorde således långt ifrån ideala 
betingelser för att genomföra forskningscirklarna i Araby. 

De forskare som medverkade i forskningscirklarna eller de ”forskningscirkelliknande” 
träffarna har en gedigen erfarenhet av forskningscirklar och det förhållningssätt som ligger 
till grund för dem. De har genomgående tillämpat ett sätt att förhålla sig till deltagarna som 
präglats av respekt, lyssnande, dialog och ömsesidigt utbyte av kunskaper och synpunkter. I 
egenskap av forskare har de också bidragit till dialogen genom att redovisa sin kunskap i 
form av relevanta forskningsresultat och perspektiv i diskussionerna. De har också i den 
deltagarbaserade aktionsforskningens anda uppmuntrat deltagarna till att diskutera vad 
som skulle kunna göras för att försöka åtgärda de problem som diskuterats. 

7.4 Resultatet i Växjö: Förslag och rekommendationer 

I ”ungdomsgruppen” var diskussionen livlig och många konstruktiva förslag framfördes. 
Diskussionerna kom att handla om vikten av arbete och sysselsättning åt flyktingar, och av 
en mer systematisk utplacering de nyanlända bland majoritetssvenskar för att underlätta att 
de lär sig språket. Ungdomarna menade också att deras utbildning och yrkeskunskap borde 
tas tillvara på ett bättre sätt än vad som görs. Gruppen efterfrågade föreningar och 
mötesplatser där svenskar och flyktingar kan lära känna varandra. De lyfte även fram 
möjligheten att ha värdfamiljer och lärare som behärskar både flyktingarnas språk och 
svenska. Medias ansvar att ge en positivare bild av invandrare och att erbjuda mer och 
bättre kunskap om olika kulturer efterlystes också. 

En återkommande fråga bland deltagarna i ”orienteringskursen” var varför inte fler bostäder 
byggs. Bostadsfrågan skulle kanske kunna lösas lättare om det fanns möjlighet att ta körkort 
och hitta ett boende längre bort, menade några deltagare. En av deltagarna med somalisk 
bakgrund pekade på att det i Göteborg finns somalier som lär andra somalier svenska och 
andra ämnen. En motsvarande verksamhet efterlystes i Växjö. Deltagarna i 
”orienteringskursen” var eniga om att den strukturella diskriminering som främlingspass 
medför snarast bör avskaffas. 

I ”studiecirkeln” framfördes både kritiska synpunkter och konstruktiva förslag. En massiv 
kritik riktades mot SFI-undervisningen som man menade borde kunna åtgärdas genom en 
radikalt annorlunda pedagogik, till exempel genom användningen av somalier med goda 
kunskaper i svenska och genom avsevärt förbättrade möjligheter att träffa och samtala med 
majoritetssvenskar i naturliga sammanhang. Mottagandet av flyktingar som kommer från 
krig och oroligheter kräver också vederbörliga medicinska och psykologiska insatser och 
bostäder måste kunna tillhandahållas, underströk flera av cirkeldeltagarna. Vänfamiljer och 
fadderfamiljer för nyanlända var ett annat förslag som framfördes. Större ansträngningar för 
att på ett rimligt sätt validera flyktingars kompetens, utbildning och meriter än vad som görs 
idag borde också kunna åstadkommas, enligt deltagarna i cirkeln. Likaså är det inte 
acceptabelt att så få somalier (enligt uppgift endast 25%) går vidare till gymnasiet, påpekade 
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flera i cirkeln. Ett förslag var att använda högutbildade somalier för att ge stöd till somaliska 
elever i skolan.  

En återkommande diskussion i ”studiecirkeln” handlade vidare om att somalier och andra 
grupper i Araby besitter stora resurser i form av god utbildning och omfattande 
yrkeskunskaper. Samtidigt är befolkningen i stort mycket heterogen, men det borde gå att 
organisera många olika utbildningsinsatser med hjälp av befintliga kunskapsresurser och 
stöd utifrån. Många av deltagarna hade goda erfarenheter av folkhögskolan och den 
pedagogiska tradition som den kännetecknas av. I cirkeln ventilerades idéer om en 
”drömskola” där olikheterna skulle kunna vara en tillgång, och där nyckelord som respekt, 
nyfikenhet, samarbete och empowerment skulle kunna genomsyra verksamheten. En 
folkhögskola skulle här kunna utgöra en bas och ett stöd för en sådan ”drömskola”. En del 
deltagare hade erfarenhet av svenska folkhögskolor och var mycket positiva till deras 
holistiska undervisningsformer. Återetablerandet av en folkhögskoleverksamhet i Araby 
skulle sannolikt kunna tillföra ett dynamiskt nav, runt vilken mycket samhällsbyggande 
verksamhet skulle kunna byggas upp i området. 

Att somalier förses med främlingspass är något som upprör åtskilliga av deltagarna i cirkeln. 
I passen, vilka i de flesta avseenden ser ut som vanliga svenska pass med bland annat 
uppgifter om födelseort, födelsedatum, längd, ögonfärg, finns nämligen på en av de 
inledande sidorna stämplat: ”Identity of holder not established”. Många av cirkeldeltagarna 
är frustrerade över att somalierna behandlas på detta diskriminerande sätt. Vid en av 
cirkelträffarna bestämde sig forskaren och deltagarna för att gemensamt skriva till politiska 
beslutsfattare och påtala detta problem och den orättvisa och upprördhet det orsakar. 
Följaktligen skrev träffen den 9 maj 2012 brev till samtliga partiledare för de politiska 
partierna i riksdagen utom Sverigedemokraterna. 

I kvinnocirkeln underströks betydelsen av att ”komma från hemmet” och kunna ha egen tid 
för utveckling. I detta uttalande ligger också en tydlig markör mot den kvinnosyn som 
präglar mångas familjeliv. Det är också här som det kan bli problem vad gäller utbetalning 
och fördelning av finansiella resurser. En studielön eller en mer reguljär lön till kvinnan i 
familjen betyder ofta att den summa som förs till mannen minskar vilket inte sällan leder till 
problem och att familjesammanhållningen minskar. 

Deltagarna i gruppen rapporterar även upplevelser av svårigheter i kontakt med 
myndigheter och organisationer, till exempel socialtjänsten, försäkringskassan och 
kvinnojouren. De formulerar det som att ”i Sverige är familjen det viktiga, inte individen”, 
ett intressant uttalande i relation till vad majoritetssvenskar brukar anta. Men i det här fallet 
handlar det nog mer om strukturella frågor där familjen räknas som en ekonomisk enhet. 
Det kan möjligen också bero på vem i familjen bidragen går till. Deltagarna upplever att de 
regler som styr försäkringskassan och socialtjänsten i dag är mer anpassade för byråkratiska 
operationer än för att kunna ta sig tid att lyssna till, förstå och bemöta klienterna. Personal 
vid kommunens stödkontor framhåller till exempel att bland annat kraven på 
dokumentation in i minsta detalj tar så mycket tid och kraft att ”vi administrerar ihjäl oss”. 
Resultatet blir att det finns föga tid för medmänsklighet i mötet med klienterna. En av 
deltagarna framhåller att de myndigheter som egentligen ska stärka dem som behöver hjälp 
inte sällan uppvisar ett bemötande som innebär motsatsen. De som arbetar inom 



39 

 

välfärdssektorn har efter hand blivit mer och mer kontrollerade även de, vilket i sin tur 
betyder mindre ork att vara medmänniska. Myndigheterna borde därför få mer utrymme för 
sin egentliga kärnuppgift, det vill säga att hjälpa människor, än för administrativ kontroll. 

Inom ramen för arbetet med forskningscirklarna har forskarna i Växjö inte funnit att olika 
former av ideologisk rasism är ett stort problem människor emellan. Däremot är den 
strukturella diskrimineringen gentemot somalier som tilldelas främlingspass något som kan 
betraktas som en form av institutionell diskriminering. Diskriminering i varierande grader 
och former har i övrigt hela tiden dykt upp vid mötena. Forskningscirklarna har också 
tydliggjort att de grupper som deltog i cirklarna är utsatta för de brister i det svenska 
välfärdssystemet som under de senaste decennierna blivit allt tydligare. Språkliga hinder 
och svårigheten att få tillgång till kunskap om hur de många olika delarna av samhället 
fungerar och vad som gäller blir därtill ett extra handikapp. Välfärdssystemets brister finns 
uppenbart på nationell nivå, men hur det ansvar som ligger på den kommunala nivån 
hanteras har särskilt i detta fall stor betydelse. 

För Växjö kommun bekräftade arbetet med forskningscirklarna att segregation, 
trångboddhet, skolresultat och strukturell diskriminering i arbetsmarknaden är påtagliga 
problem för invånarna. Arbetet med forskningscirklarna ledde också till mycket konkreta 
åtgärder. Kommunstyrelseordföranden har provat på möjligheten att ha chatt-
konversationer med boenden för att skapa nya möjligheter till direkt dialog. 
Forskningscirklarna synliggjorde också vikten av att bygga upp en struktur i kommunen för 
att fortsätta möjliggöra den typ av möten som uppstod i cirklarna. Kommunen ämnar här 
involvera boenderåd, polisen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Den ansvariga 
tjänstemannen i kommunen har också uppmärksammat hur deltagarna genom arbetet med 
cirklarna dels upplever att politiker bryr sig, och dels får utökar sina sociala nätverk.  
 

8. Nödvändiga resurser  
 
För att genomföra metoden forskningscirklar krävs vissa grundläggande ramar och 
förutsättningar. En forskningscirkel bör bestå av 5-8 deltagare samt en forskarutbildad 
cirkelledare. Detta ger utrymme för att samtliga deltagare ska kunna göra sin röst hörd och 
även få tillfälle att eventuellt presentera eget material i cirkeln.  
 
I regel bör mötet för forskningscirklarna äga rum mellan 2 - 3 timmar. 
Forskningscirkelledaren bör sedan räkna med lite mer än samma antal timmar för att 
förebereda och sedan även granska och analysera resultatet vid varje tillfälle. Med detta 
sagt är det viktigast att just ge tid för mötet, även för cirkeldeltagarna att mötas emellan 
träffarna. Speciellt om vissa uppgifter ska genomföras inför nästa gång. Deltagarna måste ha 
ett genuint intresse och känna sig tillräckligt lockade för att delta i återkommande träffar, 
ofta under en längre tid.  
 
Det måste även finnas resurser i form av ersättning för forskningscirkelledaren. En 
diskussion bör även tas om en viss ersättning till deltagarana också kan vara aktuell. Det bör 
även finnas resurser för eventuella externa föreläsare. Den fysiska platsen för mötet måste 
vara lättillgänglig och deltagarna måste känna sig trygga. Det ska gärna finnas tillgång till fika 
och en lättare måltid i form av exempelvis smörgåsar för att skapa en mer familjär atmosfär 
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men även för att man ska ha möjlighet att närvara och stanna kvar, speciellt om cirkeln äger 
rum på kvällen. Det är viktigt att man tänker på om en eventuell spridning av resultaten ska 
genomföras och i sådana fall göra utrymme för detta både tidsmässigt och ekonomiskt.  
 
Det är också av största vikt att forskningscirklarna även är förankrade på kommunal nivå och 
att kommunen har en god beredskap för att hantera dem förslag och rekommendationer 
som presenteras. En ansvarig person på kommunen som kan leda processen är också viktigt 
och även att deltagarna känner att deras arbete tas på allvar och respekteras på kommunal 
nivå. Det måste självklart finnas en kontinuerlig dialog mellan cirkelledaren, deltagarna och 
kommunen under processen. Artbetet skulle även underlättas om deltagarna har ett löfte 
från kommunen att arbeta med dem framtagna rekommendationerna.  
 
Sist men inte minst krävs återkoppling gentemot deltagarna. Förtroendevalda och tjänstmän 
måste ta på sig att genomföra en sådan återkoppling som också ska vara tydlig och 
framföras skriftligen, helst även muntligt.  
 

9. Lärdomar         

En grundläggande lärdom var att deltagarna som deltog i forskningscirklarna ofta redan var 
medvetna om hur rasism och diskriminering ser ut i samhället, och även till viss del relativt 
pålästa när det gäller en teoretisk förståelse av dessa fenomen. Detta var särskilt 
framträdande inom cirklar i Botkyrka som vände sig specifikt mot afrosvenskar och svenska 
muslimer. Detta innebär att de utsatta grupperna är de som är experter på området genom 
sina egna levda erfarenheter och livssituationer, och att forskaren också går igenom en 
lärandeprocess och fördjupar sin egen kunskap om hur rasism och diskriminering drabbar 
såväl enskilda individer som specifika minoriteter. 

En annan positiv sida med forskningscirklarna var att de skapade möjlighet för invånare som 
drabbas av diskriminering, rasism och segregation att mötas för att diskutera sin situation 
och därmed kunna artikulera den genom ett gemensamt språk. Detta ledde till möjligheten 
för deltagarna att gemensamt kunna formulera kritik av och förslag och rekommendationer 
till kommunen rörande hur kommunens arbete mot diskriminering, rasism och segregation 
ska kunna förbättras. Ytterligare ett positivt resultat av forskningscirklarna är den respons 
som kunde avläsas bland politiker och tjänstemän, vilka uppfattade metoden som ett bra 
sätt att få information och kunskap om hur rasism och diskriminering tar sig uttryck inom 
kommunen samt hur den drabbar vissa individer och grupper. 

En aspekt som bör nämnas i detta sammanhang är själva sammansättningen av cirklarna, 
vilken påverkade hur diskussionerna utvecklade sig. Ett tydligt mönster var att de cirklar 
som utgjordes av homogena grupper ur etnisk, religiös, språklig eller raslig bemärkelse, 
gjorde lättare för deltagarna att dela och berätta om egna erfarenheter av rasism och 
diskriminering. De cirklar som bestod av mer heterogena grupper tenderade i stället att mer 
fokusera på allmänna frågor om segregation i boendemiljön och på arbetsplatser, medan 
egna erfarenheter var mindre framträdande. Detta är en viktig lärdom att ta med sig för 
framtida forskningscirklar, då sammansättningen på cirklarna helt enkelt påverkar resultatet 
på ett avgörande sätt. 
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En svaghet med forskningscirklarna är att det inte finns några garantier att de 
rekommendationer och förslag som deltagarna formulerat någonsin kommer att införlivas i 
kommunens arbete och verksamhet, bland annat på grund av att de ibland innebära stora 
ekonomiska åtaganden eller att de är alltför radikala. Detta gör att det finns en 
överhängande risk att deltagarnas inte kommer att känna sig nöjda efter cirklarnas 
genomförande, och att känslan av underordning och marginalisering ytterligare stärks. Det 
gäller särskilt deltagare vilka ofta har använts av kommunen som informanter av olika slag, 
och vilka kan komma att känna sig exploaterade och utnyttjade. 

En annan sida av forskningscirkelmetoden rör forskarens roll och bakgrund och inställning, 
och de förväntningar som finns på denne. Det handlar om att kunna hitta och kontraktera 
forskare som dels hyser kunskap om metoden i sig och idealt också har arbetat med den 
tidigare, och som samtidigt är införstådd med den rådande forskningen kring rasism och 
diskriminering. En fördel kan också vara att vara flerspråkig eller åtminstone öppen för att 
samtalet i cirklarna ibland kan behöva föras på andra språk än majoritetsspråket. 

Ytterligare en aspekt rör själva den fysiska platsen där forskningscirklarna äger rum, och som 
handlar om att hitta det rum där deltagarna känner sig som mest hemma och trygga. Den 
uppsökande verksamhet som ägde rum i Växjö med möten och samtal på platser i Araby 
som invånarna själva regelbundet frekventerar verkar vara mer optimalt än att hålla 
cirklarna i lokaler och på platser som deltagarna kanske relaterar till majoritetssamhället, till 
makten och till det offentliga. 

Slutligen ska det även påpekas att profilen på deltagarna i cirklarna till viss del kan tendera 
att handla om de kommuninvånare som redan är organiserade, engagerade och aktiva i 
frågor som rör rasism och diskriminering, och vilka dessutom i flera fall har deltagit i andra 
kommunala projekt. Denna representationsproblematik som berör alla minoriteter i 
samhället bör man vara medveten om vid rekryteringen av cirkeldeltagarna. En möjlighet att 
gå bortanför denna grupp av redan aktiva invånare skulle kunna vara att erbjuda viss 
ersättning till cirkeldeltagarna. 

 

10. Slutsatser  

Det konkreta resultatet av forskningscirklarna var de 30 rekommendationer och förslag som 
formulerades av forskningscirkeldeltagarna i de gemensamma diskussionerna och vilka 
sedan riktades till förtroendevalda och tjänstemän att besvara för att kommunen ska kunna 
förbättra sitt arbete mot diskriminering och rasism. Nämnder, berörda förvaltningar och 
kommunledning har därefter återkopplat vilka åtgärder som är möjliga att vidta och 
genomföra samt vilka av rekommendationerna som kräver fortsatt beredning.  

Resultatet har varit övervägande positivt i både Växjö och Botkyrka vad gäller intresset att 
arbeta vidare med forskningscirklar som en metod för att fortsätta att bedriva ett 
kommunalt arbete kring frågor som rör diskriminering och rasism. Växjö har med inspiration 
från forskningscirkelverksamheten byggt upp en struktur på Internet så att kommunalråden 
tillsammans med kommunstyrelseordföranden kan genomföra chattsamtal med 
kommuninvånare. Det finns också ett intresse av att vidareutveckla metoden för att kunna 
få till konkreta fysiska möten med boenderåd, polis, arbetsförmedling och 
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försäkringskassan. Ännu ett konkret resultat i Växjö har varit att driva frågan att ändra på 
praxisen rörande somaliska främlingspass hos nationella beslutsfattare. 

Forskningscirkelmetoden gav även möjlighet för kontaktskapande och spinoff-effekter bland 
deltagarna i cirklarna. Ett resultat av forskningscirklarna för Mångkulturellt centrums del var 
att lyfta upp frågan om ett tydligare samarbete med civilsamhället i norra Botkyrka. Nya 
policies och direktiv har utvecklats vid centret för att kunna husera olika grupper i lokalerna 
med målet att stödja och kunna bidra till dessa organisationers verksamhet och framtida 
utveckling. Bland dessa organisationer hittas bland annat OPAD och Kvinnors resurscenter.  

Forskningscirkeln som metod kan beskrivas som mycket enkel att genomföra och behöver 
inte heller speciellt stora ekonomiska resurser förutom vad gäller ersättning för 
cirkelledaren samt eventuell ersättning för lokal samt mat. Tillgång till en tillgänglig och 
trygg möteslokal samt ett genuint intresse från deltagarna är två viktiga byggstenar. Det bör 
betonas att Sverige har en lång tradition av att utbilda civilsamhället genom 
studiecirkelformen. Om man inte är införstådd i denna metod kan man eventuellt behöva 
tydliggöra dess syfte och utförande. Forskningscirkeln är en interaktiv metod där det 
gemensamma samtalet står i fokus och där alla deltagare måste kunna bidra aktivt. Det är 
viktigt att poängtera vikten av kontinuitet och att man kan förbinda sig till återkommande 
träffar.  
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BILAGA: Ordlista 

 
1. Sammanfattning av "good practice"-metoden 

Den första februari 2009 lanserade Madrids kommunfullmäktige Programmet för 
gemenskapsutvecklingen i offentliga rum (Community Development Programme in Public 
Spaces, CoDeP) . Målet var att involvera Madrids invånare i aktiviteter och projekt med syfte att 
främja samlevnad och interkulturella relationer. Madridbor blev genom dessa initiativ upplysta 
om hur offentliga platser bör användas, om vikten av ömsesidig respekt mellan personer från 
olika kulturer och om behovet av att skapa gemensamma utrymmen för alla medborgare. 

 
 CoDeP:s arbete startar med en analys baserad tillgänglig data om bruket av offentliga rum i ett 
stadsområde. Därefter påbörjas ett arbete som främjar de lokala invånarnas deltagande, där 
samhällsutvecklingen kombineras med interkulturell medling.  Detta är särskilt viktigt i områden där 
interkulturella konflikter existerar eller där de lätt kan uppstå på grund av mångfalden bland de 
boende. 
CoDeP:s huvudsakliga arbetsflöden är: situationsanalys baserad på metodologin Participatory Action 
Research (PAR); kampen mot rasism och främlingsfientlighet; främjandet av samlevnad och social 
delaktighet; nätverksarbete.  
De övergripande målsättningar inkluderar: att motverka rasism och främlingsfientlighet; att stödja 
idrottsaktiviteter; att främja miljöomsorg; att uppmuntra bildandet av invandrarföreningar; att 
arbeta med genusfrågor, att främja jämställdhet mellan generationer och kulturell mångfald. 
Under det tvååriga projektet ECAR stärktes kampen mot rasism och främlingsfientlighet och blev till 
en viktig del av CoDeP. 
 
CoDeP lanserades av Madrids kommunfullmäktiges generaldirektorat för jämställdhet. Programmet 
genomfördes under tre år (2009 - 2012) med en budget på €6 150 696. Av utgifterna gick 91 % till att 
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täcka personalkostnader. Tack vare ett EU-bidrag på €173 759 stärktes och utvidgades kampen mot 
rasism och främlingsfientlighet, experter utbildades, projekt lanserades, nätverksbyggande 
möjliggjordes och material för kampen mot rasism utformades.  
 
Programmets verkställande organ är Spaniens flyktingkommission i Madrid (förkortas CEAR på 
spanska8). Detta är en samhällsorganisation som genomför kampanjer för att höja medvetenhet 
inom olika sociala frågor samt erbjuder invandrare, flyktingar och asylsökande husrum och social, 
juridisk och psykologisk hjälp. 
 
2. Sammanhang och omständigheter i vilka "good practice"-metoden utformats  

 
Slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet innebar en stor ökning av antalet invånare med 
utländsk bakgrund i Madrid. Idag har 15,43%9 av Madrids befolkning icke-spanskt medborgarskap. 
Denna siffra uppgår till minst 28,65% om man också räknar med alla medborgare med utländsk 
härkomst10. Jämfört med andra europeiska länder skedde denna befolkningsförändring väldigt 
snabbt. För spansk-födda invånare innebar det stora förändringar inte bara vad gäller 
befolkningssammansättningen men också när det gäller hur stadens offentliga platser används. 
Inom kort fick de infödda invånarna intryck av att det var mest stora grupper utlänningar som 
använde stadens offentliga platser.  
 
De nya invånarna (med över 180 nationaliteter, de flesta från Latinamerika) förde med sig nya seder, 
sporter och fritidsaktiviteter. Detta kunde orsaka förvirring och brist på förståelse mellan folk med 
olika ursprung. Som en följd av detta uppstod interkulturella konflikter och rasistiska och/eller 
främlingsfientliga yttringar och demonstrationer på offentliga platser. Därför har dessa områden 
prioriterats i projekt ämnade att främja samlevnad, förebygga konflikter och bekämpa yttringar av 
hat och exkludering. 
 
Samtidigt leder den ekonomiska krisen till en negativ trend vad gäller uppfattning av och fientlighet 
mot människor med utländsk bakgrund. Invandrare ses som en av de främsta orsakerna till 
arbetslöshet bland den infödda befolkningen och som de största mottagarna av offentliga medel. 
Denna negativa uppfattning har lett till ökad främlingsfientlighet och rasistiska handlingar trots 
statistik som visar att Spanien haft en negativ migrationsbalans sedan 2010, en trend som dessutom 
förväntas fortsätta då fler och fler flyttar från Spanien till andra länder i jakt på jobb och bättre 
ekonomiska förhållanden. 
 
2.1 Offentliga platsers funktioner och egenskaper i Madrid 

 
Offentliga platser, särskilt parker och torg, fyller många funktioner. Parker och grönområden bidrar 
till att uppehålla en balans i stadsmiljöer. De kan också fungera som sevärdheter och platser där man 
samlas för att umgås, utöva fritidsaktiviteter eller vila. Parker har både en fysisk och en social 
dimension och alla använder inte dem på samma sätt. 

 
Folk med utländskt ursprung använder till exempel inte alltid dessa platser på samma sätt som den 
inhemska befolkningen, vilket kan skapa spänningar. Invandrargruppers bruk av offentliga platser 
kan kompliceras av  särskilda omständigheter. Många invandrare saknar till exempel de ekonomiska 
resurser som krävs för att ta del i konsumtionsbaserade fritidsaktiviteter. De använder istället 
offentliga platser som rekreationsområden där de kan ägna sig åt lågkostnadsaktiviteter. I andra fall 

                                                 
8 Spanska flyktingkommissionens hemsida: www.cear.es  
9 Siffrorna i detta dokument är tagna från Kommunala folkbokföringsregistret, publicerad 1:a januari 2012 av Statistiska centralbyrån, 
Madrids kommunfullmäktige. 
10 Detta inkluderar: folk med utländsk härkomst (oavsett om de har spanskt medborgarskap eller ej) och inte folk med utländsk bakgrund 
som bor i Madrid men som inte är registrerade i det kommunala registret. 
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leder höga bostadskostnader och svårigheter att hitta bostäder till social otrygghet, trångboddhet 
och konflikter mellan grannar. Detta kan leda till att människor med utländsk bakgrund mer än andra 
söker sig till offentliga platser för att umgås, vila och träffa vänner eller släktingar. 
 
Det är viktigt att påpeka att koncentrationen av invandrargrupper (huvudsakligen av 
latinamerikanskt ursprung) i parker inte handlar om en konflikt med värdlandet. Inte heller visar det 
på invandrares ovilja att integrera sig i samhället. Istället är det ett tecken på deras behov av att 
skapa egna utrymmen för att umgås och bilda nätverk. De använder offentliga platser för att spela 
lagsporter (såsom Ecuavolley11, fotboll och basket bland ecuadorianer, bolivianer respektive 
dominikaner), utbyta information om lediga jobb och bostäder, erbjuda varandra socialt stöd och 
dela resurser, lyssna på musik, få nyheter från sina hemländer, skicka och hämta paket via personer 
som ska resa utomlands o.s.v. 
 
Ibland kan vissa regler brytas, till exempel genom matlagning på offentliga platser, försäljning av 
matprodukter, filmer och musik från hemländerna samt hårklippning hos "utomhusfrisörer". Dessa 
aktiviteter uppstår inte bara ur behovet av att umgås i gemensamma utrymmen, men också för att 
man behöver tjäna pengar. För vissa utgör dessa aktiviteter den enda inkomstkällan.  
Dessa sätt att använda parker och offentliga platser skapar dock också konflikter. Grupper ur 
majoritetsbefolkningen kan uppleva att invandrare som samlas i stora grupper beslagtar eller 
privatiserar offentliga platser. Vissa aktiviteter innebär också en försämring av miljön i de offentliga 
utrymmen, genom att skapa oväsen och nedskräpning. Vissa aktiviteter kan även leda fylleri och 
bråk. Allt detta skapar otrevnad och en känsla av osäkerhet bland övriga brukare av parkerna. Det 
har också lett till uttryck för fientlighet och/eller konflikter mellan olika grupper, samt till försämrade 
chanser till god samlevnad. 
 
2.2 Programmet för gemenskapsutvecklingen i offentliga rum  
 
Med tanke på hur viktiga offentliga platser är för att kunna skapa goda interkulturella förhållanden 
beslutade Madrids kommunfullmäktige att inkorporera detta arbete i Madrids plan för social och 
interkulturell samexistens I (2004-2007). Arbetet operationaliserades i stadens parker genom 
Parkutvecklingsprogrammet (2007-2009). Efter en positiv programutvärdering bestämde man sig  i 
nästa fas, plan II (2009-2012)12,  för att utvidga arbetet så att det även innefattar övriga offentliga 
platser som kommunen ansvarar för. Programmet för gemenskapsutvecklingen i offentliga rum 
(CoDeP) initierades för att ge kommuner befogenheter att förhindra konflikter, skapa områden som 
är fria från fördomar och klichéer om invandrare och se till att dessa områden används på rätt sätt. 
Syftet med programmet är att förbättra samlevnad samhällsinterventioner och genom att 
tillhandahålla information. 
 
3. Mål 

 
CoDeP:s huvudmål är att uppmuntra medborgare att aktivt leva tillsammans13, främja interkulturella 
relationer, höja medvetenhet om korrekt användning av offentliga platser, uppmuntra ömsesidig 
respekt mellan kulturer och skapa platser där alla medborgare kan leva tillsammans i harmoni.  
 
CoDeP:s specifika mål är att: 
 
a. Kontinuerligt analysera situationen om hur stadens offentliga platser används för att upptäcka 

                                                 
11 För en föklaring av Ecuavolley, se BILAGA: Ordlista 
12 Madrids kommunfullmäktige - Madridplanen för social och interkulturell samexistens II. Se: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/CooperacionEInmigracion/Inmigracion/EspInformati

vos/MadridConvive/Present/Ficheros/II%20Plan%20Madrid%2009%20WEB.pdf 
13 För en förklaring av termen “Leva Tillsammans” eller samlevnad, se BILAGA: Ordlista. 
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eventuella konfliktrisker och rasistiska eller främlingsfientliga yttringar. Denna analys utgör sedan 
gruden för utformningen av handlingsplan som beaktar de faktiska behoven på olika platser. 
 
b. Främja en utveckligen av gemenskapen i lokala samhällen från att att personer med olika 
ursprung enbart lever sida vid sida (något som kan förstås som "ett sammanträffande av personer") 
till att de verkligen lever tillsammans, en form av interaktion som måste byggas upp genom en 
kollektiv inlärningsprocess. 
 
c. Anordna aktiviteter på offentliga platser för att främja interaktion mellan invånare och underlätta 
ömsesidig förståelse och relationer. 
 
d. Främja skapandet av nätverk och involvera alla deltagare eller grupper som använder de olika 
offentliga platserna.  
 
e. Förebygga och begränsa konflikter associerade med användning av offentliga platser i Madrid.  
 
f. Dra nytta av och stödja gemenskapen som kan uppstå genom lämplig koordinering av lokala 
tjänster och andra allmänna eller privata samhällsresurser. 
 
 
4. Former av rasism som bekämpas 

 
CoDeP tacklar olika nivåer av rasism. 
 
I första taget handlar det om att förebygga konflikter och yttringar av rasism och/eller 
främlingsfientlighet, främst på offentliga platser som används av olika grupper där olikheter kan 
skapa friktion och antagonism. Detta kan till exempel hända när personer drar generaliserande 
samband mellan dåligt uppförande och nationalitet eller ursprung. Programmet CoDeP arbetar 
förebyggande genom att främja skapandet av inkluderande mötesplatser, genom att se till att 
brukare tar sitt ansvar för allas trevnad,  genom att informera om god användning av offentliga 
platser och anordna aktiviteter för att belysa både det positiva och det svåra med att leva 
tillsammans.  
 
Dessutom tacklar programmet underliggande eller social rasism som yttrar sig i form av fördomar 
mot och/eller stereotyper av en del av befolkningen på grund av deras ras och/eller etniska 
ursprung. Detta sker då vissa egenskaper tillskrivs personer med utländsk bakgrund (som oftast 
behandlas som en homogen grupp). Dessa egenskaper är inte riktiga men förmedlas ständigt av 
massmedia, politiska företrädare, föräldrar, grannar, offentliga tjänstemän, säkerhetsstyrkor o.s.v. 
En kollektiv uppfattning skapas som antas vara sann och obestridlig, vilket gör det svårt för 
människor med olika bakgrunder att samlas för att använda och njuta av offentliga platser 
tillsammans. Oftast blir dessa istället platser där människor möts men inte interagerar. 
CoDeP anordnar därför aktiviteter för att öka medvetenhet och främja möten, för att se till att folk 
lär känna varandra, interagerar och utmanar sig själva att ifrågasätta förutfattade meningar om vissa 
folkgrupper. 
 
För att kunna påvisa förekomst av rasism i ett visst område sammanställer CoDeP exempel på 
rasistiska åsikter och uttryck som förekommer där, till exempel nazistsymboler, flaggor, rasistisk 
graffitti och affischer som gör reklam för konserter, demonstrationer och möten för högerextrema 
grupper. Detta bevismaterial beaktas när man bedömer huruvida rasism förekommer i ett visst 
område och hur man ska anpassa anti-rasistiska insatser. 
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Slutligen är det värt att belysa arbetet som utförts för att ta itu med institutionell rasism. Personer 
som använder offentliga platser har klagat på kommuners och vaktbolagens ingripanden. I vissa 
uppmärksammade fall har kommunen släckt belysningen under en Ecuavolleymatch; personer med 
utländsk bakgrund genomgick identitetskontroller vid en idrottsanläggning (ett uttryck för 
rasprofilering); kvinnliga gatuförsäljare (särskilt de som säljer mat och dryck) blev illa behandlade när 
deras varor konfiskerades; endast utlänningars gatustånd blev kollade under inspektioner. Med 
detta som bakgrund har CoDeP beslutat att fungera som en kanal för att ta emot och förmedla 
sådana anmälningar. CoDeP antar rollen som medlare och försöker hitta lösningar för alla berörda 
parter. 
 
5. Målgrupper   
 
Offentliga platser är till för alla invånare. De utgör därför den huvudsakliga målgruppen och är 
samtidigt de ledande aktörerna vad gäller att uppnå målen med att leva tillsammans och att 
vidareutveckla och främja de initiativ som initieras av utvecklingsagenter. 
Därför försöker CoDeP nå ut till invånare i alla delar av staden, särskilt de områden där det 
förekommer konflikter eller där det finns stor risk att konflikter uppstår mellan den inhemska 
befolkningen och nya invånare och/eller invånare med olika ursprung. 
 
Då olika behov och problem identifieras i olika områden varierar målgrupperna beroende på var 
man ingriper. I områden där det finns ett stort antal personer från en viss grupp är det viktigt att 
man fokuserar på den gruppen och försöker engagera de som ingår i gruppen och deras föreningar. 
Ett exempel är den kinesiska befolkningen i vissa delar av Madrid. I de södra delarna av staden 
jobbar man däremot oftast med romer (eftersom många romer bor där och det finns konflikter i de 
områdena) eller med den latinamerikanska befolkningen som associeras med vissa sporter som 
Ecuavolley och baseboll. 
 
CoDeP fokuserar också på institutioner eller föreningar som består av och representerar olika 
invånare - både spanskfödda och utlandsfödda - på lokal nivå. Det kan vara allt från sport-, kultur- 
och matlagningsföreningar till hyresgästföreningar, invandrarföreningar och 
vuxenutbildningscentrum m.fl. Föreningar är viktiga eftersom de kan ge information om 
omständigheter som råder på offentliga platser, om hur vissa grupper upplever 
integrationsprocessen och om deras behov av utbildning, verktyg och resurser. Det bör understrykas 
att dessa föreningar är oumbärliga kommunikationslänkar mellan CoDeP och vissa etniska eller 
nationella grupper, till exempel den kinesiska befolkningen. 
 
6. Beskrivning av "good practice"-metoden 
 
För att kunna förklara fördelarna i vårt arbetssätt kommer vi att gå igenom programmets olika 
arbetsflöden och beskriva hur de genomförs genom särskilda aktiviteter och processer. Vi kommer 
att ge en översikt över de punkter inom ECCAR:s “Ten-Point-Plan of Action: Commitments in the 
fight against racism”som CoDeP behandlar och slutligen vilka programmets intressenter är. 
 

6.1 Metod och arbetsflöden 
 
Med sitt fokus på konkreta samhällsinterventioner ämnar CoDeP främja möten, förståelse, respekt 
för olikheter och nya sorters relationer för att därigenom bidra till skapandet av ett interkulturellt 
samhälle. Utvecklingsagenter bidrar till detta mål i egenskap av processledare inom olika initiativ. De 
utför en rad aktiviteter för att öka medvetenheten bland olika aktörer angående lämplig användning 
av offentliga platser och för att upptäcka sociala problem. De hjälper också till med att lösa dessa 
problem antigen genom att ge aktörer tillgång till omsorg och samhällstjänster eller genom att med 
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andra agenter och socialtjänsten utforma gemensamma åtgärder för att erbjuda aheltäckande 
rlösning på de identiferade problemen. 
 
Vid andra tillfällen agerar utvecklingsagenter som medlare mellan de parter som berörs av 
konflikter. De hjälper till att stärka lokala sociala nätverk och främja gemensamma interkulturella 
aktiviteter för grupper och föreningar som representerar både den inhemska befolkningen och olika 
grupper med invandrarbagkrund. Detta sker exempelvis genom idrottsaktiviteter och aktiviteter som 
handlar om att förmedla kulturella värderingar, skapa möten och utbyten av erfarenheter och 
kunskap. 
 
CoDeP arbetar alltså för att förhindra konflikter och för att se till att offentliga platser används på ett 
sätt som är lämpligt för den nya mångkulturella verkligheten i Madrid. Man fokuserar på att 
involvera alla de som använder eller samlas i samma utrymmen. 
 

6.1.1 Situationsanalys 

 
CoDeP:s arbete utgår ifrån en preliminär analys vilken gör det möjligt att ta reda på vad som 
verkligen sker på offentliga platser och att ta beslut om var och hur man bör ingripa. Analysen 
inkluderar information om hur offentliga platser används, vilka de viktigaste aktörer som påverkar 
relationen mellan användare och boende är, hur olika användningar av offentliga platser påverkar 
social och interkulturell samlevnad och invånares uppfattningar om olika kulturer, övertygelser, 
attityder o.s.v. Med hjälp av denna kontinuerliga kartläggning kan förvaltningen utveckla 
förebyggande insatser och förbereda sig för eventuella försämringar i områdets sociala relationer.  
 
I de flesta fall är det så att användargrupper samexisterar fredligt eller så finns det underliggande, 
potentiella konflikter. Därför är CoDeP:s arbete ytterst viktigt för att kunna identifiera situationer där 
förebyggande arbete kan förhindra att konflikter blåser upp. 

 
Denna typ av analys bygger på en deltagarbaserad och holistisk modell, där man involverar personer 
som använder offentliga platser, organisationer som verkar där och lokala myndigheter såsom 
socialtjänsten eller polisen. Metoden kan genomföras genom intervjuer, diskussionsgrupper, 
utvärderingsworkshops, enkäter, sociogram m.m. 
 
Med analysresultaten som grund görs en plan för ingripande upp som anpassas till 
omständigheterna som råder på olika platser. 

 

6.1.2 Kamp mot rasism och främlingsfientlighet  
 
Under en ekonomisk kris såsom den Spanien nu genomgår brukar debatten om invandring hårdna 
och "den andre" ses som en konkurrent i fördelningen av knappa samhällresurser. Därför uppstår 
fördomar och stereotyper som gör det svårt att leva tillsammans i vissa områden, framför allt på 
offentliga platser. Eftersom dessa är naturliga mötesplatser för grannar, oavsett ursprung, är det 
viktigt att ge invånare möjlighet att upptäcka mångfalden i deras områden. Det kan man göra genom 
att skapa utrymmen för interkulturella, generationsöverskridande och blandade möten där folks 
fördomar kan utmanas och brytas ner.  

 
Några fördomar som CoDeP har upptäckt och som man motarbetar:  

- Intrycket att stora grupper invandrare som samlas i vissa delar av stadens parker och torg tar 
över och privatiserar offentliga platser. 

- Användare orsakar miljöskador, oljud och nedskräpning  
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- De sätt att använda offentliga platser som uppfattas som negativa ses som uttryck för 
kulturerna i invandrarnas hemländer. 

- Förutfattade meningar om hur parkers infrastruktur bör användas, till exempel uthyrning av 
idrottsanläggningar, vadslagning, gatuförsäljning, o.s.v. 

- Generaliseringar om ordningsstörande beteende (t.ex. slagsmål och förtäring av alkohol) 
som skapar osäkerhet bland invånare trots att detta ofta är en fråga om subjektiva 
uppfattningar. 

- Under de rådande ekonomiska och sociala förhållandena ökar föreställningen om att 
invandring leder till försämrade arbetsförhållanden eller gör det svårare för inhemska 
invånare att få jobb. CoDeP tar hänsyn till detta genom att prioritera insatser i områden med 
hög arbetslöshet där arbetsgivare tillämpar "ursprungsföreträde". 

- Kommentarer om att personer med utländsk bakgrund utnyttjar stadens sociala resurser 
(hälso- och sjukvård, dagis, skolplatser, subventionerade bostäder, stipendier, skatteavdrag 
o.s.v.). 

 
Med tanke på förekomsten av dessa och andra fördomar arbetar CoDeP ständigt med att bekämpa 
rasism och främlingsfientlighet genom att öka interkulturell medvetenhet i samarbete med andra 
organisationer, ungdomsgrupper, skolor, vårdcentraler, olika sociala aktörer o.s.v. 
Samarbetspartners varierar beroende på målgruppen. Viktiga datum (såsom Internationella dagen 
mot rasism den 21:a mars) används för att fira och bevara minnet av de värderingar och 
åstadkommanden som styr reglerna för hur medborgare lever tillsammans, vad som återstår att 
åstadkomma och möjligheter för individer och samhällen att skapa förändringar i sin närmiljö.  
Exempel: Rap/hip-hop workshops för unga; väggmålningar; seminarier; affisch- och 
fotografitävlingar, sport- och kulturaktiviteter som förmedlar kulturella värderingar, paneldebatter, 
konferenser, videoforum och festivaler för grupper i olika områden, t.ex. kinesiskt nyårsfirande.  
 

Ett annat verktyg i kampen mot rasism är utbildning för tjänstemän som arbetar inom 
primärvården, socialtjänsten och säkerhetsstyrkor, inklusive lokal och nationell polis m.m. Dessa 
utbildningar behandlar kulturfrågor som kan vara nyttiga att känna till inför samhällsingripanden 
bland olika grupper i Madrid. Andra ämnen som behandlas inkluderar rasism och främlingsfientlighet 
och lagstiftningars konceptuella och juridiska ramverk. Målet är att få medverkande att se rasism 
och främlingsfientlighet som ett problem i Madrid och i Spanien som kommuner har ett ansvar att 
bekämpa. De medverkande får också bättre och djupare kunskaper om Madrids olika kulturer och 
invånare. Detta bygger på tanken att om man har större förståelse för det som är annorlunda kan 
man också sätta stopp för stereotypiska föreställningar och skapa bättre möjligheter att leva 
tillsammans. Dessutom ämnar utbildningen att analysera individuella, kollektiva och institutionella 
mekanismer för rasism så att man kan förebygga rasistiska eller främlingsfientliga attityder i 
institutioners kontakter med allmänheten. 
 
 En tredje verktyg som används inom detta område är främjandet av empowermentprocesser 
bland utsatta grupper. Detta kan ses som ett abstrakt begrepp och det kan ta lång tid att uppnå 
resultat. Empowerment, eller självbestämmande, uppmuntras genom att skapa möten och 
mötesplatser; rådgivningsföreningar; erbjuda information om befintliga resurser samt offentlig 
rådgivning och stöd; kontakter med kommunen; skapa kommunikationskanaler; ordna workshops 
om rättigheter och skyldigheter; erbjuda utbildning om gällande lagar; erbjuda hjälp att initiera 
klagomålsförfaranden i de fall där man lider och/eller blivit offer för diskriminering på grund av ens 
etniska ursprung eller ras. 
 
 6.1.3 Främja samlevnad och social delaktighet 
 
 Ett annat arbetsflöde handlar om att främja samlevnad och social delaktighet, att skapa 



50 

 

mötesplatser så att det blir naturligt för personer med olika ursprung, kulturer eller religioner att 
bilda sociala relationer. Man utgår ifrån att offentliga utrymmen ska vara tillgängliga för alla Madrids 
invånare, oavsett socioekonomiska förhållanden, och att man förutsätter ett aktivt deltagande och 
engagemang från invånarnas sida på individuell och gruppnivå. De gynnas av att delta i aktiviteter 
som anordnas av CoDeP eller olika nätverk eftersom det leder till att de kan ta kontroll över sin 
situation och reflektera över hur lämplig användning av offentliga platser främjar social och 
interkulturell samlevnad. 
 

CoDeP erbjuder dessutom information och råd om tillgång till olika resurser. Genom det 
fältarbete som utförs som en del av programmet möter utvecklingsagenter personer som använder 
offentliga platser samt grupper och föreningar. Då kan dessa aktörer förmedla sina behov av tillgång 
till information och olika resurser (sysselsättning, utbildning, hälsa, samhällstjänster o.s.v.). 
 

Ett annat viktigt verktyg, som bygger på de behov som identifierats i analysfasen, är att 
främja och starta icke-statliga organisationer för invandrare, särskilt de grupper som möts på 
offentliga platser för att idrotta eller delta i kulturaktiviteter. Genom att etablera föreningar kan 
grupper med delade intressen utföra sina verksamheter utan att negativt påverka 
samhällsrelationer. Dessa personer blir sociala aktörer som spelar en aktiv roll i att främja social och 
kulturell samlevnad i sina bostadsområden. 
Under 2011 och 2012 bildades fyra föreningar (Ecua-volleyföreningar och gatuförsäljarföreningar) 
tack vare en utvecklingsprocess som stöds av CoDeP. I vissa parker i olika delar av Madrid fann 
CoDeP underliggande konflikter mellan den inhemska befolkningen och personer med 
latinamerikanskt ursprung (mestadels ecuadorianer) som träffas på helger för att spela Ecua-volley. 
Detta ledde till många klagomål om oljud, "ockupation" av idrottsanläggningar och dålig miljö runt 
idrottsplaner. 
Ett exempel som bör uppmärksammas är "El Pozo-föreningen för interkulturell samlevnad" 
(APOCID14) som på två år lyckats ta kontroll över Ecua-volleyspelandet på allmänna idrottsplaner i 
Puente de Vallecas. CoDeP fann ett område med en stor koncentration av latinamerikaner som 
spelar Ecua-volley (upp till 500 personer under veckosluten) och bedömde att detta var ett 
riskområde för konflikter eftersom polisen fått ingripa efter klagomål från grannar. På så vis förstod 
man vilka behov och intressen de som använder platsen har och man förstod hur viktigt det är att 
involvera de personerna i arbetet med att bilda en egen förening. 
En rad sociala beteenden har uppstått kring denna sport. Euca-volleymatcher är tillfällen att träffa 
landsmän, utbyta information om resurser, få nyheter om hemlandet och utöva fritidsaktiviteter. 
Vissa aktiviteter runt matcherna skapar dock irritation bland andra invånare. Till exempel 
förekommer alkoholförtäring, gatuförsäljning, nedskräpning o.s.v. 
Genom att organisera informella grupper i föreningar kunde man också skapa trivsel. 
För att stärka samarbetet mellan kommunen och det civila samhället och på så vis förbättra 
grannsämja och samlevnad skapade CoDeP en kommitté där representanter för kommunen och 
socialtjänsten ingick. De kunde på så vis gemensamt sköta det offentliga området. Kommittén 
intervjuade lokala aktörer och ledare från olika föreningar. CoDeP bidrog med verktyg för att stärka 
invandrares sociala nätverk och hjälpte till att utforma och utföra aktiviteter som arrangerats av 
APOCID. Slutligen uppmuntrade man olika lokala föreningar att delta och bygga nätverk för att 
stärka samarbeten. Dessutom uppfyllde CoDeP sitt ansvar att agera medlare genom att hålla 
uppföljningsmöten med APOCID-ledare. 
Föreningen har arrangerat många aktiviteter utöver Ecua-volleymatcher. Man har även motarbetat 
olika gruppers fördomar om varandra, främjat fredlig samlevnad och skapat ett gemensamt område 
där olikheter accepteras. Dessa verksamheters framgångar ledde till förstärkt självbestämmande och 
samlevnad mellan alla de som använder platsen (inte bara APOCID-medlemmar utan alla som bor i 
området). 

                                                 
14 Asociación del Pozo para la Convivencia intercultural y el Deporte. 
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APOCID:s aktiviteter inkluderar: tre sportturneringar (med slagordet "Sport förenar, rasism 
söndrar"); två workshops i förebyggande sjukvård; en workshop i regler för att använda offentliga 
platser på ett sätt som förbättrar samlevnad; fyra workshops i verktyg för invandrarföreningar; två 
julfester för barn; en workshop i pedagogisk serieteckning; två fester för att fira Latinamerikadagen; 
ett seminarium om nya sporter; ett kreativt utvecklingsseminarium för kvinnor.  
 
En anmärkningsvärd aspekt som CoDeP möjliggjorde redan från början är att man inte längre ser de 
inblandade aktörerna enbart som användare av offentliga platser. Istället är de personer som 
möjliggör interkulturell samlevnad. Man har utbildat och stärkt människor så att de har kunnat skapa 
och driva en organisation som representerar en specifik grupp människor och intressen. 
 

6.1.4 Bygga nätverk 

 
CoDeP främjar nätverksarbete då det är en grundläggande del i processen med att skapa 

delaktighet. I Madrid finns det många olika föreningar för hyresgäster, utländska medborgare, 
socialtjänstavdelningar och icke-statliga organisationer som jobbar med samhällsdeltagande på lokal 
nivå. Det är viktigt att skapa samarbetsformer för att samordna föreningarnas insatser, undvika 
dubbelarbete och låta dessa intressenter anta en ledarskapsroll då det är de som har bäst insikt om 
den lokala befolkningen samt har vunnit dess förtroende. Dessutom är det viktigt att skapa nätverk 
för att dela information, erfarenheter, "good practice"-metoder o.s.v. Det är särskilt viktigt i det 
nuvarande ekonomiska klimatet då det finns begränsad tillgång till finansiering och resurserna är 
knappa. Detta begränsar enskilda föreningars möjligheter att möta alla behov som finns i det 
område de verkar i. 

 
Tankesmedjan kampen mot rasism och främlingsfientlighet bildades år 2011 för att möta behovet av 
nätverksarbete. Tankesmedjan består av 30 representanter för offentliga och privata organisationer 
som jobbar på lokal nivå med frågor kopplade till mångfald, integration och kampen mot rasism. 
Målet är att skapa ett forum för att gemensamt förbättra grannsämja i olika delar av Madrid. 
Tankesmedjan fungerar också som ett forum för att utbyta erfarenheter i kampen mot rasism så att 
man kan förbättra kvalitén och slagkraftigheten i vårt arbete och närvaron i varje område. Arbetet 
baseras på en deltagande metod som främjar mångfald och där personer och grupper som bor i 
Madrid finns representerade. En blogg skapades också för att erbjuda en virtuell mötesplats: 
http://madridcontraracismo.wordpress.com/. Det är en kommunikations- och informationsplattform 
om de olika aktiviteter som föreningarna anordnar dagligen. Gemensamma initiativ såsom 
Tankesmedjan annonseras också på bloggen, till exempel firandet av Internationella dagen mot 
rasism.  

6.2 Ten-Point-Plan of Action: Åtaganden i kampen mot rasism 

CoDeP besvarar följande punkter från handlingsplanen “Ten-Point-Plan of Action”15: 
 

Punkt 1 - "Ökad vaksamhet mot rasism." Etablera ett nätverk mot rasism på lokal stadsnivå.  
 

Exempel: Tankesmedjan "Kampen mot rasism och främlingsfientlighet"; utbildningar och möten med 
lokala myndigheter och statliga säkerhetsstyrkor som handlat om kampen mot rasism och 
främlingsfientlighet; CoDeP:s situationsanalyser för att upptäcka behov i vissa områden; 
kontinuerligt samarbete mellan olika sociala institutioner som arbetar för samlevnad i staden och 
ömsesidig respekt.  

                                                 
15 “Ten-Point-Plan of Action” Coalition of European Cities against Racism (ECCAR). Detta består av 10 åtaganden som myndigheter i 
europeiska städer tagit sig an som en del av kampen mot rasism inom olika områden. Se: 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-

discrimination/coalition-of-cities/ 
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Dessutom deltar CoDeP:s samordnare i Madrids dialog- och samlevnadsforum 16 och tar där upp de 
angelägenheter och behov som upptäcks i olika stadsdelar, särskilt vad gäller problem med 
samlevnad och underliggande konflikter. På så vis placeras ämnena rasism, främlingsfientlighet och 
samlevnad på kommunens dagordning. Detta är till stor hjälp när man sedan fattar beslut om 
eventuella omarbetningar av arbetsplanen och när man bestämmer vilka målgrupper, områden och 
institutioner man ska fokusera på i det fortsatta arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. 
 
 Punkt 4 - “Mer delaktighet och bättre informerade stadsbor.” Se till att medborgare är 
informerade om sina rättigheter och skyldigheter, skydd, juridiska processer och mekanismer för att 
bestraffa rasistiska handlingar och beteenden, särskilt genom att rådfråga användare och 
tjänsteleverantörer. 
 
CoDeP organiserar aktiviteter med särskild tonvikt på att öka medvetenhet om kampen mot rasism 
och främlingsfientlighet. Utöver aktiviteter som organiseras av lokala föreningar i varje område 
anordnas också gemensamma aktiviteter med institutioner i centrala Madrid för att fira 
Internationella dagen mot rasism den 21:a mars. Dessa aktiviteter kombinerar informationsspridning 
om kampen mot rasism, olika begrepp, tillgång till stödnätverk för offer o.s.v. med deltagande 
aktiviteter såsom workshops, paneldebatter, musik- och dansföreställningar, väggmålningar mot 
rasism o.s.v. 
Dessa samarbeten gör det möjligt att stärka föreningarnas representanter och föreningarna får 
tillgång till arbetsverktyg och stöd för att utveckla aktiviteter som främjar kampen mot rasism.  
 

Punkt 9- “Främja kulturell mångfald.” Se till att olika uttryck och kulturarv främjas och är 
representativa. Dessa kulturarv ska ha en plats i det kollektiva minnet och på offentliga 
platser. En interkulturell livsstil ska också främjas i staden. 

 
Denna punkt reflekterar en av CoDeP:s huvudmål. Alla arbetsflöden inom programmet främjar 
kulturell mångfald och hjälper medborgare att leva tillsammans. Detta uppnås genom aktiviteter 
som anordnas på offentliga platser.  
 
CoDeP samarbetar med kommunen, särskilt socialtjänsten, för att se till att personer med utländsk 
bakgrund finns representerade i festivaler som ordnas i olika delar av staden (särskilt där en stor 
andel av befolkningen har en viss nationalitet). Teman inkluderar folklore, musik, dans, sport, 
kinesiskt nyårsfirande, teater, fotografitävlingar m.m. 
 

Punkt 10 - “Hatbrott och konflikthantering.” Stödja och/eller införa mekanismer för att 
kunna hantera hatbrott och konfliktlösning. Erbjuda utbildning i detta ämne för anställda 
inom institutioner som arbetar med dessa frågor (skolor, ungdomsföreningar, 
integrationsmyndigheter o.s.v.)  

 
CoDeP hjälper till att analysera situationen i varje område för att se till att interventionsaktiviteter är 
utformade på rätt sätt och att de möter faktiska behov. Dessutom erbjuder CoDeP utbildningar i 
frågor som berörs inom kampen mot rasism. Personal från säkerhetsstyrkor, kommuner (särskilt 
socialtjänster), skolor och andra får delta i dessa kurser. CoDeP-experter deltar även själva i kurser 
för att hålla sig uppdaterade om arbetsverktyg som kan användas i kampen mot rasism. 
Utvecklingsagenter deltar också ofta i seminarier anordnade av andra samhällsorganisationer och 
ämnesexperter.  
 
6.3 Intressenter involverade i processen  

                                                 
16 Sektorsråd om migration. Upprättad 2007 och består av invandrarföreningar och samhällsföreningar som jobbar med migrationsfrågor. 
En tvärvetenskaplig organisation som bildades i syfte att påverka lokalpolitik i samlevnadsfrågor.  
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Eftersom vi fokuserar på deltagande är projektets målgrupper också dess intressenter 
(särskilt användare av offentliga platser, föreningar som arbetar i det lokala området och 
kommunanställda). Föreningarna i fråga är icke vinstdrivande organisationer som jobbar med 
projekt riktade till utsatta personer; idrottsföreningar som interagerar med de som använder 
offentliga idrottsanläggningar; kommersiella organisationer som reglerar den ekonomiska 
verksamhet som utgör en del av den informella marknaden o.s.v. 
 

CoDeP kan också främja omfattande sociala insatser tack vare samarbeten och 
kommunikationer med kommunen och man har hållit möten med socialtjänstemän i de olika 
områdena. Målet är att utbyta information om offentliga platser, uppdatera varandra om situationer 
och behov, utforma interventionsplaner och ständigt granska och uppdatera initiativen för att 
anpassa de till skiftande omständigheter. Särskilt noterbart är samarbetet med organisationer som 
ger folk med utländskt ursprung tillgång till tjänster och information, tillfälligt boende, juridisk 
rådgivning, hjälp med samhälls- och arbetsmarknadsintegration samt tillgång till invandrarcentrum. 
På lokal nivå är det viktigt att belysa samarbetet mellan organisationen ”Interkulturell 
utvecklingsservice” och de personer och föreningar som arbetar med jämställdhetsfrågor, 
missbruksförebyggande, ungdomsinformation, äldrevård o.s.v. I alla dessa fall samarbetar man med 
handledare för samhällsinterventionsprogram.  
Det gäller inte bara personal från kommunenen och/eller sådana som jobbar direkt med utsatta 
invandrargrupper utan även de som utformar riktlinjer och policyrekommendationer som berör 
samhällsingripanden och olika gruppers behov. Detta påverkar hur man utformar strategier på lokal 
nivå och representerar en utmaning för en integrerad arbetsmarknad där många olika aktörer och 
intressenter måste inovolveras i det offentliga rummet.  
 
I samarbetet ingår statliga säkerhetsstyrkor vars verksamhetsområde inkluderar offentliga platser. 
Det är värt att notera samarbetet mellan nationella och lokala polismyndigheter och polisstyrkan 
Guardia Civil. Feedbackrutiner har etablerats mellan dessa myndigheter så att man kan informera 
varandra om eventuella konflikter uppstår i olika kvarter, om eventuella klagomål från invånare samt 
om man finner underliggande konflikter. Detta har varit avgörande för att kunna involvera aktörer i 
att upptäcka problem och att komma på lösningar när det gäller till exempel gatuförsäljning, 
alkoholförtäring, vissa gruppers användning av idrottsplaner, oväsen på gator och torg o.s.v. 
Slutligen har man arbetat för att öka medvetenheten bland dessa säkerhetsstyrkor så att man kan 
förhindra att deras ingripanden indirekt orsakar rasism och därmed skapar ytterligare konflikter 
mellan polisen och folk av utländsk härkomst (t.ex. i fallet där man utfört ID-kontrollsräder). 
Dessutom håller CoDeP kurser i att förebygga rasism och/eller främlingsfientlighet i Spanien och 
vilken funktion säkerhetsstyrkor fyller i detta åtagande. Kurserna inkorporerar gemensam reflektion 
och debatt, vilket främjar nedbrytningen av fördomar och stereotyper på båda sidor. Kontakter inom 
kommunen, och särskilt inom säkerhetsstyrkorna, skaffas genom samarbetet med 
Migrationsförvaltningen (Kommunfullmäktiges generaldirektorat för jämställdhet och migration). 
Förmedling är nödvändig när man bedriver ett program av denna omfattning som används på alla 
offentliga platser i alla delar av Madrid. 
 
Slutligen är det viktigt att belysa samarbeten med andra typer av institutioner såsom skolor, 
hälsovårdscentraler, icke-statliga organisationer, grannföreningar, idrottsföreningar, museer, 
lokalradiostationer, universitet o.s.v. Genom dessa samarbeten kunde vi utföra aktiviteter för att 
höja medvetenhet, forska, utbilda och hålla i kultur- och sportevenemang för att främja deltagande. 
CoDeP har gjort mycket för att uppmuntra aktivt engagemang och deltagande inom befintliga forum 
och nätverk, vilket har lett till samarbeten mellan institutioner och föreningar och mellan deras 
experter och medlemmar.  
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7. Nödvändiga resurser (mänskliga, tekniska, ekonomiska)   
 

 CoDeP täcker 21 områden i Madrid. Programgruppen består av en projektledare, tre 
samordnare (i norra, centrala och södra Madrid), 44 utvecklingsagenter och en administratör. 
Tillsammans bildar de ett tvärvetenskapligt team med breda erfarenheter inom samhällsingripande 
arbete (de är lärare, socialarbetare, pedagoger, sociologer och antropologer). De är också 
flerspråkiga (talar kinesiska, engelska, franska, bulgariska, rumänska, ukrainska och arabiska) och 
mångkulturella (de är av 21 olika nationaliteter). 
CoDeP:s huvudkontor ligger centralt och används också som en mötesplats för teamet och för att 
lagra arbetsmaterial. Programmet är igång sju dagar i veckan. Teamet är flexibelt. Man jobbar 
självständigt och anpassar sig lätt till de föränderliga och instabila omständigheterna. 
 
CoDeP genomfördes under tre år med en budget på €6 150 69617. Av utgifterna gick 91 % till att 
täcka personalkostnader.  
Programmet finansieras av Madrids kommuns migrationsförvaltningen (Generaldirektoratet för 
jämställdhet, Kommunfullmäktiges generaldirektorat för jämställdhet och migration).18 
 
Två personer arbetade också under två år med att utveckla ett särskilt arbetsflöde för att bekämpa 
rasism och främlingsfientlighet (finansierat av Europeiska kommissionen med en budget på 
€173.759). De är experter på antirasistiskt arbete och samhällsutveckling. Här arbetade man med att 
skapa utbildningar, utveckla material, ordna aktiviteter för att höja medvetenhet (särskilt aktiviteter 
för att uppmärksamma Internationella dagen mot rasism den 21:a mars), skapa samarbeten för att 
etablera ett nätverk (en tankesmedja) och starta olika projekt ute i Madrids distrikt i samarbete med 
CoDeP:s anställda. 
 
CoDeP inriktar sig på gatumiljöer, på vardagligt arbete i områden där invånare själva rör sig under sin 
fritid. Den här sortens arbete kräver att man kontinuerligt observerar dynamiken mellan invånare 
med olika ursprung i olika kvarter och områden. Utvecklingsagenterna som ingår i CoDeP:s team 
tillbringar 80 % av sin tid med invånarna för att möta deras behov, hjälpa dem få tillgång till offentlig 
service och skapa positivt grannskap och mötesplatser. Resterande tid tillbringar de med att 
formalisera och upprätthålla kommunikationen mellan kommunen och andra institutioner, delta i 
kurser, förbereda rapporter och logistik kring aktiviteter som anordnas i olika områden. 
 

8. Lärdomar      
 
– Planering baserad på en situationsanalys. De åtgärder som genomförs är nära relaterade till målen 
angivna i Madridplanen för social och interkulturell samexistens 2. Åtgärder som utvecklas på de 
olika offentliga platserna utformas med hjälp av en metod som innefattar analys av och förståelse 
för varje områdes unika egenskaper och för det utrymme där aktiviteterna kommer att genomföras. 
Samtidigt uppmuntras invånarnas deltagande. 

                                                 
17 Kostnader, CoDeP: 

År Totalt 

2009 € 1.826.195.91  

2010 € 1.892.865.23 

2011 € 1.689.384.62 

2012 € 742.251.18 

TOTALT € 6.150.696.94  
 
18 Madrids kommunfullmäktiges hemsida: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Igualdad-

de-Oportunidades?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6e1d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
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– Omfattande perspektiv. I den deltagande metoden främjas bildandet av gemensamma nätverk och 
plattformar/arbetsutrymmen och samordning mellan olika aktörer som samlas i det relevanta lokala 
området. Detta leder till förbättrade relationer mellan olika sociala aktörer (utvecklingsagenter, 
lärare, invandrarföreningar och andra samhällsorgan/icke-statliga organisationer) som samlas på 
stadens offentliga platser. Ett exempel på hur nätverk formats genom CoDeP är den tankesmedja 
som bildats för att arbeta med kampen mot rasism och främlingsfientlighet. I varje område skapar 
och deltar CoDeP i olika samarbeten som stärker samlevnad.  
 
– Flexibilitet och möjlighet att anpassa metoden och interventionerna till olika situationer.  
Interventionsarbete kan kompliceras av externa faktorer, till exempel av vädret. Därför krävs en hel 
del kreativt tänkande bland de som planerar aktiviteter. Man måste vara beredd på att anpassa sig 
och hela tiden utforma alternativa planer.  
 
– Tvärvetenskapligt och mångkulturellt team. Detta inger förtroende samt underlättar möten och 
samarbeten när man arbetar med grupper med utländsk bakgrund där kommunikation och 
samarbetsnätverk annars kan vara svåra att etablera (t.ex. med grupper från Kina, Marocko eller 
sub-Sahara). Dessutom pågår ett kontinuerligt arbete på offentliga platser som utförs genom 
direktkontakt med boende, lokala ledare, organisationer och tjänstemän. Så skapas de 
förtroendefulla relationer som samhällsförankrat arbete bör baseras på.  
 
– Kontinuerlig utbildning av specialisterna inom CoDeP:s team. Här ingår undervisning i nya 
arbetsverktyg, inriktningar och resurser för att arbeta med interkulturell samlevnad (t.ex. 
konstterapi). Utbildningen täcker även europeisk lagstiftning, begrepp som rör rasism och 
främlingsfientlighet, didaktiskt material och material för konsultering, rapportering, statistik o.s.v.  
 
– Tvärvetenskaplig taktik. Det interkulturella perspektivet baseras på principen om respekt för 
olikheter, vilken understödjer den grundläggande interventionsstrategin. Detta kompletteras med 
genusperspektiv och ett generationsöverskridande perspektiv – två grundläggande faktorer för att 
säkerställa lika tillgång, användning och trivsel för alla grupper. 
 
– Samordning. Omfattande och varierande samordning där alla berörda parter ingår, från användare 
av offentliga platser till de myndigheter som fattar beslut om regler på offentliga platser och de olika 
aktörerna (både offentliga och privata). Detta är viktigt för att kunna säkerställa en effektiv och 
respektfull samhällsintervention tillsammans med alla de som använder samma utrymme. 
 
Andra lärdomar har att göra med svagheter eller aspekter av CoDeP som inte fungerat så bra. Man 
bör också ta dessa i beaktande: 
 
- Det rådande ekonomiska klimatet i Spanien har lett till minskade medel för tjänster och 
samhällsinitiativ, vilket betyder att vissa program ställs in, även om de redan lett till 
samhällsförändringar, eftersom de inte är hållbara. För att kunna fungera ordentligt kräver ju sådana 
program mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser. I CoDeP:s fall beror budgeten på politiska 
beslut som grundas på omedelbara resultat, vilka är väldigt svåra att uppnå i den här sortens 
process. Resultaten är mer tydliga på längre sikt då man lättare kan bedöma eventuella förbättringar 
i konfliktsituationer och intressenternas deltagande, engagemang och tillfredställelse. 
 
- Eftersom man arbetar på begränsade utrymmen handlar många aktiviteter om att höja 
medvetenheten. Dock kan individer eller grupper inte uppnå självbestämmande ("empowerment") 
endast genom isolerade aktiviteter. Istället handlar det om en process. Aktiviteterna måste nå ut till 
alla aktörer och man bör se till att deltagarna kan och vill fortsätta förändringsprocessen i sitt 
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bostadsområde och inom sin gemenskap.  
 

9. Slutsatser och rekommendationer för att överföra "good practice"-metoden  
 

Vad gäller möjligheten att överföra "good practice"-metoden måste man ta hänsyn till att metoden 
bygger på en deltagande modell där olika samhällsrepresentanter sammanförs för att främja 
processen inifrån. Detta främjar självbestämmande eftersom invånarna och deras föreningar anses 
vara de ledande aktörerna i en samlevnadsprocess i sitt eget område. På så vis vidareutvecklar de 
det arbete som utvecklingsagenter satt igång på offentliga platser. 
I Madrid är offentliga platser prioriterade interventionsområden eftersom de används flitigt. Väder 
och seder gör att man dras till offentliga platser för att umgås. Därför är offentliga platser också 
lämpliga utrymmen för att hålla aktiviteter som främjar samlevnad på. 
Å andra sidan är det också mycket viktigt att ta hänsyn till stadsplaneringen i den stad där projektet 
ska genomföras. I Madrids fall är offentliga platser lättåtkomliga och de finns i alla stadsdelar. De är 
belysta och har ofta lekplatser, drickfontäner och/eller toaletter. 
 
"Good practice"-metoden skulle lätt kunna överföras till andra Medelhavsländer eftersom man där 
har liknande klimat och vanor när det kommer till att använda offentliga platser på sin fritid. I dessa 
länder är det absolut nödvändigt att arbeta på offentliga platser eftersom de är de huvudsakliga 
mötesplatserna där folk tillbringar större delen av sin fritid.  
 
Men även i länder med andra klimatförhållanden och annan kultur finns risken att konflikter uppstår 
då personer med utländskt ursprung använder offentliga platser på sätt som den inhemska 
befolkningen inte är van vid. Med vissa justeringar kan metoden dock anpassas och delvis överföras 
till andra sammanhang så länge man utför en situationsanalys först. Detta skulle innebära att 
metoden inte överförs i sin helhet, utan att man kopierar specifika interventioner.  
 
Naturligtvis måste man också ta kommunens politiska vilja i beräkning och undersöka huruvida det 
finns stöd för arbetet med att bekämpa rasism, för att anpassa offentliga platser till nya verkligheter 
och för att öppna och upprätthålla de kommunikationskanaler som möjliggör kontinuerlig feedback 
om hur det går att leva tillsammans i olika områden. Dessutom måste vissa policybeslut och 
budgetplaner införas för att man ska kunna genomföra initiativ på förslag av icke-statliga 
organisationer och olika nätverk. Finns alla dessa förutsättningar så kan man med framgång införa 
en deltagandeprocess genom vilken det är möjligt att mäta effekten av politiska beslut och få fram 
konkreta resultat och förbättringar i området. 
 
Av våra erfarenheter att döma kan metodens effekter endast mätas på lång sikt eftersom processen 
tar lång tid. Det viktigaste är att se till att effekterna är mätbara eller tydliga.  
 
ECAR:s stöd har varit ytterst viktigt för CoDeP:s arbete med att förebygga och bekämpa rasism och 
främlingsfientlighet på lokal nivå. När Tankesmedjan "Kampen mot rasism och främlingsfientlighet" 
bildades fick man möjlighet att sammanföra olika institutioner i ett nätverk som arbetar på lokal 
nivå. Målet är att slå sig samman för att ge de aktiviteter anordnade under Internationella dagen 
mot rasism större genomslagskraft. Det här är märkbart eftersom hälften av föreningarna inte hade 
någon tidigare erfarenhet av samarbete eller nätverksarbete. 
 
Inom nätverksarbetet och stödet till "empowerment"-processer är det värt att belysa förberedelsen 
och tillhandahållandet av rekommendationer till lokala organ, samt det gemensamma arbete som 
utförts för att skapa aktiviteter ämnade förebygga rasism.  
 
CoDeP:s situationsanalys var betydelsefull eftersom man identifierade behov och underliggande 
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konflikter för att visa hur verkligheten såg ut i olika områden och för att utforma en skräddarsydd 
strategi. Innan saknades detaljerad information om rasistiska incidenter, både generellt sett och i 
relation till offentliga platser. Alltså blev utvecklingsagenterna en källa till förstahandsinformation 
om rasism och främlingsfientlighet för olika institutioner och för kommunen. Det är därför 
nödvändigt att hålla kommunikationskanalerna öppna och vara mottaglig för denna typ av 
information. 
 
CoDeP:s aktiviteter har fokuserat mest på att öka medvetenhet och på att förebygga rasism, 
främlingsfientlighet och intolerans. Man har hjälpt Madridinvånare med utländsk bakgrund att 
integrera sig och uppmuntrat öppna samtal om interkulturell samlevnad mellan boende och de som 
använder offentliga platser. Alla aktiviteter blev en väckarklocka för de inblandade. Men man måste 
gå längre än så och även främja interventionsprocesser som involverar alla invånare, samt se till att 
de deltar och sedan själva främjar initiativ att förändra sin miljö. Man måste involvera de lokala 
institutioner som inte alltid är lättillgängliga för folk med utländsk bakgrund och de måste förbinda 
sig till att förbättra situationer. 
 
I områden där man fann en befintlig eller underliggande konflikt skapade CoDeP platser där familjer 
med olika kulturella bakgrunder kunde mötas och umgås. CoDeP antog en medlarroll mellan olika 
grupper som använde utrymmena. Man tog reda på vilka krav, behov, klagomål och förslag 
intressenterna hade. Det handlade inte bara om att öka medvetenheten utan också om att instruera, 
ta ansvar och agera enligt reglerna för hur man bör använda offentliga platser. På så vis kunde man 
fokusera på "empowerment", vilket är CoDeP:s ultimata mål. 
 
Utöver CoDeP:s många aktiviteter har man kunnat främja ett tvärvetenskapligt perspektiv i arbetet 
utfört av Generaldirektoratet för jämställdhet och migration och alla andra avdelningar inom Familj- 
och socialtjänstsdepartementet samt socialtjänstkontoren i 21 stadsområden. Detta har lett till 
förbättringar inom samhällsservicenätverket. Dessutom har det hjälpt till att skapa 
kommunikationskanaler mellan användargrupper och kommunen, vilket lett till samarbeten och 
uppmuntrat deltagande bland befolkningen. På så vis har relationerna mellan samhällsinstitutioner, 
invandrarföreningar och boendeföreningar stärkts. 
 
Ett arbetsflöde som kan förbättras är det som rör stöd till offer, eller eventuella offer för rasism. Det 
handlar inte bara om utbildning och/eller att göra offentliga eller privata medel tillgängliga utan 
även om att höja medvetenheten angående vad rasistisk diskriminering är, hur den yttrar sig, vad 
den har för konsekvenser och vilka möjligheter varje enskild person har att motarbeta de 
stereotyper som rasismen grundar sig i.  
 
Det yttersta målet med samhällsinsatser är att säkra initiativens hållbarhet och självförvaltning, men 
sådana processer som CoDeP sätter igång behöver ändå stöd på kort eller lång sikt. Endast två eller 
tre års förvaltning räcker inte för att garantera oberoende, särskilt inte för initiativ som innebär att 
man etablerar icke-statliga organisationer eller vill uppnå självbestämmande. "Good practice"-
processer bör vara kontinuerliga, men man bör sträva efter att uppnå mätbara resultat, och 
framförallt, att kunna överföra initiativen till andra städer. 
 

 
 
ANNEX: Ordlista 
 
 
Samlevnad – att leva tillsammans 
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Vi har valt att använda konceptet "leva tillsammans" för att följa Carlos Jimenez19 terminologi. Han 
skiljer på tre olika socialiseringsformer: Att leva tillsammans, samlevnad och fientlighet. På spanska 
är skillnaden mellan dessa koncept tydlig men de är inte nödvändigtvis lika uppenbara på andra 
språk. 
Vi talar om "områden som präglas av ett interkulturellt sätt att leva tillsammans där man har en 
generell känsla av harmoni eller åtminstone relativ harmoni och ingen misstro. I sådana områden 
bildar man inte zoner eller gator där folk från en viss grupp lever frånskilt. Där det finns en viss 
koncentration av boende med samma ursprung så medför det dock inte någon överdriven 
marginalisering..." 
 
"Samlevnad" å andra sidan "indikerar slump i tid och rum, men innebär inte nödvändigtvis att man 
har en bra relation, till skillnad från att leva tillsammans ". 
 
Fientlighet “är en situation där man har dåliga relationer mellan personer med olika etniciteter eller 
kulturer. Relationer som präglas av misstro, dålig kommunikation, aggressivitet o.s.v."  
 
CoDeP:s ultimata syfte är att uppnå målet med att leva tillsammans, att förhindra fientlighet och att 
bevara och förbättra samlevnaden.  
 
Ecuavolley  
 
Ecuavolley är en sorts volleyboll som spelas i Ecuador och av ecuadorianska migranter i bl.a. USA, 
Colombia och Spanien. 
Spelreglerna liknar de i volleyball men med vissa undantag, t.ex: 
- Nätet sitter högre och är mera åtspänt 
- Lagen består av tre spelare 
- Man använder en fotbollsboll  
 

 
 
 

                                                 
19 http://www.goethe.de/ins/de/ort/man/pro/sks/ref/Romero.pdf 
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Berlin/Tyskland “Empowerment"21 

 

Innehåll 

1. Sammanfattning 

2. Sammanhang 

3. Huvudmål 

4. Vilka former av rasism bemöter denna metod? 

5. Målgrupper 

6. Beskrivning av metoden 
6.1 Definition av "skyddat utrymme" och "flera skyddade utrymmen"  
6.2 Att driva ”empowerment”-workshops 
6.3 Att välja workshopledare 
6.4 Att rekrytera deltagare 
6.5 Processguidens rekrytering och roll 
6.6 Att välja lokal 
6.7 Utdrag ur dokumentationen av workshop-processerna 

7. Nödvändiga resurser  
8. Lärdomar  
9. Slutsats och rekommendationer  

 

 

1. Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med "empowerment" är att uppmuntra till socialt deltagande. Genom 
”empowerment”-strategier erbjuds människor möjligheter att upptäcka sina egna tillgångar och bli 
aktiva aktörer i sina egna liv. Detta innebär inte i första hand att förmedla kunskap och strategier 
utifrån, utan snarare att gemensamt utveckla detta med deltagarnas egna erfarenheter och 
kunskaper som utgångspunkt. ”Empowerment” är inte ett enhetligt begrepp. Det innefattar en rad 
olika resursinriktade metoder som bygger på erfarenhetsutbyten. Metoderna är inriktade på att 
öppna upp för individuella och kollektiva möjligheter att hantera sociala maktrelationer. Aspekter av 
”empowerment” eller egenmakt har tidigare tillämpats i en rad olika sammanhang. Metoderna blev 
kända i och med 1960-talets medborgarrättsrörelse i USA. 

 

Fem ”empowerment”-workshops genomfördes och dokumenterades inom projektet ECAR med 
grupper som är särskilt drabbade av rasism. Syftet var att skapa möjligheter att föra diskussioner om 
erfarenheter av rasism och diskriminering. Detta gjordes med hjälp av en resursinriktad metod. Med 
olika och gemensamma erfarenheter av vardagsrasism som grund kom man fram till diverse 
strategier för att bekämpa rasism. Man diskuterade även vilka möjligheter och villkor som krävs för 
att kunna åstadkomma social förändring. Dessutom bildade och förstärkte man nätverk. Själva 
utformandet och genomförandet av dessa workshops dokumenterades i en broschyr för att kunna 
erbjuda praktiska tips på hur liknande workshops kan genomföras i andra (europeiska) städer. 

 

 

 

                                                 
21 Följande presentation är baserad på en tyskspråkig broschyr producerad av Halil Can på beställning av Berlins antidiskrimineringsbyrå 
inom ECAR-projektet. 
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2. Sammanhang 

Berlinsenaten har i många år varit aktiv i kampen mot rasism och andra former av diskriminering. År 
2006 anslöt sig Berlinsenaten till ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). Berlin har 
således åtagit sig att införa handlingsplanen Ten-Point-Plan of Action against Racism. 
Stadens rådgivande styrelse för integrations- och migrationsfrågor stödjer senaten i dess arbete med 
att diskutera integrations- och migrationsfrågor samt att bedöma den lokala situationen vad gäller 
förekomsten av rasism. Den rådgivande styrelsen upprättades av Berlinsenaten den 29 april 2003 
och har haft rundabordssamtal 3 till 4 gånger om året sedan dess grundandemöte den 29 oktober 
2003. Den rådgivande styrelsen består av förtroendevalda representanter för invandrargrupper samt 
tjänstemän och delegater från kommuner, föreningar, fackföreningar och andra icke-statliga 
organisationer. 
I mars 2011 antog Berlinsenaten initiativet Lokal handlingsplan mot rasism och etnisk diskriminering 
(LHRD). Beredningen och genomförandet koordinerades av Jämställdhets- och 
antidiskrimineringsdepartementet (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung; 
LADS). Handlingsplanen utvecklades i samarbete med intressenter från det civila samhället. Syftet är 
att utveckla och genomföra åtgärder mot rasism och etnisk diskriminering inom 
Berlinförvaltningarnas arbetsområden och verksamheter. Handlingsplanen utformades på 
rekommendation av Stadens rådgivande styrelse för integrations- och migrationsfrågor. De åtgärder 
som nämns i senatens beslut genomförs för närvarande och kommer successivt att utvidgas för att 
kunna omfatta fler åtgärdsområden. Processen ses över av en styrgrupp bestående av anställda 
inom senatens förvaltningar och i det civila samhället. 

 

LADS initierade också utvidgandet av LHRD till 12 distrikt i Berlin. Under projektets förlopp 
utvecklades Distriktshandlingsplanen mot rasism och etnisk diskriminering, eller DHRD 
(Bezirksaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung; BAPgR). På distriktsnivån finns 
redan en rad olika antirasistiska aktiviteter som fokuserar på att stödja det civila samhället. Syftet 
med DHRD är att utforma och genomföra åtgärder inom verksamhetsområden som påverkar 
distriktsförvaltningarna själva. Under utvecklingen av DHRD initierades dialoger om 
medvetandegörande samt analys och utveckling av åtgärder mot rasism. Detta skedde inom och 
mellan distriktsförvaltningarna. Till en början är de viktigaste verksamhetsområdena PR, 
personalutveckling och distriktsförvaltningarnas tjänster. En översikt av DHRD hittas i denna 
broschyr. På distriktsnivån erbjuder olika lokala kontor kontinuerligt stöd i arbetet mot rasism och 
diskriminering. 
 
Två verksamhetsområden som är förankrade i Berlins integrationsarbete handlar om att främja en 
respektkultur och att trygga demokratin. De beskrivs som en viktig pelare i senatens 
integrationspolitik: "Utan ett hållbart förebyggande av diskriminering av alla slag och utan ett skydd 
mot diskriminering kan varken jämlikhet eller integration lyckas på lång sikt."20 Berlinsenaten har 
därmed åtagit sig att stödja icke-diskriminering men också att ta itu med högerextremism, rasism 
och antisemitism i Berlin på ett demokratiskt sätt. 
År 2008 beskrev Berlinsenaten sin övergripande strategi mot högerextremism i rapporten 
“Demokrati. Mångfald. Respekt. Berlinkonceptet mot högerextremism, rasism och antisemitism." 
Den beskriver hur Berlin tar sig an högerextremismens utmaningar genom en flerdimensionell 
strategi. Enligt denna bör arbetet med att förebygga högerextremism inte enbart begränsas till 
ungdomsinriktat arbete. Det bör även omfatta olika nivåer och platser inom hela samhället. För att 
genomföra detta koncept stödjer Berlinsenaten olika projekt med mer än € 2.3 miljoner (2011) inom 
programmet mot högerextremism, rasism och antisemitism. 
 

                                                 
20 Berlinsenatens integrationskoncept: https://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-
migration/publikationen/berichte/integrationskonzept_2007_bf.pdf?start&ts=1206620531&file=integrationskonzept_200
7_bf.pdf, sidan 74 
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Programmets huvudsakliga verksamhetsområden: 
 

• Stärka demokratin och mänskliga rättigheter 
• Utbildning i demokrati för ungdomar 
• Demokrati i samhället och den sociala sfären 

 
Dessutom var Berlins ”Deltagande- och integrationslag”, som antogs av Berlins Representanthus i 
december 2010, en viktig milstolpe i främjandet av deltagandet av personer med 
invandrarbakgrund. Genom denna lag har målet med att öka invandrargruppers deltagande fått en 
juridisk grund så att bland annat principen om att skapa interkulturella förvaltningar och 
socialtjänster kan regleras inom alla politiska områden. 
 
 

3. Huvudmål 

”Empowerment” är en praktisk, teoretisk och politisk strategi och handling som understryker att 
varje individs tillgångar och möjligheter är startpunkten för individuella och sociala förändringar. Det 
är inte ett nytt perspektiv, utan en integrerad del av individuella och kollektiva 
självbestämmandeprocesser. Inom sociala rörelser under Andra världskriget, och speciellt inom 
självständighets- och befrielserörelser i koloniserade länder21, spreds ”empowerment”-metoden 
över nationella gränser. ”Empowerment”-metoden etablerades både som ett praktiskt och 
teoretiskt koncept genom medborgarrättsrörelsen i USA och genom den feministiska rörelsen under 
1960-talet och senare genom 1970-talets självhjälpsrörelse.22 
 
Enligt sociologen Norbert Herriger innebär ”empowerment” att "uppmuntra till 
självbestämmandeprocesser genom vilka personer som lever med fattigdom, diskriminering eller 
social exkludering börjar ta saker i sina egna händer och blir medvetna om sina egna förmågor, 
utvecklar sina egna krafter och lär sig att använda sina egna individuella och kollektiva resurser för 
att leva självständigt" (Herriger 2006, s. 20).  
 
Med andra ord är ”empowerment” en process inriktad på att få individen att kliva ur sin "inlärda 
hjälplöshet"23 och upplevelse av maktlöshet och heteronomi. Med hjälp av sina inre tillgångar tar 
individen tag i sitt eget liv och uppnår självbestämmande och självförverkligande (se t.ex. Elsen 
2004). Mot bakgrund av de maktstrukturer som finns i samhället är ”empowerment”-konceptet 
inriktat på att stärka de grupper som befinner sig i en svag ställning. Det innebär att man hjälper 
grupperna att uttrycka sina egna intressen, etablera nätverk och inta starkare positioner än tidigare 
inom samhällsprocesser. Med andra ord "hänvisar ”empowerment” till en konfliktladdad process 
ämnad att omfördela politisk makt under vilken individer tar steget från underlägsenhet till att 
istället kräva mer makt, befogenheter och rätt till beslutstagande" (Klöck 1998: 38). Denna definition 
av ”empowerment” baseras på förmodandet att förändringar i vardagen endast är möjliga och 
effektiva då varje individ förstår sin egen situation. Detta sker genom medvetandegörande och 
självreflektion. På så vis får man tillgång till sina inre tillgångar, då dessa är nödvändiga för att 
åstadkomma förändringar.24 
Eftersom man insåg att det fanns ett behov av ett resursinriktat arbete med grupper som eventuellt 
kan påverkas av rasism, bestämde man sig för att genomföra ”empowerment”-workshops som en 

                                                 
21 Se t.ex. Fanon 1981; Freire 1973, Boal 1989. 
22 Se Solomon 1976; Rappaport i.a. 1984; Simon 1994; Herriger 2006. 
23 Termen “inlärd hjälplöshet” myntades av psykologen Seligman och hänvisar till “det psykologiska tillståndet som ofta 
orsakas av händelser som är okontrollerbara" (Seligman 1995: 8). Med hänvisning till en rad olika kliniska studier beskriver 

Seligman hjälplöshet som en inlärningsprocess som kan leda till ångest och depression. Däremot beskriver han "behovet av 

kompetens eller motstånd mot begränsningar" (s. 52) som ett behov eller en aktivitet ämnad att undvika hjälplöshet vilket 
är ett obehagligt känslotillstånd präglat av ångest och depression.  
24 Se t.ex. Yigit/Can 2006: 170 et seq. 
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del av ECAR- projektet. Arbetet är inriktat på att stärka samhällsdeltagande och nätverk bland 
grupper som kan utsättas för rasism. Det finns en förhoppning om att deras röster kommer att 
kunna höras mer än tidigare inom samhällsdebatten. Man uppmärksammar också verkliga 
perspektiv på social förändring där målet är att skapa sociala, politiska och ekonomiska relationer 
baserade på jämlikhet, rättvisa, solidaritet och inkludering. Flera ”empowerment”-initiativ har 
utvecklats i Berlin under de senaste åren, inklusive flera ”skyddade utrymmen” skapade av och för 
icke-vita personer (People of Color) där en rad seminarier, workshops och utbildningar erbjuds.25 
Dessutom har ett stort antal lokala, nationella och virtuella ”empowerment”-projekt, initiativ, 
föreningar och nätverk etablerats. ”Empowerment”-seminarierna som hölls inom ECAR-projektet 
kunde sedan bygga vidare på dessa erfarenheter. 
Målet var att dokumentera genomförandet av de ”empowerment”-workshops som utfördes inom 
ECAR-projektet i en broschyr. Syftet med denna broschyr är att sprida medvetenhet om 
”empowerment”-metoder, att låta andra dra nytta av lärdomarna i deras arbete mot rasism och att 
erbjuda praktiska tips på hur man kan utföra liknande workshops i andra (europeiska) städer. 
 
 

4. Vilka former av rasism bemöter denna metod? 
”Empowerment”-metoder utgör en byggsten i kampen mot strukturell rasism och vardagsrasism. De 
bemöter former av rasism som är vanliga, men som kanske inte ens betraktas som diskriminering av 
majoritetssamhället, delvis på grund av att deras egna privilegier inte ifrågasätts. Vardagsrasism kan 
uppstå i individuella interaktioner, men också då institutioner interagerar med personer som 
betraktas som "annorlunda" på grund av deras ursprung, hudfärg eller språk. 
När rasdiskriminering tas upp brukar det trigga försvarsmekanismer hos majoritetsbefolkningen. 
Dessa kan inkludera trivialisering, individualisering eller ett förnekande av rasistiska händelser. För 
de som möter vardagsrasism kan sådana försvarsmekanismer leda till att de själva börjar tvivla på 
sina egna intryck, och att de drar sig så långt som möjligt från att skapa kontakt med 
majoritetsbefolkningen och att de ifrågasätter sina egna kompetenser. 
Det är här som ”empowerment”-metoder blir relevanta: de syftar till att stärka individers 
självuppfattning och tillgångar och att kalla rasismen vid dess rätta namn. Genom utbytet av 
erfarenheter kan individuella och gemensamma sätt att hantera vardagsrasism utvecklas. 
Inom handlingsplanen Ten-Point-Plan of Action, som medlemmar i Europeiska koalitionen av städer 
mot rasism åtagit sig att uppfylla, relaterar ”empowerment”-metoder till punkt 3 (bättre stöd till 
offer för rasism och diskriminering) och punkt 4 (mer delaktighet och bättre informerade 
medborgare). ”Empowerment”-workshops kan ses som ett erbjudande för dem som främst påverkas 
av rasism. 
 
 

5. Målgrupper 
Målgrupperna var personer som kan bli eller är offer för rasdiskriminering på grund av det 
ursprung som tillskrivs dem eller på grund av deras hudfärg. Man använde det 
angloamerikanska 
uttrycket "Person of Color" eller i plural "People of Color" (förkortat PoC) för att beskriva 
denna målgrupp. 
Termen är en politisk självbeteckning bland personer som upplever rasdiskriminering på 
grund av deras hudfärg, namn, ursprung eller etnisk-kulturella och religiösa bakgrund. 
Termen betonar

                                                 
25 Definitioner av termerna "flera skyddade utrymmen" och "People of Color" återfinns under punkt 6. 
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likheter mellan personer som utsätts för rasdiskriminering och syftar till att minska skillnaderna 
mellan minoriteter och främja solidaritet.26 Termen PoC är vidare kontroversiell. Kritiker menar 
att ett koncept som uppstod i USA inte kan överföras till ett tyskt sammanhang och att det finns en 
fara med att man genom att betona likheter mellan grupper som upplever rasdiskriminering 
samtidigt undertrycker olikheter och mångfald. Eftersom ”empowerment”-aktivister i Tyskland 
använder termen för att beskriva sig själva, användes den också här. Fastän termen People of Color 
betonar likheter betyder inte det nödvändigtvis att olika erfarenheter förnekas. People of Color 
kan ha väldigt olika erfarenheter av rasism och diskriminering både som individer och som grupp. 
För att beakta alla dessa erfarenheter utvidgades vårt workshopsfokus från att erbjuda ett skyddat 
utrymme till att erbjuda flera skyddade utrymmen.27 Huvudtanken var att tillåta PoC att bearbeta 
sina specifika erfarenheter av rasism och genom utbytet av erfarenheter kan de stärka varandra.  

Därför erbjöds följande workshops:  
• ”Empowerment”-workshop för "People of Color" 
• ”Empowerment”-workshop för "Women of Color" 1 
• ”Empowerment”-workshop för "Women of Color" 2 
• ”Empowerment”-workshop för svarta personer 
• ”Empowerment”-workshop för romer och sinter 

”Empowerment”-workshop för PoC riktade sig till alla personer med erfarenhet av rasism. De 
andra utformades som därefter som skydddade utrymmen för specifika grupper inom kategorin 
PoC.  
Tyvärr kunde inte en ”empowerment”-workshop för "Muslims of Color" genomföras på grund av 
det låga antalet anmälda. Istället utfördes en andra workshop för kvinnor. 
Målgruppen var främst föreningsaktiva eftersom de tar med sig erfarenheter och kunskaper 
tillbaka till sina grupper. På så vis påverkar man många fler än deltagarna. 

6. Beskrivning av metoden 
Fem ”empowerment”-workshops uformades, förbereddes och genomfördes inom ECAR-projektet 
mellan mars och juni 2012. Målet var att ge PoC möjlighet att bemöta erfarenheter av rasism och 
diskriminering inom ett "skyddat" utrymme, att utbyta, reflektera över och utvidga individuella 
strategier för och kunskaper om att bekämpa rasism för att aktivt kunna förkasta rollen som 
"offer" som i vissa fall internaliserats. Varje deltagare ska i stället lämna var och en av dessa 
workshops som en stark aktör. På så vis kan ”empowerment” upplevas som självbestämmande 
eller självstärkande. Huvudmålet med detta politiska koncept är att höja medvetenheten, skapa 
kontakter och utbyten samt utrymmen där tillit, närhet, respekt och solidaritet kan växa. 
 
”Empowerment” är ett koncept som helst ska utformas av och för de grupper som man riktar sig 
till. Därför anlitades Halil Can, delgrundare av ”empowerment”-initiativet HAKRA28, för att 
organisera, utföra och dokumentera ”empowerment”-kurserna. HAKRA:s initiativtagare och 
medarbetare har 10 års erfarenhet bakom sig av politisk och medborgerlig utbildning mot rasism 
och diskriminering. Detta arbete utgick från början från Cans personliga erfarenheter. Den 
grundläggande metoden inom HAKRA-konceptet är att utforma aktiviteter efter olika målgruppers 
behov. Målet är att uppnå individuellt och kollektivt självbestämmande, att bygga nätverk och 
stärka ett samhälleligt ochv politiskt deltagande bland PoC i Tyskland. 

                                                 
26 See t.e.x “Institutionell rasism” av mrbb, s. 7-8: http://www.mrbb.de/dokumente/pressemitteilungen/LAPgR_Broschure.pdf 
27 En definition av termerna “skyddat utrymme” och “flera skyddade utrymmen" återfinns under punkt 6. 
28 Namnet “HAKRA" består av orden “hak” och “ra” som har olika lingvistiska ursprung (persiska, zazaki, forntida egyptiska, sanskrit) 

och betydelser (“hak” = lag, rättvisa, sanning, “Gud”, ägg (en symbol för fertilitet och oändlighet); “ra” = stig, sol(gud) kosmos). 

Därför öppnar det upp för en rad olika associationer. HAKRAs namn symboliserar med andra ord dess arbete ( se t.ex: Yigit/Can 

2006:168). 
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6.1 Definition av "skyddat utrymme" och "flera skyddade utrymmen" 
Ett särskilt inslag i HAKRA:s arbete är den resurs- och processorienterade ”empowerment”-
strategin "flera skyddade utrymmen", vilken är skapad för och av PoC. Termen "skyddat" utrymme 
för PoC eller "separata" utrymmen för den tyska majoriteten syftar här till det tillfälliga inrättandet 
av en politisk och målgruppsspecifik form av kommunikation. Både för PoC och den tyska 
majoriteten innebär detta att man har tillgång till ett säkert och skyddande ramverk för att bemöta 
individuella erfarenheter, våld, förtryck, rasism och diskriminering i en egen separat grupp. Detta 
innebär medvetandegörande och kritiskt ifrågasättande av ens egen situation och makt(löshet) för 
att slutligen kunna avfärda dessa och åstadkomma individuell förändring och samhällsförändring. 
På så vis uppkommer alternativa sätt att tänka, agera och leva tillsammans. 
PoC behöver "flera skyddade utrymmen" eftersom de har erfarenheter av diskriminering, och de 
måste kunna bearbeta specifika erfarenheter av rasism i sina många olika relationer 
(intersektionalitet) och sammanhang som de ingår i. 

6.2 Att driva "empowerment"-workshops 
När man väljer innehåll och metoder kan befintliga koncept från tidigare projekt i Tyskland 
anammas, t.ex. HAKRA-initiativet, Phoenix och Utbildningscentrum för migration och samhälle 
(Bildungswerk Migration & Gesellschaft e.V.). Man kan växla mellan dessa metoder och 
komplettera med workshopledares specifika kunskaper och erfarenheter för att kunna möta 
målgrupperna och deras olika behov. 
Frågor som berör rasism är mycket komplexa. Det är därför viktigt att kritiskt illustrera, analysera 
och diskutera rasism från en rad olika innehållsrelaterade, praktiska, teoretiska, tids- och 
rumsspecifika och kollektiva perspektiv, sammanhang och relationer. Rasism var från början ett 
europeiskt domansprojekt som handlade om vit makt inom ett kolonialt, imperialistiskt och 
nationalistiskt sammanhang. Detta projekt medförde påtvingad migration, slaveri och senare 
transnationell migration och flykt på grund av exempelvis förtryck, fattigdom och krig. Det är också 
bundet till traumatiska och förnedrande erfarenheter. Genom "empowerment"-processer uppstår 
frågor om överlevnads-, befrielse- och motståndsstrategier. Följande huvudfrågor kan urskiljas: 
(transnationell) migration, (av)kolonialisering, rasism, (flera former av) diskriminering 
(intersektionalitet), trauma, makt och dominans, mångfald, "empowerment", motstånd och 
befrielse, maktdelande och kritiska vithetsstudier, nätverk och allianser, solidaritet. 

Nyckeln till att tackla olika ämnen och innehåll är de metoder man använder. Dessa bör dock inte 
bygga på indoktrinering eller paternalism som reproduceras genom didaktik och hierarkier. Istället 
bör man använda sig av dialog, synergi, tillgångar och processer. Då blir deltagarna synliga aktörer 
som genom självbestämmande och ansvarstagande och med hjälp av personliga och kollektiva 
tillgångar kan forma sina egna liv och därmed bli politiska aktörer. I detta avseende kan en rad 
olika metoder användas. Till exempel kan man välja bland följande beprövade metoder som är 
baserade på ett holistiskt utbildningsperspektiv: biografiskt arbete, drama (t.ex. "de förtrycktas 
teater" eller improvisation), människorättsarbete och andra metoder från utbildningar i pedagogik, 
historia och politik (såsom multimedia, dans, musik, konst, rörelse, välmående). 
Ett krav är att varje workshop leds av två utbildare. Tidigare erfarenheter har visat att ett 
utbildningsteam på två personer skapar goda villkor för ett framgångsrikt program eftersom 
lärarna kan komplettera varandra och få en bättre överblick över de dynamiska grupprocesser som 
upåpstår, och som de då kan forma på ett konstruktivt sätt. Dessutom kan ett erfaret och vältränat 
team uppnå synergieffekter och det kan ha positiv inverkan på gruppen som helhet. Det skapar 
förtroende hos deltagarna och en känsla av att man är i goda händer inom det skyddade 
utrymmet. I könsblandade grupper måste man dessutom vara genusmedveten. Dessa workshops 
ska därför ledas av en man och en kvinna av Color. 
 
För att dokumentera processen i nära samråd med utbildare och deltagare ska en guide vara 
närvarande vid varje workshop. För att inte störa gruppdynamiken ska guiden också tillhöra 
samma minoritetsgrupp som deltagarna. Dessutom ska max 15 deltagare delta i varje workshop 
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som också bör hållas två dagar i sträck. Varje workshopdag ska vara 8 timmar lång. 

 
Lärarna fick följande riktlinjer för vad som skulle ingå i deras workshops: 
 
Dag 1: 

Mål: 
- Introduktion till ECAR-projektets innehåll och syften 
- Lära känna varandra 
- Beskriva förväntningar 
- Biografiskt arbete 
- Introduktion till ämnet rasism 

Dag 2: 
Mål: 

- Etablera utrymmen för dialoger  
- Förtydliga koncept (t.ex. "empowerment", PoC, skyddat utrymme, maktdelning) 
- "Empowerment" genom drama enligt Augusto Boals metod (bild- och forumteater) 
- Reflektion 
- Bygga nätverk 
- Utvärdering 

6.3 Att välja workshopledare 
Lämpliga lärare bör ha relevant praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. Med tanke på att man 
inom dessa workshops skapar skyddade utrymmen ska lärarna endast leda PoC-grupper om de 
själva tillhör målgruppen i fråga. Till exempel ska en "empowerment"-workshop för kvinnliga PoC 
ledas av kvinnliga utbildare som också är PoC. Workshops för romer och sinter ska ledas av romer 
och sinter, o.s.v. 
"Empowerment"-utbildare är inte en juridiskt skyddad yrkesbeteckning, och det finns inga officiella 
kvalifikationsnormer. Istället arbetar "empowerment"-utbildare som frilansare och tillämpar redan 
utformade och erkända koncept genom metoder som anpassas till de olika målgrupperna. I 
Tyskland finns relativt få "empowerment"-utbildare som tillhör minoritetsgrupper. Man kan säga 
att de få som är verksamma är pionjärer som lägger grundstenen för att utveckla, genomföra, 
erkänna och etablera "empowerment"-metoden från ett PoC-perspektiv och för att föra ett 
pedagogiskt och politiskt arbete mot rasism och diskriminering utifrån ett PoC-perspektiv. Dock 
kräver erkännandet och upprättandet av skyddade PoC-utrymmen och "empowerment"-arbete 
från ett PoC-perspektiv lokala, regionala och nationella (och i längden även europeiska och 
internationella) nätverk och nätverkstrukturer. Detta så att utbildare kan stödja varandra genom 
kunskaps- och erfarenhetsutbyten. På så vis kan man utveckla kvalitetsstandarder och utbildningar 
där deltagare kan erhålla certifikat. 
 
Sådana nätverk finns inte idag, men många "empowerment"-utbildare of Color har mötts i olika 
forum och genom projekt och föreningar. Ett brett nätverk kan därför utformas och utvecklas i 
framtiden. I Berlin finns redan informella nätverk med personer som jobbar med "empowerment" 
från ett PoC-perspektiv. 

6.4 Att rekrytera deltagare 
Rekrytering kan ske genom traditionella metoder såsom flygblad eller genom internet, och särskilt 
med hjälp av epost och sociala medier. Det är det lättaste och snabbaste sättet att nå ett brett 
spektrum av potentiella deltagare på kort tid förutsatt att ett bra socialt nätverk finns tillgängligt 
redan från början. 
Ett mycket mer effektivt men också mer tidskrävande sätt att rekrytera deltagare är genom 
personliga kontakter. Det kräver också goda nätverk inom de respektive grupperna, och är 
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beroende av ett gott rykte och tillit. Detta gäller särskilt "empowerment"-utbildarna själva. 
Programmen ska vara kostnadsfria för deltagare eftersom det ska vara rättvist och jämlikt. 
Alternativt ska avgifterna vare inkomstbaserade eller doneras. 
 
6.5 Processguidens rekrytering och roll  
Det är endast nödvändigt att ha med en processguide i workshops om processen ska 
dokumenteras genom deltagande observation. Det är viktigt att så tidigt som möjligt förklara 
guidens roll för deltagare och utbildare. Det ska klargöras att ingen personlig eller annan 
information kommer att vidareförmedlas om inte deltagarna själva gått med på det. 
 
Om en processguide anlitas ska han eller hon vara bekant med "empowerment", bidra med sina 
egna erfarenheter, känna till de metoder och tekniker som ingår i deltagande observation och 
genomföra och dokumentera intervjuer. Helst ska guiden kunna tala och skriva det språk som talas 
i den workshop han eller hon dokumenterar. Innan man tar beslut om huruvida man ska anlita en 
processguide så bör ett introduktionsmöte hållas. Efter detta möte ska guiden vara välinformerad 
och förberedd på att anta sitt uppdrag. 
För att kunna observera kommunikationen och gruppdynamiken är det viktigt att processguiden 
deltar i utbildarnas förberedelsemöten och att han eller hon får tillgång till all information och 
material som finns, t.ex. flygblad, deltagarlistor, scheman med information om aktiviteter, innehåll, 
metoder och litteraturförteckning. 

6.6 Att välja lokal 
Valet av lokal är avgörande. Platsen ska vara skyddad så att deltagare kan engagera sig i ett 
intensivt grupparbete utan att vara rädda för att störas. Man ska också skapa en avslappnad miljö. 
Tidigare har det fungerat med att ha ett stort rum och två små rum så att man kan dela in sig i 
mindre grupper. Det är också värt att överväga huruvida en övernattning ska ingå i 
tvådagarskursen. Det skapar troligtvis samanhållning inom gruppen. 
Även om man arbetar med olika metoder i olika workshops så är dessa verktyg oftast oumbärliga: 
blädderblock, anteckningsbok och projektor, internetanslutning, läsmaterial för pärmar/deltagare 
(flygblad, program, litteraturförteckning, utvalda texter), material för ett bokbord (böcker, 
tidningar, DVD-filmer, broschyrer o.s.v.). 

6.7 Utdrag ur dokumentationen av workshop-processerna 
För att kunna illustrera hur en workshop fungerar följer här ett utdrag ur dokumentationen som 
sammanställdes av Halil Can: 
 
Workshop för Women of Color 
Eftersom man hade begränsat med tid valde utbildarna att fokusera på biografiskt arbete men de 
ville också känna av gruppdynamiken och låta sig vägledas av deltagarnas behov. I ett tidigt skede 
insåg man att det skulle krävas mer tid för biografiskt arbete än man hade förväntat sig. Därför 
kortades andra delar av kursen ned, t.ex. drama och teoretisk genomgång och debatt i ämnet 
rasism. 
Utbildarna inledde med den så kallade "vykortsövningen" där deltagarna berättar om vad som 
motiverar dem, om sina önskningar, förväntningar och farhågor. Övningen var lyckad. Kvinnorna 
lärde känna varandra och utvecklades en känsla av närhet och tillit i gruppen. Utbildarna använde 
också en metod som kallas "deltagande teamarbete" vilket innebär att de växlar mellan sina roller 
som lärare och deltagare. Detta betyder att alla möts på lika villkor. Man bryter ner hierarkier och 
skapar ömsesidig tillit. 
"De (lärarna) deltog och på samma gång höll de koll på processen och dynamiken. Deras 
transparenta och medgörliga inställning spelade en nyckelroll" (Halil Can). 
Det biografiska arbetet delades in i två delar: livsbanan och olika livsfaser. I första delen fick 
deltagarna återge sin livsbana och illustrera tre livsfaser genom teckningar eller familjefotografier. 
Nästa steg var att sammanställa biografier genom teckningar, grafer, fotografier, information. 
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Dessa presenterades för gruppen. Processguiden beskriver övningen på följande vis i sin rapport: 
“Vi satt i en cirkel, lyssnade på varandra, grät med varandra, kramades och delade varandras sorg. 
Det var befriande att tala ut och samtidigt stärkande att lyssna, att dela med sig av och erkänna 
varandras erfarenheter av rasism, diskriminering samt olika strategier och möjligheter att agera. 
Att tala om erfarenheter av rasism i denna grupp väckte mycket smärta och tårar. Det kändes bra 
att dela den här erfarenheten i ett säkert utrymme som bara var till endast för Women of Color... 
Det finns en speciell styrka och dynamik i kvinnors samtal. 
Det var skönt att inte behöva förklara sig. Här fanns andra som hade haft liknande erfarenheter. Vi 
förstod varandra. Det var skönt att inte behöva ”bevisa” för personer från den vita majoriteten att 
man faktiskt blivit utsatt för rasism." 
Efter övningen följde en kritisk genomgång av olika definitioner och syner på rasism, termerna 
"Person of Color" och "skyddade utrymmen" och "empowerment"-metoden. 
Sedan var det dags för den andra delen i det biografiska arbetet: livsfasmodellen och en övning 
baserad på livsbaneövningen. Livsfasmodellen är ett analytiskt koncept. Målet är att på ett 
förenklat och systematiskt sätt beskriva fem faser i identitetsskapande med svarta människors 
erfarenheter som utgångspunkt: 1. Vitinriktad fas ^ 2. Konfrontation ^ 3. 
Integration/desintegration/fördjupande-växande ^ 4. Integration ^ 5. Självbestämmande/konkret 
agerande. Fasmodellen beskriver en konfliktspäckad identitetsskapande process bland svarta som 
också kan överföras till andra personer som utsätts för rasism. Modellen ska inte tolkas som en 
obligatorisk linjär utveckling. Istället kan den belysa tendenser inom identitetsskapandet. Det kan 
också vara så att man rör sig fram och tillbaka mellan de olika faserna. Modellen beskriver i 
grunden en livsbana från maktlöshet till självbestämmande eller från individuellt självbefriande till 
kollektivt befriande från rasistiska och förtryckande strukturer. 
I slutet beskrev deltagarna sin workshop som ett skyddat område där man la vikt på att "ta hand 
om sig själv och andra" och "frigörande gråt och skratt". De sa att de gärna hade velat ha en till 
workshop för att bygga vidare på sina erfarenheter och fördjupa sig. Denna önskan gick faktiskt i 
uppfyllelse eftersom deltagarna tog saken i sina egna händer och själva arrangerade ett möte i ett 
skyddat område. De ville hålla kontakten, fortsätta att stärka varandra och skapa nätverk. Det är 
ett gott tecken på att denna "empowerment"-workshop var lyckad och uppnådde ett viktigt mål, 
nämligen att samla PoC och uppmuntra till en självbestämmandeprocess som får en dominoeffekt. 
 
Workshop för People of Color: 
Det speciella med denna workshop var att den riktade sig till alla som har erfarenhet av rasism. På 
så vis erbjöds ett utrymme som var både skyddat och heterogent. Här kunde deltagare med olika 
bakgrunder, identiteter, ursprung och erfarenheter delta. Det framgick att det finns en rad olika 
erfarenheter av rasism men att alla är en produkt av samhällsstrukturen. Alltså kunde 
"empowerment"-strategier utvecklas gemensamt. Samtidigt uppkommer också konflikter inom ett 
utrymme som detta då det kan vara svårt att helt osjälviskt engagera sig i andras erfarenheter, 
inklusive i samband som har med intersektionalitet att göra. Det kan vara tufft att känna och visa 
respekt, empati och solidaritet. Denna workshop innebar alltså en särskild utmaning för utbildare, 
nämligen att förebygga konflikter. Det var viktigt för dem att kunna upptäcka konflikter i tid och 
lösa dem på ett kreativt sätt inom gruppen. Utbildarna utformade programmet utefter sina egna 
teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i enlighet med den resurs- och processinriktade 
workshopmetoden. De kallade denna workshop "Frigörande och performativitet - kreativ 
'EMPOWERment' för People of Color". De lade tonvikten på metoder såsom Boals teater-, röst- och 
rörelseövningar, biografiskt arbete och meditation - alltså performativa metoder där man 
använder sin röst och sin kropp. Processguiden beskrev atmosfären på följande vis: 
"Värme och solidaritet bestod under hela processen. Det fanns en önskan att lära känna varandra, 
att utbyta idéer, att lyssna på varandra men också att lyssna till ens egen röst, att ta kontroll över 
ens egen reflektion, styrka, makt och motståndskraft." 
Metoderna som nämnts här utgjorde "byggrunden för 'empowerment'-utrymmet och detta blev 
tydligare för varje övning vi gjorde... Metoderna triggade impulser att komma närmare varandra, 
att växa tillsammans." 
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Första dagen lärde man känna varandra. Ett utrymme formades där förtroende kunde utvecklas. 
Man utförde två övningar: en kortbaserad övning och en introduktionsövning. Deltagarna fick i 
uppgift att ta med sig ett objekt nästa dag som de förknippar med läkande och styrka. Andra dagen 
fokuserade man på Boals bild- och forumteater samt kreativt skrivande. Den tredje dagen 
uppträdde deltagarna för varandra. De hade en föreställning och ett "spoken word"-uppträdande 
som de förberett i mindre grupper. 
"Vi spelade upp våra stycken för varandra och det var mycket imponerande att få ta del av allas 
idéer, önskningar, förväntningar och motståndsformer på 'scenen'." 
De stunderna som sammanhållningen växte var när deltagare "insåg att det finns strukturell 
diskriminering och när man talade om strategier och möjligheter att agera". Samtidigt var det "en 
fantastisk känsla att inse att man inte är ensam, att andra också har erfarenheter av rasism och 
diskriminering." 
Det är viktigt att notera att man hade flera raster, uppvärmningar, teaterövningar och 
avslappningsövningar såsom Tai Chi under de tre dagarna. Samtidigt luftades alla tankar och känslor 

inom gruppen och det fanns gott om tid och utrymme för att reflektera och diskutera. 
"Gruppen fyllde det skyddade utrummet med mening och styrka. Vi kunde berätta om våra 
erfarenheter av diskriminering och rasism på ett fritt och öppet sätt. Diskussionerna präglades av 
reflektion, medvetandegörande och självförverkligande." 
Alla behandlades med respekt inom en varm och avslappnad miljö. Man ifrågasatte eller kritiserade 
inte varandras uttalanden. Framförallt behövde man inte berättiga eller förklara sina tankar eftersom 
man befann sig bland personer med liknande erfarenheter. Det betydde att man inte behövde bekymra 
sig om att ge bakgrundsinformation eller bemöta misstro. Det var mycket viktigt att kunna bemöta olika 
frågor utan att behöva "trakasseras" av den vita majoriteten. 
Vikten av metoden "deltagande teamarbete" var uppenbar här liksom i Workshop för Women of Color. 
Det hade en positiv inverkan på deltagarna och på gruppdynamiken: 
"Det var anmärkningsvärt att utbildarna deltog så pass mycket. De baserade sina metoder på sina egna 

livserfarenheter. Detta skapade förtroende mellan utbildarna och deltagarna... Det påvisade en 
annorlunda inställning till professionalitet. Det handlade inte om att ha distans till deltagarna. Istället 
deltog de i dansen, de delade med sig av sina egna erfarenheter, visade och bemötte sina egna känslor 
och intryck. De gick in i sina olika roller med inlevelse för att komma närmare gruppen samtidigt som de 
behöll en viss distans för att kunna ha en god överblick över processen." 
I återkopplingsfasen sa deltagarna att de var nöjda och glada att de deltagit men också att det behövs 
fler workshops för att diskutera rasism och andra former av diskriminering. 
"Önskan kvarstår att delta i fler 'empowerment'-utrymmen/seminarier för att diskutera rasism, 
könsdiskriminering och andra frågor. Självbestämmande innebär en livslång analys av dessa frågor. Det 
är en process utan tydliga gränser eller slut. Därför räcker inte ett veckoslut. Gruppen ser kontinuerliga 
seminarier som kan komplettera våra vardagliga liv som en viktig källa att hämta kraft från." 

 

 
7. Nödvändiga resurser 
Den som planerar och utför "empowerment"-kurser ska ha relevant expertis samt etablerade 
nätverk inom "empowerment"-fältet. Utgifterna för kurserna inkluderar löner för utbildare, 
eventuella utgifter för resor, boende och måltider samt materialkostnader (fotokopior, pennor 
o.s.v.). Om det inte är möjligt att ordna med kostnadsfria lokaler måste dessa utgifter också täckas. 

8. Lärdomar 
Efter genomförandet och dokumentationen av dessa "empowerment"-workshops var det tydligt 
att de kompletterar andra metoder och strategier i kampen mot rasism. Vissa svårigheter och 
konflikter uppstod dock och man bör dra lärdom av dem. Flera deltagare var särskilt kritiska till att 
en processguide närvarade. Guidens roll var att dokumentera seminariets innehåll för att man 
senare skulle sammanställa en "empowerment"-broschyr. Workshopdeltagarna kände sig dock illa 
till mods. Det kändes, sa de, som om de iakttogs och var kontrollerade av programmets 
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initiativtagare. Denna oro kan undvikas antigen genom att man inte har någon guide alls eller så 
kan man förtydliga guidens roll och förklara ordentligt från början varför han eller hon är med. 
Man ska vara särskilt tydlig med att det inte är deltagarna själva som dokumenteras utan 
processen. 
Det blev också tydligt att vissa utbildare är oroliga för att initiativtagarna påverkar innehållet och 
använder PoC:s kunskaper i egna syften. Det är svårt att komma över den känslan. Vad man kan 
göra är att vara öppen och tydlig med initiativtagarens mål och syften. Generellt sett så kräver de 
som finansierar sådana här workshops att man dokumenterar och utvärderar processen. Därför 
måste båda parter, förvaltningen och den icke-statliga organisationen, bedöma om de kan och vill 
samarbeta. 
En annan utmaning var att en workshop för Muslims of Color inte kunde genomföras på grund av 
brist på intresse. En anledning till detta kan vara att den hölls på en dålig tid. En annan möjlig 
anledning är att de flesta potentiella deltagarna inte identifierade sig med konceptet People of 
Color. Ännu en anledning till bristen på intresse kan ha varit att seminariet inte riktades specifikt 
till religiösa muslimer utan till People of Color med muslimsk anknytning. Sist men inte minst så 
spelade genusaspekten antagligen en viktig roll eftersom seminariet ordnades av ett könsspecifikt 
heterogent team för en könsspecifik heterogen grupp. 
 
"Empowerment"-metodens styrkor ska dock inte glömmas. Ett citat från en processguides rapport 
sammanfattar dessa styrkor väl på följande vis: 
"Det blev uppenbart att 'empowerment'-utrymmen framförallt är mötesplatser där erfarenheter 
och kunskap kan utbytas. Här finns solidaritet, kreativ och positiv energi, inspiration. 
'Empowerment' betyder välmående för i dessa rum finns värme, öppenhet, acceptans och 
ömsesidig förståelse,kommunikation och befrielse. Om jag mår bra i kropp och själ så är jag också 
'empowered'. 'Empowerment'-utrymmen handlar om att bryta ner förutbestämda gränser och att 
sätta sina egna gränser. Det handlar om medmänsklighet och att bygga upp förtroende. Det 
hjälper en att få (tillbaka) förmåga att agera. Dessa erfarenheter har beskrivits som långvariga. Det 
man lär sig och är med om kan tillämpas i vardagen... 'Self-empowerment' innebär livslång analys 
av dessa frågor. Det är en process utan tydliga gränser eller tydligt slut." 
Förutom att sätta igång individuella processer hjälpte dessa workshops till att stärka olika nätverk. 
Processguiden som deltog i en workshop för romer och sinter skrev: 
"Det här var första gången vi romer samlades på det här viset. Vi bestämde oss för att hålla 
kontaken och såg fram emot att fortsätta jobba ihop." 
 
Rekommendationerna för förbättring, önskemål och behov från deltagarna i alla fem workshops 
kan sammanfattas såhär: 
 

• Erbjud fler och längre "empowerment"-workshops som har flera moduler och helst 
inkluderar övernattning samt hålls i lämpliga kurslokaler i skyddade utrymmen. 

• Erbjud flera skyddade "empowerment"-utrymmen (t.ex. för svarta kvinnor, män o.s.v.) 
• (Mer) nätverksarbete 
• Ingen dominans, kontroll eller paternalism från vita tyskar eller vita maktstrukturer. 

Möjliggör istället självbestämmande bland PoC genom maktfördelning hos den vita 
majoriteten. 

• Erbjud tillräckligt finansiellt stöd för att täcka utgifter för material, lokal och personal. 
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9. Slutsatser och rekommendationer för överföring 
"Empowerment"-metoder kan komplettera befintliga strategier i kampen mot rasism. Genom dem 
kan man nå ut till målgrupper som annars kan vara svåra att nå, och man kan därigenom hjälpa 
dessa grupper att berätta om sina egna erfarenheter och uttrycka sina egna intressen. 
"Empowerment"-workshops ska inte ses som enbart en tysk metod för att bekämpa rasism. 
Tvärtom. Sådana workshops har genomförts i andra länder och i andra sammanhang. Alltså kan 
man gott påstå att huvudmålen och vissa metoder kan genomföras i många olika sammanhang. 
Vår erfarenhet är att kärnpunkten i "empowerment"-metoderna erbjuds av People of Color för 
People of Color eftersom det huvudsakliga målet är att aktivera ens egna resurser i ett öppet 
utbyte och i ett "skyddat" område.  
I städer där det inte finns några ”empowerment”-utbildare kan det uppkomma eventuella 
extrautgifter för lärarens resor. Man bör ha detta i åtanke när man överför metoden till andra 
platser och sammanhang. 
Vilka termer man använder sig av beror i princip på sammanhanget. Termen "People of Color", 
vilket aktivister i Tyskland använder för att beskriva sig själva, kanske inte helt enkelt kan överföras 
till andra sammanhang. Alltså ska man använda den terminologi som passar i respektive 
sammanhang. 
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Graz/Österrike “Effektiva strategier för att höja medvetandet om rasism 

hos allmänheten” 

Innehåll 

1. Sammanfattning av de två olika metoderna “Welcome Box” och “offentlig kampanj” 

2. Bakgrund och omständigheter 

3. ”Welcome box”  

3.1 Mål 

3.2 Former av rasism  

3.3 Målgrupper  

3.4 Beskrivning av projektet  

3.4.1 Projektets faser  

3.4.2 ”Welcome box” och ECCARs 10 punktplan  

3.5 Nödvändiga resurser  

3.6 Lärdomar Slutsatser och rekommendationer  

4. Offentlig kampanj Graz  

4.1 Mål 

4.2 Former av rasism  

4.3 Målgrupper  

4.4 Beskrivning av projektet  

4.4.1 Projektets faser 

4.4.2 Den offentlig akampanjen och ECCARs 10 punktplan  

4.5 Nörvändiga resurser  

4.6 Lärdomar  

4.7 Slutsatser och rekommendationer  

 

1. Sammanfattning av de två olika metoderna “Welcome Box” och “offentlig kampanj” 

Graz kommun beslutade under 2011 att delta i det EU-finansierade projektet European Cities 

against Racism – responsibilities of Cities in Counteracting Racism sustainably (ECAR). Syftet är att 

bekämpa rasism och diskriminering och projektet utfördes i samarbete med European Training and 

Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC) i Graz och de europeiska städerna Berlin 

(Tyskland), Botkyrka och Växjö (Sverige) och Madrid (Spanien). I Graz har man inom ramen för 

detta projekt tillämpat två metoder: ”Welcome Box” och “Offentlig kampanj”. Eftersom de två 

metoderna är rätt olika tillämpades de i två olika faser. "Welcome Box" startade den 1 maj 2011 

och avslutades 31 december 2012. Den offentliga kampanjen pågick mellan 21 mars 2012 och den 

30 april 2013.  

Bakgrunden till projektet i Graz var att man märkt av en ökning i rasistiska inställningar och 

diskriminering i samband med stadens ökade mångfald. I Graz finns grupper med olika kulturella, 

religiösa och sociala bakgrunder. Graz kommunfullmäktige har åtagit sig att bekämpa rasism och 

diskriminering och har infört en mängd politiska strategier för att främja tolerans och fredlig 
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samlevnad mellan lokala invånare och nyanlända. Som en förebyggande åtgärd mot rasism och 

diskriminering i Graz utvecklade kommunen en folder som kallas "Welcome Box". Den innehåller 

en 51 sidor lång broschyr på tyska samt kompletterande dokument. I välkomstbroschyren finns 

viktig information om utbildning, arbete, hälsovård, försäkringar o.s.v. - information som alla 

nyanlända (österrikare, EU-medborgare och andra invandrare) behöver känna till när de bosätter 

sig i Graz. Det finns också information om invånares rättigheter och skyldigheter samt nummer till 

telefonjourer som man kan kontakta om man blir utsatt för rasism eller diskriminering.  

I de kompletterande dokumenten finns en karta över staden, inbjudan att möta politiker och 

myndigheter, gratisbiljetter till kollektivtrafiken samt tillstånd att besöka vissa offentliga och 

privata institutioner. Samtliga dokument har översatts till de språk som talas bland de största 

invandrargrupperna: engelska, franska, ryska, turkiska och serbokroatiska.  För att förebygga 

rasism och diskriminering vill staden Graz välkomna alla nyanlända på att likvärdigt sätt och 

erbjuda alla samma möjligheter. Detta är också ett sätt att visa att stadens förvaltningar är 

transparenta. Informationen i "Welcome Box"-paketet är viktig för alla nyanlända eftersom den 

redogör för rättigheter såväl som skyldigheter samt förklarar sociala normer och värderingar i 

hopp om att förstärka fredlig samlevnad mellan nyanlända och befintliga Grazbor. Det tog sju 

månader att sammanställa "Welcome Box" till en kostnad av € 51 000. 

Syftet med den andra metoden, “Offentliga kampanj”, är att beröra Grazborna känslomässigt 

genom att få dem att leva sig in i hur det skulle vara att falla offer för rasism eller diskriminering på 

grund av hudfärg eller religiös övertygelse (islam). Strategin fokuserar på känslor och visar att 

rasism och diskriminering kan vara smärtsamt även om fysiskt våld inte förekommer. För att 

illustrera detta använde sig staden Graz av bilder förknippade med de tre områden där rasism och 

diskriminering inträffar dagligen. Bilder på personer med mörk hudfärg fick illustrera 

diskriminering på bostadsmarknaden; bilder på barn av romskt, kurdiskt eller blandat etniskt 

ursprung illustrerade rasism i skolan; bilder på beslöjade muslimska kvinnor användes för att 

illustrera rasism förknippad med islam. Informationskampanjen pågick i 12 månader till en kostnad 

på ca €30 000.29  

 

2. Bakgrund och omständigheter  

Graz är den näst största staden i Österrike efter huvudstaden Wien. Graz befolkning har ökat 

gradvis under senare år och nådde den 1 januari 2012 totalt 267 000 invånare. Enligt statistik30 kan 

mångfalden inom Graz befolkning delas upp i tre delar: 223 000 är Österrikiska medborgare, 16 

500 kommer från EU-länder och 27 500 kommer från länder utanför EU.  

Med tanke på den ökade mångfalden och de olika kulturella, religiösa och sociala bakgrunderna 

representerade bland Graz invånare, blir det allt viktigare att vara medveten om sociala konflikter 

grundade i rasism, diskriminering och islamofobi 31 som man uppskattar troligen kan öka i Graz. 

                                                 
29 Rassismus verletzt – auch ohne Fäuste. URL: http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide-
lokaltipps-grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-

buergermeister-stadt-gewalt-beraten-fortbildung-menschenrechte/, 09.01.2013. 

30 Cf. Magistrat Graz, Graz in Zahlen. URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10034466/606066/, 01.01.2012. 

31 Cf. Stocker, Alexandra: ECAR – Europäische Städte gegen Rassismus. Städte in der Verantwortung, um Rassismus nachhaltig zu 
begegnen. Analyse der lokalen Rassismus Situation. Menschenrechtsstadt Graz, ed. by ETC Graz, March 2012. URL: 
http://www.citiesagainstracism.org/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_ Graz.pdf, 09.01.2013. 
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Därför har stadens myndigheter tagit förebyggande åtgärder och skapa olika nämnder som kan 

bistå och ge råd i dessa frågor.32  

År 1995 tillsattes ett invandrarråd33 för att representera utländska medborgares intressen med 

fokus på social och politisk diskriminering, levnadsvillkor och utbildningsfrågor. Invandrarrådet har 

även sammanställt fakta, inklusive information om de utmaningar minoritetsgrupper ställs inför, 

och har tagit fram förslag på lösningar och presenterat dem för de relevanta avdelningarna inom 

kommunfullmäktige. 

Efter en förbättring i skyddandet av mänskliga rättigheter i Graz blev staden utnämnd till den 

första människorättsstaden av FN år 2001.34 År 2003 nominerade även UNESCO den äldre delen av 

staden till “Europas kulturhuvudstad”. 

2005 tillsatte Graz kommunledning en integrationsnämnd35 som sedan dess har främjat politisk, 

rättslig och social jämställdhet mellan invandrare, österrikare med invandrarbakgrund samt 

österrikare och EU-medborgare. Nämnden arbetar också för att underlätta samarbetet mellan 

icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och allmänheten, samt identifierar svagheter eller 

luckor i det politiska systemet. 

Vidare tillsattes år 2006 det interreligiösa rådet36 för att fokusera på fredlig samexistens mellan alla 

religioner och för att råda Graz kommunledning i förebyggande åtgärder och förbättringar. På en 

internationell nivå beslutade Graz kommunledning att ansluta sig till European Coalition Cities 

against Racism (ECCAR)37 år 2006 och införlivade ECCAR:s tiopunktsplan (Ten-Point-Plan of Action) 

på sin årliga agenda.  

År 2007 tillsatte kommunledningen i Graz ett människorättsråd38 med uppgift att utveckla en 

årsrapport om mänskliga rättigheter i Graz. Rådet skulle också ge förslag på åtgärder för att 

förbättra mänskliga rättigheter i staden både på kort och lång sikt samt råda de lokala 

myndigheterna angående verktyg och tillvägagångssätt för att bekämpa rasism och diskriminering.  

År 2012 tillsatte kommunfullmäktige en antidiskrimineringsnämnd.39 i samarbete med delstaten 
Steiermark. Trots att myndigheterna i Graz har fokuserat på att tackla strukturell rasism och 
diskriminering genom rådgiving och rapporter både inom sina egen förvaltningar samt i privata och 
offentliga organisationer fortsätter enskilda fall av negativa fördomar, rasistiska konfrontationer 
och diskriminerande attityder på arbetsmarknaden, inom utbildning, på bostadsmarknaden 
(hyresmarknaden), på offentliga platser (snabbköp, klädaffärer, lekparker, gator o.s.v.) och i 
kollektivtrafiken. Individer och grupper blir dagligen offer för rasism och diskriminering. Enligt 

                                                 

32 Cf. Die Menschenrechtssituation der Stadt Graz. Menschenrechtsbericht 2011. Presseaussendung, 07.11.2012. URL: 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/51fa6451/menschenrechtsbericht2011_presse.pdf, 09.01. 2013. 

33 MigrantInnenbeirat der Stadt Graz. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/411382/DE/, 09.01.2013. 

34 Graz, Stadt der Menschenrechte. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3722317/DE/, 09.01.2013. 

35 Integrationsreferat der Stadt Graz. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3723278/DE, 09.01.2013 

36 Interreligiöser Beirat der Stadt Graz, URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10160680/3723336, 09.01.2013. 

37 Europäische Koalition der Städte gegen Rassismus. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3723376/DE/, 09.01.2013. 

38 Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz 2011, ed. by Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz, Oktober 2012. URL: 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/4a0e573c/MRB-Bericht2011-Web_.pdf, 09.01.2013 

39 Für alle – gegen Diskriminierung. Neue Beratungsstelle eröffnet, URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10194413/ 4613098/, 
09.01.2013. 
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Staden Graz människorättsrapport från 201140 kan de olika former av diskriminering som 
förekommer i Graz delas in i tre kategorier: den första är baserad på hudfärg, om den upplevs som 
annorlunda från majoriteten sida. Mörkhyade och romer har speciellt pekats ut och fallit offer för 
denna kategori av rasism. Den andra kategorin är könsdiskriminering, vilket även innefattar 
rasisitiska handlingar mot kvinnor och flickor som bär sjal på grund av sin muslimska tro. Den 
tredje kategorin av diskriminering riktas mot kulturella beteenden förknippade med 
muslimer/araber och kan också den kopplas till utövandet av muslimska religiösa seder. Baserat på 
den ovannämnda analysen är de som faller offer för rasism och diskriminering i Graz främst 
afrikaner, invånare med turkisk eller bosnisk bakgrund, romer och personer med blandat ursprung 
samt muslimer. Enligt information från den icke-statliga organisationen Helping-Hands41 som 
specialiserar sig på rasistiska incidenter, rapporterades 420 fall enbart under 2011. Bland dessa var 
67 % kopplade till hudfärg (mörkhyade), 28% hade anknytning till hyresmarknaden och 17% hade 
inträffat på arbetsmarknaden. I 22% av anmälningarna var det polisen som anklagades för rasism 
och diskriminering. För att undvika utanförskap, diskriminering och rasism i Graz, beslutade 
kommunfullmäktige att delta i det EU-finansierade projektet European Cities against Racism 
(ECAR)42 och arbeta för detta tillsammans med European Training and Research Centre for Human 
Rights and Democracy (ETC) i Graz och ett antal andra europeiska städer: Berlin (Tyskland), 
Botkyrka och Växjö (Sverige), och Madrid (Spanien). I detta projekt har Graz bidragit med två 
kampanjer, som förklaras i Del 5: "Welcome Box" och den offentliga informationskampanjen.  

 

3. "Welcome Box" 

3.1. Mål  

(1) Likabehandling från början 

Strategin att ge samma information till nyanlända (däribland österrikiska medborgare, EU-
medborgare och andra invandrare) och uppmuntra dem att träffa myndigheter och bekanta sig 
med anställda inom den offentliga förvaltningen skapar ett grundläggande förtroende och 
ömsesidig förståelse mellan österrikiska medborgare, invandrare och lokala myndigheter samt 
begränsar negativa fördomar. Invandrare, särskilt de som kommer från länder utanför EU, har fått 
en positiv känsla av att vara accepterade och respekterade (värdighet) som medlemmar i det nya 
samhället och har fått möjlighet att delta i lokala socioekonomiska och politiska aktiviteter. Att 
erbjuda en välkomstbroschyr på olika språk visar på myndighetens åtagande att se nyanlända som 
likvärdiga andra invånare. En broschyr43översatt till olika språk gör det enklare för icke infödda att 
läsa, förstå, och tolka den tillhandahållna informationen på samma nivå som de tysktalande. Som 
en förebyggande åtgärd mot rasism och diskriminering bidrar "Welcome Box" till förståelse för de 
värderingar och normer som råder i den nya omgivningen utan att resa barriärer. Därmed 
reducerar man sociala konflikter som uppstår på grund av missförstånd, rasism och diskriminering 

                                                 

40 Menschenrechtsbericht der Stadt Graz 2011, ed. by Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz, October 2012. URL: 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/4a0e573c/MRB-Bericht2011-Web_.pdf, 10.01.2013. 

41 Cf. Helping Hands Graz, Annual Report 2011.  

42 ECAR – Europan Cities against Racism. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/4415687/DE/, 12.01.2013. 

43 Willkommensbroschüre der Stadt Graz. Gebrauchsanweisung für Neuankömmlinge, 2. Edition 2012. URL: http:// 
www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/fedeaa26/Welcome%20Brosch%C3%BCre%20deutsch.pdf, 09.01.2013. 

 



75 

 

mellan österrikare och invandrare.  
 

(2) Att göra samhällets regler transparenta för alla  

Välkomstinformationen distribueras till alla nyanlända, inklusive österrikiska medborgare, EU-

medborgare och andra icke EU-invandrare. Samhällets värderingar och normer, liksom påföljder 

för överträdelser, förklaras här på de nyanländas egna språk. I fall av överträdelser kan 

välkomstbroschyren användas som ett referensverktyg till stöd för lagen (vilken fortfarande kan 

vara komplicerad för nyanlända och icke tysktalande invandrare) i olika konfliktlösningar. 

"Welcome Box" är en källa till information med målet att minska rasism och diskriminering i de 

nyanländas omgivning och också att hjälpa rättsväsendet att vara rättvist och transparent för alla. 

 
3.2. Former av rasism som "Welcome Box" behandlar  

I enlighet med de mål man har satt upp riktar sig ”Welcome Box” att motverka rasism mellan 
individer. Det mångkulturella samhällets utbredning i Graz har fört med sig sociala konflikter som 
rasism, diskriminering och islamofobi.44 Med "Welcome Box" vill Graz kommun främja fredlig 
samexistens mellan österrikare, som utgör majoriteten av kommunens invånare och ses som 
ortsbor och de nyanlända som är i minoritet och delvis icke tysktalande. Baserat på den rådgivning 
av olika slag som erbjudits av icke-statliga organisationer (OMEGA45, ZEBRA46) vet man att 
nyanlända till Graz är överväldigade både av språkförbistring och administrativa rutiner. I början 
kan det hända att nyanlända bryter mot regler i sina bostadsområden (till exempel genom att vara 
högljudda eller inte sortera skräp) eller inte fullgör sina skyldigheter mot grannar eller 
myndigheter. Ett upprepat sådant beteende bidrar till en ökad stigmatisering och leder till rasistisk 
och diskriminerande förbittring bland grannar och myndigheter. Dessutom känner sig nyanlända 
som upprepade gånger blir straffade för att de bryter mot regler, avvisade och trakasserade och 
anklagar hela systemet för att vara rasistiskt och diskriminerande.  
”Welcome Box” är även viktig för tysktalande nyanlända eftersom de kan uppdatera sina 
kunskaper om de regler och bestämmelser som gäller i Graz samt lära sig mer om de frågor som är 
specifika för kommunen. Dessutom kan informationen tjäna som referensmaterial för att lösa 
sociala konflikter och missförstånd i grannskapet. De berörda parterna kan i sådana fall läsa råden 
på sitt modersmål, vilket underlättar kommunikationen. Om konflikten trappas upp erbjuder 
välkomstbroschyren information om var man kan vända sig för medling. "Welcome Box" fungerar 
som en användbar referens för de som inte talar tyska; när invandrare får möjlighet att ta del av 
informationen på sitt modersmål får de tillgång till ett gemensamt system av förklaringar och 
rådgivning om rättigheter, skyldigheter, värderingar och normer i den nya miljön. På så sätt 
uppstår en process av integrering i bostadsområdet och man undviker sociala konflikter.  
I "Welcome Box" finns även information om specifika ämnen som kan upplevas som känsliga bland 
en del invandrargrupper. Jämställdhet mellan män och kvinnor och barns rätt i samhället tas upp i 
kapitel 9 och 10 i broschyren. Denna information är exempelvis central för invandrare från länder 

                                                 

44Cf. Stocker, Alexandra: ECAR – Europäische Städte gegen Rassismus. Städte in der Verantwortung, um Rassismus nachhaltig zu 
begegnen. Analyse der lokalen Rassismus Situation. Menschenrechtsstadt Graz, ed. by Alexandra Stocker, Europäisches Trainings- und 
Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie Graz (ETC Graz), March 2012. URL: 
http://www.citiesagainstracism.org/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_ Graz.pdf, 13.01.2013. 

45 OMEGA – Transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit und Integration. URL: http://www. omega-
graz.at/index.shtml, 13.01.2013. 

46 ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum. URL: http://www.zebra.or.at/, Stand 13.01.2013. 
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där jämställdhet mellan könen samt barns rättigheter inte aktivt har utvecklats eller 
implementerats i samhället. "Welcome Box" ger råd och innehåller även information om andra 
organisationer som erbjuder rådgivning. Detta har visat sig begränsa en del familjekonflikter och 
fall av våld i hemmet. För personer som har utsatts för könsdiskriminering och sexuellt våld i sina 
hemländer ger broschyren information om möjlig rådgivning.  

3.3. Målgrupper  

”Welcome Box” riktar sig till hela befolkningen i Graz, speciellt nyanlända(österrikiska medborgare 

och invandrare) som har folkbokfört sig i Graz sedan den 1 januari 2011. Nyanlända får inom kort 

tid efter sin ankomst den information som man antas behöva för att leva och bo i Graz.  

Det är oftast på grund av bristande information som nyanlända i Graz missar att göra anspråk på 

sina rättigheter eller uppfylla sina skyldigheter gentemot grannar eller myndigheter.  

Denna okunnighet är ibland ett resultat av förlegad information eller av att nyanlända inte har 

hunnit bli bekväma med att ha att göra med myndigheter. I sådana fall ger ”Welcome Box” 

uppdaterad information och erbjuder de internetlänkar de behöver för att kontakta myndigheter 

och andra rådgivande instanser i Graz.  

"Welcome Box" presenterades för media (se Del 4) i oktober 2011 och väckte genast intresse bland 

allmänheten. Kommunfullmäktige distribuerar den genom integrationsnämnden, de olika 

kommunkontoren samt icke-statliga organisationer för att garantera att informationen når rätt 

målgrupp.  

3.4. Beskrivning av projektet 

I varje "Welcome Box" finns en broschyr från Graz kommun som ska användas för att motverka 
rasism, diskriminering och islamofobi i ett mångkulturellt samhälle. Detta projekt kommer att 
beskrivas i två delar. Den första delen behandlar hur idén kom till och utvecklades, samt vad 
partnerorganisationerna har bidragit med. Den andra behandlar hur "Welcome Box" har 
presenterats i media och hur knuten dess funktion är till handlingsplanen“Ten-Point-Plan of Action: 
Commitment in the fight against racism”47 

3.4.1. Projektets faser 

 (1) Hur "Welcome Box" kom till och dess utförande 

Mellan den 25:e och 27:e februari 2009, höll Graz kommun en gränsöverskridande konferens (ICE) 
med sina partnerstäder: Groningen (Nederländerna), Pécs (Ungern), Sofia (Bulgarien), Košice 
(Slovakien), Darmstadt (Tyskland), Ljubljana och Maribor (Slovenien), Trieste (Italien) och Bukarest 
(Rumänien) om "Integration-City-Exchange"48. Efter diskussionen insåg Graz kommunledning att 
fredlig samexistens mellan en befolkning med olika kulturella, religiösa och sociala bakgrunder är 
möjlig då invånarna och deras grannar (EU-medborgare och andra invandrare) är välinformerade 
om sina rättigheter och skyldigheter och samtidigt engagerade i dialog. 
 
I maj 2011 beslutade Graz kommun att implementera denna nya kunskap och föreslog att man 

                                                 

47 Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus: Beitritt und Verpflichtung – Act of Accession and 
Commitment (Bestandteil des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.06.2006). URL: http://www.graz.at/ 

cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 13.01.2013. 

 

48 Cf. Magistratsdirektion 2009 – ICE-Kongress. URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10134036/2797412/, 13.01. 2013. 
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skulle använda en "Welcome Box" för att hjälpa nyanlända.  
Det första steget var ett brainstormmöte med politiker, lokala myndigheter (integration, 
kollektivtrafik, hälsovård, arbetsförmedling, migrationsnämnden o.s.v.) privata bolag (redaktörer, 
översättare) och icke-statliga organisationer (Caritas) arrangerad av Graz kommun. Meningen var 
att experter från olika organisationer skulle bidra till innehållet i "Welcome Box".  
Detta inleddes med en diskussion mellan lokala myndigheter och andra anställda i offentlig 
förvaltning om integration och likabehandling av nyanlända i deras avdelningar. Sedan 
presenterades de farhågor man hade gällande nyanlända och andra invandrare i fråga om rasism, 
diskriminering och islamofobi på både strukturell och individuell nivå. Strategier diskuterades 
också mellan så kallade förövare och offer, vilket föreslogs som underlag för materialet i 
välkomstbroschyren.  
Deltagarna enades om specifika ämnesområden, som presenteras i 14 kapitel, och om att 
innehållet skulle vända sig till alla nyanlända (österrikare och invandrare). Endast två kapitel, IX och 
X, behandlar främst sådana problem som rör invandrare. Allt välkomstmaterial måste också skrivas 
på enkelt och standardiserat språk som kan förstås av alla grupper. Dessutom efterfrågades 
översättningar till engelska, franska, ryska, turkiska och serbokroatiska för att bemöta nyanlända 
ur de största invandrargrupperna i Graz kommun.  
Man bestämde även att innehållet skulle filtreras så att endast den viktigaste informationen fanns 
kvar i den översatta delen. Detta så att nyanlända snabbt kan informeras och anpassa sig till en ny 
miljö och ett nytt samhällssystem. Allt välkomstmaterial skulle också visa respekt för lika 
rättigheter för kvinnor och män, äldre och barn samt personer med funktionshinder. Materialet 
ska också hjälpa nyanlända till att självständigt kunna förbättra sina liv och hantera nya 
utmaningar. 

(2) "Welcome Box" i media 

Efter att upplagan av "Welcome Box" som ett integrationsredskap och förebyggande verktyg mot 
rasism och diskriminering färdigställts, bjöd Graz kommun in media till en presentation.49 
Österrikes statliga TV-bolag och dess lokalkontor i Steiermark samt tio lokala nyhetstidningar var 
på plats på presskonferensen den 17 oktober 2011 när Graz borgmästare presenterade projektet 
"Welcome Box". Andra lokala dignitärer, inklusive vice borgmästaren, kommunchefen och 
integrationsnämndens överhuvud, deltog också. Under presskonferensen var alla politiker och 
kommunens ledning helt eniga om att projektet var en politisk succé. De upprepade också sitt 
åtagande att främja en fredlig samexistens i staden Graz genom lika behandling av alla. Men de 
insisterade även på att nyanlända själva måste spela en aktiv roll i att bidra till att integreras i 
samhället.  
Att "Welcome Box" var en verklig prestation uppmärksammades även i medierna. Fem tidningar, 
varav fyra var lokaltidningar (“Kleine Zeitung”; “Kronen Zeitung”, “Woche” and “Salzburger 
Nachrichten”50) och en rikstidning ("Österreich"51) publicerade artiklar om "Welcome Box" och 
dess bidrag till en positiv förändring i staden Graz. En liknande rapport sändes i lokal-TV i 
programmet "Steiermark i dag" ("Steiermark heute"). 
Alla tidningar publicerade positiva skildringar av samarbetet mellan politiker, det civila samhället, 
icke-statliga organisationer och invandrarrepresentanter i arbetet för att skapa välkomstmaterialet 
och skapa en tillförlitlig kommunal broschyr. 
"Kleine Zeitung" och "Kronen Zeitung" beskrev i positiva ordalag broschyrens innehåll och fann den 

                                                 

49 Cf. „Gebrauchsanweisung für Graz“. Info-Paket für alle Neuankömmlinge, 17.10.2011. URL: http://www.graz.at/ 

cms/beitrag/10180488/1618648/, 09.01.2013. 

 

50 Graz: Einst „Pensionopolis“, nun kräftig wachsende Stadt, in: Salzburger Nachrichten, 18.10.2011. 

51 Graz sagt „Welcome“. Info-Box für den Start in Graz, in: Österreich, 18.10.2011, 09.01.2013. 
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nödvändig för att informera nya invånare i Graz om deras rättigheter och skyldigheter. "Kleine 
Zeitung" 52 rapporterade att det varje år kommer 15 000 nyanlända personer årligen till Graz som 
är i behov av en översatt välkomstbroschyr. "Kronen Zeitung" 53 uppskattade att 
befolkningsökningen i Graz är en positiv ekonomisk faktor för kommunen (ekonomiskt välstånd). 

3.4.2. "Welcome Box" och handlingsplanen "Ten-Point-Plan of Action against Racism" 

När Graz kommun gick med i de europeiska städernas koalition mot rasism, diskriminering och 

främlingsfientlighet åtog man sig även att implementera handlingsplanen “Ten-Point-Plan of 

Action”54 som är en del av ECCARs författning. 

- "Welcome Box" som informationsguide och dess deltagande metod för att bekämpa rasism.  

Punkt 4: “Mer delaktighet och bättre informerade stadsbor. Att ge invånare bättre information 
om sina rättigheter och skyldigheter, om skydd och rättsliga alternativ och om straffen för 
rasistiska handlingar eller beteenden, genom en deltagande metod, i synnerhet genom 
konsultation med användare av tjänster och tjänsteleverantörer”55  

Denna punkt gäller välkomstbroschyren, eftersom den är ett direkt resultat av det politiska 

åtagandet i Graz att informera stadsbor om invånares rättigheter och skyldigheter samt stödja dem 

i deras integrering i samhället.56 Utöver detta är broschyren också en metod att motverka rasism 

och diskriminering, eftersom den ger information om samhällets värderingar och normer. 

Graz stadsledning har tillsammans med kommunen, med offentligt anställda samt representanter 

för stadens invandrare också visat sitt åtagande att sprida denna information eftersom alla tre 

grupper har bidragit med material som är relevant och viktigt för alla invånare i Graz.  

- ”Welcome Box” som verktyg för lika möjligheter 

Punkt 5: “ Staden som aktiv förespråkare av lika möjligheter. Att underlätta möjligheter till 
likvärdig anställning och stöd till mångfald på arbetsmarknaden genom 
städernas/kommunernas myndighetsutövning.”57 

I inledningen till "Welcome Box" välkomnar borgmästaren i Graz, i sin roll som den högsta 
lokala instansen samt som ansvarig för att implementera projektet ECAR, alla nyanlända till 
staden Graz. Borgmästaren framhäver stadens åtagande att behandla alla sina invånare lika och 
uppmuntrar nyanlända att respektera andras välfärd och att uppnå fredlig samexistens i sina 
bostadsområden genom dialog. “Vi anser att det är mycket viktigt att alla invånare i Graz ges 
lika möjligheter att bidra med sina erfarenheter, idéer och åsikter men man bör också ta ansvar 
för andras välfärd.”58 

                                                 

52 Cf. Die Box für die Neugrazer, in: Kleine Zeitung, 18.10.2011. URL: www.kleinezeitung.at, 09.01.2013.Sie geben hierfür öffentlich +1. 
Rückgängig machen 

53 Stadt heißt Zuwanderer Willkommen: “Meet & Greet” mit dem Bürgermeister, in: Kronen Zeitung, 18.11.2011. 

54 Cf. Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 1. URL: 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 
 
55 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 2. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/101600 
123723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 
56 Cf. Nagl, Siegfried: Willkommen in Graz!, in: Willkommensbroschüre der Stadt Graz, 2. Edition 2012, p. 6. URL: 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/fedeaa26/Welcome%20Brosch%C3%BCre%20deutsch.pdf, 09.01.2013. 
 
57 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 3. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/101600 
123723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 
 
58 Cf. Nagl, Siegfried: Willkommen in Graz!, in: Willkommensbroschüre der Stadt Graz, 2. edition 2012, p. 6. URL: http: 
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Om konflikter uppstår i bostadsområden medlar freds- och utvecklingskontoret i Graz. Deras 
kontaktinformation finns också i välkomstbroschyren. 
 

- “Welcome box” som guide för att stötta de offer för rasism och diskriminering som vill rapportera 

incidenter 

Punkt 3: “Bättre stöd till offer för rasism och diskriminering. Att stödja offer och att bidra till 

att stärka deras förmåga att försvara sig mot rasism och diskriminering.”
59 

Välkomstinformationen fokuserar på de områden som de flesta nyanlända har problem med under 

sin första tid i Graz. Broschyren nämner till exempel offentliga administrativa tjänster (registrering, 

ansökan om ID-kort, pass, födelseattest o.s.v), att hyra bostad, söka arbete, kollektivtrafik, 

utbildning o.s.v.60 Broschyren ger också adresser till olika rådgivningsorganisationer och ger råd 

angående vart invånare kan vända sig om de råkar i konflikt med offentligt anställda. Det finns 

även information om sjukvård och psykologisk rådgivning för de som fallit offer för rasism och 

diskriminering. Utöver detta erbjuder välkomstbroschyren information om var offer för rasism och 

diskriminering kan göra en anmälan. För de som ej talar tyska finns även information om 

kostnadsfria översättningstjänster (i kapitel IX i "Welcome Box"). I sådana fall får de som inte kan 

uttrycka sina sociala, medicinska eller terapeutiska problem på tyska möjlighet att använda sina 

modersmål. I fall av trauma och psykologiska störningar kan de också använda olika 

rådgivningstjänster.  

- "Welcome Box" ska främja en deltagande metod  

Punkt 6: “ Staden som tjänsteleverantör och arbetsgivare som praktiserar principen om 
lika möjligheter. Staden/kommunen åtar sig att vara en arbetsgivare som erbjuder lika 

anställningsmöjligheter och rättvisa tjänster och att ägna sig åt uppföljning, utbildning och 

utveckling för att uppnå detta mål.”
61 

 
Under skrivandet och översättandet av “Welcome box” tillämpades principen om inkludering och 
deltagande. Personer med invandrarbakgrund bidrog till att skriva kapitel IX om integration och 
invandring och kapitel X om ickediskriminering och deltagande samt översatte broschyren till sina 
modersmål.  Detta samarbete mellan österrikiska medborgare och invandrargrupper uppkom tack 
vare ett politiskt initiativ där delstaten Steiermark och staden Graz utformade stadgan ”Att leva 
tillsammans i mångfald i Steiermark”. Delstaten Steiermark och staden Graz antog ett program för 
att bekämpa strukturell rasism genom att åta sig att säkra "jämställdhet, antidiskriminering och 

rättvist samhällsdeltagande för alla kvinnor och män i Steiermark".62 Dessutom uttrycker 
programmet ”självbilden av Steiermarks politik och myndigheter, som myndigheter med en 

framtidsinriktad strategi för mångfald i samhället. Genom stadgan förbinder sig Steiermarks 

politiker att genomföra och stärka principen om integration och mångfald i alla offentliga 

                                                                                                                                                     
//www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/fedeaa26/Welcome%20Brosch%C3%BCre%20deutsch.pdf, 09. 01.2013. 
59 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 2. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012 
3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 

60 Neu in Graz, in: Willkommensbroschüre der Stadt Graz. Gebrauchsanweisung für Neuankömmlinge, 2. Edition 2012, p. 12-13. URL: 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/fedeaa26/Welcome%20Brosch%C3%Bcre% 20deutsch.pdf, 09.01.2013. 

61 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 3. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012 

3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 

62 Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark, 2011, p. 9. URL: http://www.zusammenleben.steiermark 
.at/cms/dokumente/11562700_68684441/6aa9c633/Charta_Unterlagen_22062011_Web_.pdf, 09.01.2013. 
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institutioner och myndigheter så att de i sin tur är väl förberedda att möta det mångkulturella 

samhällets utmaningar på ett modernt och kompetent sätt.”
63 Myndigheterna i Graz fortsätter att 

implementera punkt 4, 5 och 6 (nämnda ovan) i dess administrativa program.  

3.5. Nödvändiga resurser (mänskliga, tekniska, ekonomiska) 

"Welcome Box"-metoden utvecklades av Graz kommunfullmäktige som även ansvarade för dess 
implementering. Endast en lokal projektledare rekryterades och betalades med hjälp av EU-
finansiering. Projektledarens roll var att hjälpa borgmästarens administration och att nära 
samarbeta med Integrationsdepartementet, Migrationsrådet och Civilsamhällsrådet samt med 
frivilligorganisationer (Caritas och Omega). Utöver de kostnader som redogörs nedan betalade 
Graz kommun några av sina anställda för övertidsarbete då de bidrog till att förverkliga “Welcome 
Box”. Budgeten var en del av Graz bidrag till projektet ECAR.  

Kostnaderna kan delas in i fyra delar: 

1. Utformning och innehåll: €11 000 

2. Samordning och översättning: €26 000 

3. Formgivning, grafik och marknadsföring: €14 000 

4. Tryck: €9 500  

Totalt: €51 000  

3.6. Lärdomar  

- Nätverkande/planering  

När “Welcome box” utvecklades blev det nödvändigt att använda sig av en lobbystrategi. Eftersom 

varje samarbetspartner kontaktades enskilt innebar arbetet ett omfattande informationsutbyte. 

Det skapade en stark grund för projektet. Under de olika mötena uttryckte nästan alla 

kommunavdelningar sitt stöd för ett sådant politiskt initiativ och de hade en positiv inställning och 

bidrog på ett aktivt och konstruktivt sätt.  

- Samordning och organisation  

Alla samarbetspartners, inklusive Integrationsdepartementet i Graz, frivilligorganisationer 
(Caritas), invandrarorganisationer (Migrationsrådet) samt översättare åtog sig att analysera den 
insamlade informationen och anpassa den till “Welcome Box” innehåll. Den slutliga tyskspråkiga 
versionen skickades ut till olika översättare (alla med invandrarbakgrund) som översatte innehållet 
till sina respektive modersmål. I dette skede var det viktigt att hålla nära kontakt för att kunna se 
till att all information var tydlig för alla inblandade parter. Detta betydde at man lyckades slutföra 
uppgiften i tid.  

- Resultat 

Första upplagan av “Welcome Box” trycktes i 6 000 exemplar av vilka 4 000 var på tyska. Övriga 2 

000 exemplar trycktes på engelska, franska, ryska, turkiska och serbokroatiska. Varje 

välkomstbroschyr har en EU-flagga på baksidan för att symbolisera det faktum att projektet 

                                                 

63 Willkommensbroschüre der Stadt Graz, 2. edition 2012, pp. 72,74. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10181 

277_4312043/fedeaa26/Welcome%20Brosch%C3%BCre%20deutsch.pdf, 09.01.2013. 
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finansierats med stöd av Europeiska Unionen. 

- Svagheter 

Det fanns brist på tillgång till översättare i Graz. Det var svårt att hitta bra översättare på kort 

varsel och att förhandla om ett bra pris. Denna begränsning försenade ibland översättningen och 

då man inte planerade i god tid blev översättningen dyrare än planerat. 

Från början var det tänkt att “Welcome Box” skulle likna en pizzalåda i storlek, form och material. 

Till slut fick man ändra boxen till en mer användarvänlig väska för att underlätta transport och se 

till att den håller länge eller återanvänds. Detta ledde också till bättre synlighet.  

“Welcome Box” fick mycket och positiv uppmärksamhet i media. Detta ledde till att många 

nyanlända anmälde sig till guidade turer i Graz. När Integrationsdepartementet och Invandrarrådet 

kontrollerade huruvida nyanlända hade läst informationen visade det sig att det skulle ta längre tid 

att gå igenom välkomstbroschyren än planerat. Därför ställdes den guidade turen in.  

3.7. Slutsatser och rekommendationer för att överföra ”good practice” 

Som en broschyr utgiven av kommunen är “Welcome Box” ett viktigt tecken på det politiska 

åtagandet att demonstrera kommunfullmäktiges öppenhetspolicy och utövandet av social 

inkludering och lika möjligheter för alla medborgare, och i detta fall nyanlända. Genom att 

välkomna de nyanlända och introducera dem till politiker och myndigheter, vill kommunledningen 

bevisa att nyanlända inte bara kan dra nytta av staden utan att de också potentiellt kan bidra till 

att åstadkomma förbättringar i Graz sociala, ekonomiska och politiska liv.  

“Welcome Box” erbjuder grundläggande och nödvändig information på olika språk åt alla nya 

invånare i Graz. Detta betyder inte bara att de kan integreras snabbt i det nya systemet och den 

nya miljön utan även att de genast blir medvetna om sina rättigheter och skyldigheter och 

informerade om de regler och föreskrifter som gäller i deras nya hem. 

Denna metod är ett lämpligt sätt att undvika missförstånd och fientlighet vilket leder till rasism och 

diskriminering. 

“Welcome Box”-metoden kan överföras till många städer i EU med växande och alltmer 

mångfaldig befolkning. Dessa befolkningar måste informeras så tidigt som möjligt om rättigheter 

och skyldigheter i det samhälle de vill tillhöra. Det är viktigt att förhindra rasism och diskriminering 

på gräsrotsnivå, så att folk kan undvika handlingar eller attityder som strider mot samhälleliga 

värderingar och normer. En sådan strategi kan också minska negativa fördomar som bidrar till 

rasistiska och diskriminerande reaktioner bland den lokala befolkningen. 

Med tanke på den politiska succé som “Welcome Box” i Graz blivit lovar den nuvarande 

kommunledningen att inkludera den i sin regelbundna agenda och att den ska bli ett 

standardiserat referensverktyg i kommunen. "Welcome Box" ska också utvärderas vartannat år 

och informationen kommer att uppdateras. Nästa upplaga beräknas komma ut under 2013. 
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4. Offentlig kampanj i Graz 

4.1. Mål 

(1) Att identifiera rasism och diskriminering som inträffar dagligen i Graz 

Graz kommun utvecklade den offentliga kampanjen för att belysa exempel på den typ av rasism 
och diskriminering som inträffar dagligen i Graz. Denna rasism och diskriminering är kopplad till 
hudfärg, etnisk bakgrund och religiös övertygelse. För att nå ut till så många av Graz invånare som 
möjligt använde man sig av affischer, flygblad, videoclips, bilder i tidningar och workshops i skolor. 
Syftet med strategin är att beröra Grazbor känslomässigt och att öka medvetandet. Den riktar sig 
främst till de personer som är så kallade ”följare” (alltså att man ogenomtänkt och okritiskt följer 
rasistiska resonemang och handlingar) och uppmanar dem att reflektera genom slagordet “Rasism 
kan göra ont, även utan knytnävar”.64  

(2)Att konfrontera rasism och diskriminering inom tre områden 

Graz kommun betonade förekomsten av rasism och diskriminering inom tre områden: utbildning, 
bostäder och religion. För att exemplifiera detta fick bilder av personer med mörk hudfärg 
illustrera diskriminering på bostadsmarknaden, bilder på barn av romskt, kurdiskt eller blandat 
etniskt ursprung (som utgör en minoritet och ser annorlunda ut än majoriteten) fick illustrera 
rasism i skolan. Slutligen fick problemet med religion (islam) illustreras genom en belöjad kvinna 
som utsätts för verbal aggression och negativa blickar på grund av hennes religiösa övertygelse 
eller muslimska kultur.  

(3) Att bekämpa rasism och diskriminering genom att sätta in så kallade "följare” av rasism 
(främst vita) i offrets situation. 

Genom affischer, flygblad, kortfilmer och workshops i skolor ville man få Grazbor att sätta sig in i 
offrets situation. Tillsammans med undertexter som "hur skulle du känna dig..." ska dessa bilder 
djupt beröra åskådare. Man vänder också på rasistiska uttryck, t.ex. byter man ut "jävla blatte" 
med "jävla viting", och "alla afrikaner är knarklangare" med "alla Wetzelsdorfare [ett område i 
Graz] är langare". Tanken är att få ”rasistföljare” (av vilka majoriteten är vita) att tänka till genom 
att de konfronteras med rasistiska och diskriminerande fördomar. Genom diskussioner och 
workshops bör de uppmuntras att ändra sina uppfattningar, ord och handlingar. Budskapet bör 
också nå myndigheter och anställda inom politik, utbildning, rättsväsendet och administration. 
Varje Grazbo bör känna sig redo att utmana rasism och diskriminering i hans/hennes omgivning. 

(4) Att uppmuntra debatt i media och bland allmänheten 

Genom denna offentliga kampanj vill Graz kommunfullmäktige öka medvetandet bland Grazbor 
om vidden av det psykologiska trauma som offer för rasism och diskriminering kan utsättas för. 
Samtidigt borde den offentliga informationskampanjen, genom den mediala uppmärksamheten, 
öppna upp för dialog om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet i Graz. 

4.2. De former av rasism kampanjen behandlar 

Graz har utnämnts av Förenta Nationerna till Europas människorättsstad.65 Genom sin policy att 

                                                 

64 Rassismus verletzt – auch ohne Fäuste. URL: http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide-lokaltipps -grazer-szene-

restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-gewalt-beraten-fort bildung-menschenrechte/, 
09.01.2013. 

 

65Graz, Stadt der Menschenrechte. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3722317/DE/, 14.01.2013. 
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främja mångfald och jämställdhet har Graz också förbundit sig till UNESCO: s deklaration i fråga om 

"respekt, acceptans och uppskattning av den rika mångfalden i vår världs kulturer, våra sätt att 

uttrycka oss och våra olika sätt att vara människa. Tolerans är en aktiv attityd föranledd av ett 

erkännande av de universella mänskliga rättigheterna och andra grundläggande rättigheter. Det är 

inte bara en moralisk plikt, det är också ett politiskt och juridiskt krav".66 

Genom den offentliga kampanjen inriktar sig Graz kommun på två sorters rasism:  

1. Vardagsrasism  

"Vardagsrasism eller rasism på individnivå” hänvisar till rasistiska och diskriminerande fördomar 
som inträffar vardagligen, särskilt när offret är i kontakt med en specifik grupp.67

 Detta koncept gör 
det enklare att identifiera de som tillhör en viss grupp. Detta kallas en ”synlig minoritet” och man 
fokuserar på deras särdrag och hur de skiljer sig från den så kallade ”normen” och anser dem som 
underlägsna, ”ociviliserade”, i beroendeställning och hjälplösa.  
I Graz sker sådana verbala attacker och förolämpningar ofta på offentliga platser (i 
kollektivtrafiken, på lekplatser o.s.v.). Detta beskrivs i kapitel 2. Ett exempel är turkiska kvinnor i 
sjalar som har utsatts för otrevligt bemötande och elaka blickar då de färdats i kollektivtrafiken 
med sina barn. Kvinnorna anklagas då för att de och deras likar är beroende av den österrikiska 
staten och att de inte kan integreras in i den österrikiska kulturen. 
Ett annat exempel är den nedlåtande attyden mot afrikaner som ses ner på. Många afrikaner i Graz 
anses vara olyckliga och hjälplösa och uppmanas dagligen av lokalbefolkningen att återvända till 
sitt eget land eller kontinent. 
Denna rasism på individnivå har tagit en ny form som kallas kulturell rasism. Kulturella rasister i 
Graz anser att deras egen kultur är överlägsen och de ser därför ner på andra. På grund av 
främlingsfientlighet och rasistiska fördomar har personer som visar sin arabiska kulturella 
tillhörighet genom klädsel (thobe och taqiyah för män och abaya och hijab för kvinnor) uppfattats 
som farliga för samhället och även anklagats för att tillhöra terrornätverket al-Qaeda (islamofobi). 
Denna islamofobi har ökat märkbart i Graz precis som i andra städer inom EU, efter vad som 
skedde den 11 september 2001 i USA. ”Dynamiken i den internationella politiken när ibland 
fördomar mot vissa grupper. Eftersom islamofobi är mycket känslig för den internationella 
situationen förstärks fördomar, diskriminering och social ojämlikhet.”68 

2. Strukturell / institutionell eller systematisk rasism 

Institutionell rasism är diskriminerande behandling, orättvisa politiska beslut och ojämlika 
möjligheter samt dess inverkan baserat på rasism som skapas inom och utövas av institutioner 
(skola, massmedier o.s.v.). De sociala, ekonomiska och politiska institutionerna är uppbyggda på 
ett sätt som förstärker och understryker systematiskt utanförskap för minoritetsgrupper. Detta 
leder i sin tur till färre möjligheter och begränsad tillgång till resurser för minoriteter.69 Inom den 

                                                 

66 Declaration of Principles on Tolerance, UNESCO, 16.11.1995. URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=131 

75&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 18.01.2013 

67 Cf. Rommelspacher, Burgit: Was ist eigentlich Rassismus? Erw. Fassung des Vortrags auf der Tagung: Rassismus – eine Jugendsünde? 
Aktuelle antirassistische und interkulturelle Perspektiven der Jugendarbeit. IDA Bonn, 25./26.11. 2005, p. 5. URL: http://www.birgit-

rommelspacher.de/neu/Was_ist_Rassismus_2Sept_06_2.pdf, 15.01. 2013. 

 

68 Towards a government policy to fight against racism and discrimination, p.12. URL: 
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/en/dossiers/POL-Discrimination-Ang-060627-INT.pdf, 05.02.2013. 

69 Cf. Rommelspacher, Burgit: Was ist eigentlich Rassismus? IDA Bonn, 25./26.11.2005, p. 5. URL: http://www.birgit-

rommelspacher.de/neu/Was_ist_Rassismus_2Sept_06_2.pdf, 15.01.2013. 

 



84 

 

offentliga kampanjen har frågan tagits upp i skolor där barn och familjer med romskt, kurdiskt eller 
blandat etniskt ursprung har blivit missgynnade och diskriminerade. Ett exempel på sådan rasism 
kan ses i skolor där barn från den vita majoriteten mobbar studenter av annat ursprung och med 
annan hudfärg. Kampanjen har även lyft fram problemet med diskriminering på 
bostadsmarknaden där vissa afrikaner (mörkhyade) har nekats hyreskontrakt. Denna 
lagöverträdelse (segregation) har ännu inte fått någon påföljd för förövarna. Ett annat exempel är 
hur en del afrikaner nekas inträde till barer och nattklubbar.  

4.3. Målgrupper  

Myndigheterna i Graz blev medvetna om en ökning av etnisk mångfald bland befolkningen, vilket 

är en oundviklig konsekvens av migration. Genom att omfamna denna mångfald satte kommunen 

igång ett antal processer (beskrivs i kapitel 2) för att ta itu med utmaningar och för att tillgodose 

de behov som personer av olika kulturer, etniciteter, religioner och språk kan ha. Denna 

integrationsmetod fortsätter att införlivas i olika europeiska och internationella projekt för att 

förbättra dess politiska, rättsliga, sociala och ekonomiska mekanismer. Målet är att garantera 

ömsesidig respekt i Graz befolkning och att medla interkulturella relationer. Tidigare antirasistiska 

projekt i Graz har fokuserat på offren för rasism som en "synlig minoritet", alltså de som skiljer sig 

från majoriteten på grund av sin hudfärg. Men denna offentliga kampanj riktar sig till rasistiska 

"följare" som består av österrikare och andra Grazbor som inte tillhör en ”synlig minoritet”. Denna 

grupp tillhör inte extremhögern. Fastän de uttrycker rasistiska attityder och fördomar kan de 

betraktas som "ej extremt rasistiska" eller "måttligt rasistiska". Personer som tillhör denna grupp 

kännetecknas av små mikroangrepp, nämligen "små vardagliga handlingar och subtila kränkningar 

genom vilka privilegierade, ofta utan att veta om det, får de marginaliserade att känna sig, ja, 

marginaliserade”.70 

Deras reaktioner är ”icke-verbala och kinetiska och de passar särskilt bra för att kontrollera en 

(ickevit eller kvinnling) individs rum, tid, energi och rörlighet och får den utsatte att känna sig 

förnedrad… Dessa utmärkande automatiska och hänsynslösa handlingar härrör från en omedveten 

inställning om rasöverlägsenhet och kan vara oavsiktliga.”71 Denna kampanj uppmanar sådana 

personer att reflektera över sitt beteende och att komma i kontakt med sina känslor. Detta borde 

eliminera eller åtminstone minska deras rasistiska beteenden genom att påvisa hur skadlig rasism 

kan vara. Samtidigt vill kampanjen belysa hur personer som tillhör en "synlig minoritet" kan 

diskrimineras av myndigheter, organisationer och befintliga ekonomiska och politiska strukturer. 

Baserat på dessa mål försöker kampanjen motverka individuell och strukturell rasism. 

 4.4. Beskrivning av projektet  

Inspirationen bakom den offentliga kampanjen var dels ökningen av verbala attacker och hot från 

"rasistanhängare”, av vilka de flesta är österrikiska medborgare, mot personer som tillhör den 

"synliga minoriteten".  

Å andra sidan införlivade Graz även principer för en offentlig kampanj i Duluth, Minnesota år 2012 

som kallades ”Orättvist - det är svårt att se rasism om man är vit". (“Un-Fair – It’s hard to see 

racism when you’re white”).72 Målet med den kampanjen var att fokusera på skillnaderna i de 

                                                 

70 Cf. Abagond – microaggression, 13.01.2012. URL: https://abagond.wordpress.com/2012/01/13/microaggression/, 18.01.2013. 

71 Resolution against Racism. URL: http://www.socialworkgatherings.com/Resolution%20Against%20Racism%20APA, 05.02.2013 

72 Un-Fair – it’s hard to see racism when you’re white. URL: http://unfaircampaign.org/, 16.01.2013. 
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privilegier som tillkommer den vita befolkningen (90,04%) baserat på hudfärg och de hinder som 

möter den övriga befolkningen (9,96%) som beskrivs som tillhörande en "synlig minoritet" på 

grund av att deras utseende skiljer sig från majoriteten. 

Dessa två metoder (i Graz och Duluth) utmanar majoritetssamhället, inklusive rasisterna, genom 

att omvandla dem till offer för rasism och diskriminering. På så vis kan de uppleva den psykologiska 

frustrationen som den "synliga minoriteten" upplever och detta ska väcka empati. Man försöker 

också visa majoriteten att "små" exempel på diskriminering, även om man inte menar illa eller 

försöker vara rolig, också kan vara mycket skadliga. Målgruppen uppmanas att ingripa och stå 

samlade med resten av samhället genom slagorden Graz: Graz: Rasism gör ont, även utan 

knytnävar och Duluth: ”Un-Fair”- det är svårt att se rasism om man är vit.  

 

4.4.1. Projektets faser 

(1) Planering 
Efter att Graz kommunfullmäktige beslutat att genomföra den offentliga kampanjen bjöd man in 
samarbetspartners och intressenter för rådgivning och brainstorming. Graz kommun 
representerades av borgmästarens administration (medierepresentanten) och Integrations- och 
migrationsförvaltningen. Andra partners var European Training Centre for Human Rights and 
Democracy (ETC) i Graz samt “Antidiskrimineringskontoret” (upprättat av kommunfullmäktige i 
Graz i samarbete med delstaten Steiermark). 
Graz kommun använde sig av två metoder för att presentera kampanjen. Först producerade man 
affischer med bilder på synliga minoriteter (mörkhyade, romer/ kurder/personer med blandat 
ursprung, muslimska kvinnor) och rasistiska uttryck för att visa på rasism och diskriminering i 
vardagliga situationer, t.ex. på bostadsmarknaden, inom utbildning, religion, kultur o.s.v. För att 
belysa rasism och diskriminering använde man provocerande ord, skräddarsydda för att passa in 
specifikt på Graz befolkning, särskilt vita så kallade "följare" av rasism. Genom dessa förnedrande 
uttryck ville man beröra målgruppen känslomässigt och uppmuntra till självreflektion och 
ingripande. Därför använde man slagordet "Rasism gör ont, även utan knytnävar". 
Den andra metoden var en flygbladskampanj. Man delade ut flygblad över hela staden för att 
skapa dialog ute i samhället och förklara kampanjens mål närmare. 
Det var tänkt att en tredje metod skulle genomföras. Här var tanken att man skulle illustrera 
affischernas innehåll genom teaterföreställningar som skulle utspelas på offentliga platser där 
vardagliga rasistiska handlingar förekommer. Enligt planen skulle skådespelarna vara mörkhyade, 
det skulle finnas muslimska kvinnor med sjalar samt barn med blandat etniskt ursprung. Scenerna 
var utformade på ett sätt som sammanförde offren och förövarna. Teaterstyckena skulle utbilda 
allmänheten om sätt att stoppa rasismen och ge råd till offer för rasistiska attacker. Tanken var att 
visa att varje person, man och kvinna, bär ansvar för att främja en fredlig och respektfull 
samexistens. 
För att skapa affischerna valde Graz kommunfullmäktige och deras partners att anlita en byrå som 
ansvarade för marknadsföring, kommunikation och utformning (Westerberg GmbH). Denna 
agentur har tidigare erfarenhet av arbete med kampanjer som främjar sociala och mänskliga 
rättigheter. Kommunikationsbyrån utvecklade och presenterade många olika affischer med bilder, 
texter och slagordet ”Rasism gör ont, även utan knytnävar.” Trots att dialogen mellan Graz 
kommun och dess partner fortfarande pågick läckte tre av bilderna ut i media: 1. En bild på en 
afrikansk kvinna med texten ”Hur skulle du känna dig om du kallades jävla viting?” 2. En bild på en 
mörkhyad man med texten ”Alla Wetzeldorfare [boende i Grazområdet Wetzeldor])är 
knarklangare!” 3. En bild på en flicka med romskt/kurdiskt/blandat ursprung med texten ”Hur 
skulle du känna dig om någon kallade din dotter zigenarluder?”.  
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(2) Medias missförstånd och kampanjens indragning  

Eftersom information inte hade nått ut till media i förväg var de inte förberedda eller informerade 

om kampanjens syfte. Många tidningar och TV-kanaler presenterade därför information i eget 

syfte och med egna tolkningar. I tre nyhetskanaler nämnda nedan framhävdes uttryck som ”jävla 

viting” och ”zigenarluder” (i stora bokstäver) för att fånga Grazbornas uppmärksamhet fastän det 

var bilderna och slagordet som var huvudpoängen i budskapet. Förvrängningen av denna 

information orsakade sådan stor oro och tumult bland politiker, myndigheter samt i samhället i 

stort, att borgmästaren tvingades avbryta hela den offentliga kampanjen den 21 mars 2011. Han 

utlovade också då en genomgång av den offentliga kampanjen. Samtidigt ströks 

teaterföreställningarna eftersom det blev för dyrt och skulle kräva tre månaders förberedelser.  

Dagen efter att den offentliga kampanjen ställdes in sändes programmet “Steiermark-Heute”73 på 

den lokala kanalen ORF. I programmet förklarade man att Graz behövde en antirasistisk kampanj 

för att bekämpa ökningen av verbala rasistiska attacker på gator och i kollektivtrafiken. En 

”Rasismrapport” från den icke-statliga organisationen ZARA74 (som arbetar mot rasism och 

diskriminering) visade att det fortfarande finns handlare i staden som skulle vägra att betjäna 

invandrare. TV-kanaler nämnde också att vissa rasister i Graz föredrar att stänga ner sin 

verksamhet snarare än att betjäna invandrare. “Kleine Zeitung”, en dagstidning i Graz, publicerade 

den 26 mars 2012 en artikel som beskrev den offentliga kampanjens syfte och dess provocerande 

karaktär. I intervjun med ECAR:s lokala projektledare och en talesman från borgmästarens kontor 

betonades att sådana projekt är viktiga för Graz så länge som vissa rasister och politiska partier 

använder afrikaner, romer och muslimer som syndabockar för sociala och ekonomiska kriser bara 

för att uppnå sina egna politiska mål. Den högervridna tidskriften "Ring Freiheitliche Jugend 

Kapfenberg" kritiserade Graz styrelse och borgmästaren för att ha misslyckats i sin skyldighet att 

skydda invånarna i Graz från en offentlig kampanj bestående av verbala attacker och 

förolämpningar riktade mot österrikiska medborgare. Vidare hävdade man att gatuteater utgör 

trakasserier gentemot Grazbor.75 

Denna erfarenhet visar att media "kan bidra till att skapa rädsla och fördomar och, medvetet eller 

omedvetet, skapar man grogrund för starkt negativa åsikter och detta kan även orsaka rasism och 

främlingsfientlighet."76 

(3) Grönt ljus för den offentliga kampanjen 

I November 2012, efter kommunalvalen, kontaktade Graz kommun igen sina tidigare 

samarbetspartners i hopp om att omarbeta reklamkampanjen. Utöver de partners man 

samarbetat med tidigare skickade kommunen denna gång också en inbjudan till "ARGE - Jugend 

gegen Gewalt und Rassismus" [19], en icke-statlig organisation som specialiserar sig på att utbilda 

ungdomar och tonåringar mot våld och rasism. Werberraum kommunikationsbyrå bjöds också in 

så att alla parter kunde utvärdera kampanjen, utan att glömma bort att budskapet inte fick vara för 

                                                 

73 Graz will Rassismus messbar machen, ORF.AT – Steiermark, 21.03.2012, http://steiermark.orf.at/news/stories/ 2525883, 16.01.2013. 

74 ZARA: Mehr Rassismus in Geschäften, ORF.AT – Wien, 21.03.2012. URL: http://wien.orf.at/news/stories/2525844/, 16.01.2013 

75 Scheiß Weiße! Ring Freiheitlicher Jugend Kapfenberg, 14.04.2012. URL: http://www.rfj-kapfenberg.at/index.php/ 

artikel/berichte/berichte-2012/156-scheiss-weisse, 16.01.2013. 

76 Racism, racial discrimination and related intolerance relating to the media, including new information technologies. Background 
paper, p. 3. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001292/129 230e .pdf, 16.01.2013. 
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provocerande eller aggressivt. Under denna process valde man ut de tre kategorier som oftast 

leder till diskriminering och kopplade dessa med bostadsmarknad, utbildning och religion. 

Innehållet var avsett att påverka alla Grazinvånare, men speciellt de som utför rasistiska 

handlingar. Kampanjen var också ämnad att uppmuntra introspektion och empati snarare är att 

skapa aggression eller hämndlystnad.  

Kampanjen omformades sedan. En bild på en mörkhyad man som tidigare hade kopplats till 

drogkultur användes nu istället för att illustrera hur det är att bli nekad bostad på grund av sin 

hudfärg. Texten ändrades till ”Hur skulle du känna dig om du blev vägrad en lägenhet på grund av 

din hudfärg?” En bild på en flicka av romskt/kurdiskt/blandat etniskt ursprung som tidigare 

kopplats till prostitution blev nu förknippad med diskriminering i skolan med texten ”Hur skulle du 

känna dig om ditt barn var rädd för att gå till skolan?” Slutligen fick bilden på en beslöjad muslimsk 

kvinna illustrera religiös diskriminering genom texten ”Hur skulle du känna dig om du blev 

förolämpad på grund av din tro?” 

Den 10 december 2012, Internationella dagen för mänskliga rättigheter, godkändes dessa tre 

reklambilder av Graz borgmästare och presenterades i Stadshuset för allmänheten, politiker, lokala 

myndigheter, det civila samhället samt representanter för icke-statliga organisationer och 

offentliga samt privata institutioner, som till slut godkände dem genom applåder.  

 

4.4.2. Den offentliga kampanjen och handlingsplanen The Ten-Point-Plan of Action (10PPA) 

- Den offentliga kampanjen som stöd för offer för rasism och diskriminering 

1. Punkt 3: “ Bättre stöd till offer för rasism och diskriminering .”77  

 

Den 12 december 2012 rapporterade veckotidningen "Die Woche"78 (med en upplaga på 120 
000) om genomförandet av den offentliga kampanjen genom affischer i Graz. Reportaget 
berättade om de gamla affischerna och jämförde de med den nya kampanjen genom att visa 
bilder, slagord och budskap. Kombinationen visade tydligt den nya, mindre kontroversiella 
kampanjen som godkänts av kommunfullmäktige. Borgmästarens talesman medgav att den 
första versionen hade varit för provocerande och att den uppdaterade kampanjen godkänts just 
på grund av att den riktade sig till hela samhället. Genom att tillåta affischer med bilder av 
samma "synliga minoriteter", inklusive mörkhyade, muslimer och romer, påvisade Graz 
kommun sitt politiska åtagande att skydda offer för rasism och diskriminering och att skapa 
förutsättningar för en ljusare framtid.  

- Den offentliga kampanjen och människorättsövervakning av kommunalvalet i Graz  

Punkt 1: “ Ökad vaksamhet mot rasism. Att skapa ett övervaknings-, kontroll- och 

solidaritetsnätverk mot rasism på kommunalnivå.”79 

                                                 

77 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 2. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012 

3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 

78 Reischl, Roland: Harte Plakate gegen Rassismus in Graz. Die überarbeitete Anti-Rassismus-Kampagne der Stadt wird jetzt doch 
plakatiert, in: Meine Woche, 12.12.2012, p. 16. 

 
79 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 1. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012 
3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 
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Punkt 2: “Utvärdera rasism och diskriminering och övervaka kommunal politik: Att initiera eller 

vidareutveckla insamling av information om rasism och diskriminering, fastställa uppnåeliga 

mål och gemensamma indikatorer för att analysera effekten av kommunal politik.”
80  

År 2007, inför kommunalvalet 2008, föreslog Graz kommunfullmäktige ett initiativ till att 
övervaka det kommande valet mot eventuella brott mot mänskliga rättigheter. Medlemmar i 
Människorättsrådet samt ETC:s experter var tvungna att observera, dokumentera och överse 
alla politikers tal, politiska kampanjer, PR- material samt presskonferenser inför 
kommunalvalet. Materialet måste sedan sorteras, utvärderas, kategoriseras, klassificeras och 
arkiveras. Materialet rankas sedan i tre olika nivåer inom det så kallade ”trafikljussystemet”. 
Gult och grönt ljus ges till politiker som respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter i 
Graz. De som kränker mänskliga rättigheter får rött ljus. Den 21 mars 2011 omnämndes 
trafikljussystemet i TV-programmet “Steiermark heute”81 . I programmet sa man att det var ett 
viktigt verktyg för att kontrollera rasism inom politiken. Genom att gå med på att denna 
kontrollmekanism skulle utföras, visade Graz kommun sitt åtagande att upprätthålla punkt 2. 

- Den offentliga kampanjen som informations-och deltagandemetod 
Punkt 4: "Mer delaktighet och bättre informerade stadsbor. Att ge invånare bättre information om 

deras rättigheter och skyldigheter, om skydd och rättsliga alternativ och om straffen för rasistiska 

handlingar eller beteende genom en deltagande metod, i synnerhet genom konsultation mellan 

användare av tjänster och tjänsteleverantörer.”
82 

Syftet med reklamkampanjen var att göra både österrikare och minoriteter medvetna om de 

problem rasism och diskriminering orsakar. Man ville visa hur offer för rasistisk diskriminering 

känner sig och hur allmänheten kan vara rasistiska i sina tankar, handlingar, ord och beteenden. 

 

                                                 

80 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 2. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012 

3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 

81 Cf. Wahlkampfbeobachtung – Grundsatzdokument. Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz. URL: http://www. 
wahlkampfbarometer-graz.at/cms/index.php?id=65, 16.01.2013. 

82 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006, p. 2. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012 

3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 
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Medan den offentliga kampanjen genomfördes (den 19, 20 och 22 december 2012), ville 

kommunen i första hand skapa medvetenhet bland Graz invånare genom att dela ut flygblad på 

offentliga platser med samma innehåll som affischerna som diskuterats ovan. Genom den 

deltagande metoden rekryterades studenter från Graz (vita österrikare). De informerades om 

kampanjens innehåll. Strategiskt valde man målgrupper (mest vita österrikare) och distributionstid 

(rusningstid på morgon och kväll). Med hjälp av denna strategi, delades ett högt antal flygblad ut 

(6.000) och det visade sig att samtalet mellan studenterna och Grazborna föll sig naturligare för att 

de delade språk, dialekt och hudfärg. På baksidan av flygbladen var detta budskap tryckt:  

 

 

Många Grazbor reagerade positivt till budskapet då de förstod att alla Grazbor (även studenter) 

stod upp för att bekämpa rasism och främja den universella principen om mänskliga rättigheter. 

Även personer tillhörande den ”synliga minoriteten” var intresserade av kampanjen och 

uppskattade kommunledningens satsning på att stödja och förstärka de sociala värderingarna lika 

“Rasism gör ont, även utan knytnävar!” 

Städerna inom European Cities Coalition Against Racism (ECCAR) har enats under detta 

motto. Av de 104 städerna i detta UNESCO-nätverk, har Graz gått i spetsen för denna 

kampanj tillsammans med Berlin, Madrid, Växjö och Botkyrka. 

 

Rasism gör ont och är baserat på fördomar! 

Detta stämmer till och med i Graz. Varje dag blir personer förnedrade och diskriminerade 

på grund av sin hudfärg, sitt utseende eller sin tro. Sorgligt nog drabbar detta även barn 

som är födda i Graz och ser sig själva som Grazbor.  

“Var kommer du ifrån?” 

“Graz!” 

“Men var kommer du ursprungligen ifrån?” 

“Från Graz! Från Straßgang!” 

“Men var kommer dina föräldrar i från?” 

“Vad spelar det för roll?!” 

Det spelar ingen roll! 

Vi är alla Grazbor med olika förmågor och intressen, med olika idéer, både stora och små, 

med drömmar och rädslor, med förhoppningar om en ljusare och tryggare framtid. Vi vill 

alla bli förstådda och respekterade för de vi är! Vi måste alla ta ansvar för att se till att 

mänskliga rättigheter respekteras och att vi står upp mot överträdelser och brott mot 

dessa rättigheter! 

Det är viktigare att agera än att prata och det är viktigare att existera än att agera! 
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rättigheter, värdighet och jämställdhet för alla Grazbor, i enlighet med punkt 9.  

- Den offentliga kampanjen och lika tillgång till bostadsmarknaden 

Punkt 7: “Rättvis tillgång till bostäder. Att vidta aktiva åtgärder för att stärka policyn mot 

bostadsdiskriminering i staden/kommunen.”
 83  

Eftersom det alltid är problem med diskriminering av mörkhyade på bostadsmarknaden tog tre av 
affischerna i reklamkampanjen upp problemet för att göra allmänheten medveten om bristen på 
lika möjligheter när man söker bostad. Affischen visar en ung mörkhyad man och ställer frågan 
”Hur skulle du känna dig om du inte fick en lägenhet på grund av din hudfärg?” Affischen vänder 
sig inte bara till hyresvärdar, mäklare och fastighetsförvaltningar, utan även till vanliga medborgare 
för att göra dem medvetna om vardagsrasism i detta område. 

- Den offentliga kampanjen i utbildningssektorn 

Punkt 8: “Motverka rasism och diskriminering genom utbildning. Att förstärka åtgärder mot 

diskriminering vid tillträde till och åtnjutande av alla former av utbildning; och att främja 

utbildning i ömsesidig tolerans och förståelse samt interkulturell dialog.”
84

 

Den offentliga kampanjen behandlar punkt 8 på två sätt. För det första är det en allomfattande 

informations-och utbildningskampanj. Syftet är att få alla demografiska grupper, både offer och 

förövare, att förstå de långsiktiga konsekvenserna av rasism och diskriminering. På så vis skapar 

kampanjen också tolerans och interkulturell förståelse. För det andra ämnar kampanjen att 

identifiera och avslöja rasism i skolor och i utbildningssystemet. En av de tre affischerna föreställer 

en flicka av romskt/kurdiskt/blandat ursprung och ställer frågan ”Hur skulle du känna dig om ditt 

barn var rädd när hon går till skolan?” Meningen är att göra elever, föräldrar, lärare och 

administratörer medvetna om att rasism existerar i utbildningssystemet. Graz kommunfullmäktige 

har även finansierat workshops för de tidigare nämnda grupperna. Genom detta hoppas man att 

kampanjen ska ge en bild av de problem och rädslor som offer erfar och vad som orsakar 

förövarnas handlingar. 

- Den offentliga kampanjen som instrument för att främja kulturell mångfald 

Punkt 9: “Främja kulturell mångfald. Att säkerställa rättvis representation och främja den breda 

mångfalden i kulturella uttryck och kulturarv bland stadens invånare genom kulturella 

aktiviteter, det kollektiva minnet och det offentliga rummet samt främja utbyte mellan 

kulturer.”
85 

 Kampanjen fokuserade på att skapa en fredlig och likvärdig samexistens för alla invånare i Graz, 
vilket motsvarar målet som anges i punkt 9. Personer tillhörande den synliga minoriteten 

                                                 

83 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006), p. 4. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/101600 

123723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 

84 Act of Accession and Commitment – ECCAR, 29.06.2006), p. 4. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/101600 

123723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, 09.01.2013. 
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reagerade speciellt positivt och visade stort intresse för kampanjen. 

4.5. Nödvändiga resurser (mänskliga, tekniska, ekonomiska)  

Under den offentliga kampanjen samordnades alla aktiviteter i Graz av två anställda; en lokal 
projektsamordnare, vars tjänst finansierades av Europeiska Unionen och en lokal projektledare 
som samtidigt var talesman för borgmästarkontoret. Under den första etappen arbetade både 
projektsamordnaren och projektledaren intensivt med de samarbetspartners som nämndes i 
kapital 5 för att utveckla kampanjstrategin. Teamet fick stöd av en kommunikationsbyrå 
(Werberraum GmbH) med tidigare erfarenhet av att arbeta med kampanjer för mänskliga 
rättigheter.  
Projektsamordnaren var ansvarig för att bilda ett team av studenter som skulle skapa 
medvetenhet bland Graz invånare genom att dela ut flygblad och förklara antirasistkampanjens 
syfte. Projektledaren ansvarade för att organisera tryck av affischer samt att förhandla med 
kommunala myndigheter för att få tillstånd att använda offentliga platser för affischering samt 
videoskärmar. Dessutom förhandlade han med representanter för kollektivtrafiken om tillstånd att 
använda spårvagnarnas TV-skärmar för att visa videoklipp. 
För att slutföra ECAR-rapporten organiserade Graz kommun översättningstjänster och man gjorde 
intervjuer för att kunna utvärdera projektet (analys och tolkning av resultaten kommer publiceras 
av ETC Graz). De beräknade kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka €30 000.  

  
4.6. Lärdomar 

Med tanke på att detta var första gången en offentlig kampanj mot rasism och diskriminering 
utfördes i Graz och med tanke på att målgruppen bestod främst av vita österrikare och andra 
personer med samma etnicitet (hudfärg) och rasistisk ideologi, var Graz kommun, dess 
samarbetspartners och andra intressenter övertygade att man skulle nå ut till en stor grupp med 
kampanjens objektiva slagord: ”Rasism gör ont, även utan knytnävar”.  
 

4.6.1. Kritisk analys 

- Underskattade negativa reaktioner och dess konsekvenser  

Graz kommunfullmäktige och dess samarbetspartners underskattade allmänhetens reaktion på de 
provocerande budskapen. Trots att teamet som utformade den offentliga kampanjen bestod av 
högkvalificerade experter förväntade man sig inte den uppståndelse som uppstod bland Graz 
invånare, politiker, forskare och allmänheten. Följaktligen valde Graz borgmästare att leva upp till 
sitt politiska uppdrag att garantera fredlig samexistens mellan Graz invånare och samtidigt 
respektera sitt åtagande att bekämpa rasism, att skjuta upp kampanjen och krävde en granskning.  
För att undvika sådana missförstånd och negativa tolkningar borde icke-statliga organisationer 
hållit workshops mot rasism och diskriminering där man skulle ha använt ett urval av affischer. 
Feedback borde ha utvärderats innan metoden inkorporerades i ECAR-projektet.  

- Kommunikation 

Den interna kommunikationen mellan Graz kommun och dess samarbetspartners för att enas om 

de slutliga versionerna av affischerna misslyckades eftersom affischerna kom till medias 

kännedom. Det skapade samtidigt problem med den externa kommunikationen. Media 

rapporterade därför om kampanjen utifrån sina egna intressen och tolkningar. Medias negativa 

tolkningar ledde till klagomål och krav på förklaring från borgmästaren och 

partnerorganisationerna. Eftersom kommunalval skulle hållas inom en snar framtid lanserade 
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högerinriktade nätverk verbala attacker mot kommunfullmäktige på internet och i tidningarna för 

att utnyttja mediadrevet till deras fördel. 

Dessa problem hade kunnat undvikas om kampanjen presenterats vid en officiell presskonferens. 

Dessutom borde information om den offentliga kampanjen förberetts och analyserats av teamet 

och sammanställts inför presskonferensen. Graz kommun skulle ha bjudit in politiker, kommunala 

myndigheter, företrädare för invandrare och det civila samhället att delta i presskonferensen där 

omfattande information om metoden kunde ha gjorts tillgänglig. 

 

4.6.2. Styrkor 

- Problemanalys och problemlösning 

Efter mediedrevet kring kampanjen var borgmästaren tveksam till att tillåta samma bilder i den 
modifierade kampanjen. Men bilderna fick vara kvar och man utförde enbart ett test på 
affischernas ordval. Genom att använda samma bilder och samma slagord kunde man spara tid och 
pengar men man kunde också dra nytta av de första intryck kampanjen skapat hos allmänheten. 
Borgmästarens godkännande och presentationen av tre affischer (se ovan) inför allmänheten den 
10 december, Internationella dagen för mänskliga rättigheter, var ett bevis på kampanjens succé.  

- Hållbarhet, varaktighet och flexibilitet 

I november 2012 startades kampanjen på nytt med en ny projektsamordnare. Graz kommun fick 

kontakta alla samarbetspartner och intressenter igen, även om vissa var besvikna över vad som 

hade inträffat. Graz kommunfullmäktige kunde denna gång inte sammanföra alla 

samarbetspartner och intressenter och man blev därför tvungen att välja en ny strategi för att 

vända sig till alla parter individuellt. Detta var tidskrävande men ledde till att samarbetet mellan 

Graz kommunledning och varje partner och icke-statlig organisation stärktes. Nätverkandet var 

inte begränsat till regional nivå, utan Graz kommun hade också ett nära samarbete med de 

europeiska städerna som nämndes ovan för att se till att den offentliga kampanjens framgångar 

även skulle kunna replikeras i ett bredare europeiskt sammanhang. Eftersom man var tvungen att 

kontakta varje potentiell partner individuellt var det viktigt att man kunde vara flexibel eftersom 

man blev tvungen att anpassa sig till deras olika scheman.  

-Inverkan på allmänheten 

Den offentliga kampanjen lyckades med att få media att ta upp frågan om rasism. Kampanjen 

visade också att reklam enbart fungerar i samband med dialog. Genom dialog kan folk uttrycka vad 

de tänker och känner. Vad gäller affischerna uppfattades budskapet inom två till fem sekunder. 

Det är endast när media vänder budskapet till en kontroversiell debatt som myndigheter kan 

ingripa. Det var det ursprungliga konceptet bakom kampanjen, med mottot "Ska vi göra detta?"  

Reaktionerna var förutsägbara; även om de första affischerna inte hade kommit till allmänhetens 

kännedom avslöjade intervjuer med 300 personer att mer än hälften var säkra på att de hade sett 

samma affisch förut. Den mest populära dagstidningen i Steriermark, “Kleine Zeitung”, som har en 

upplaga på 150 000 exemplar, publicerade kampanjen tre gånger på två olika sidor tillsammans 

med en intervju med ARGE:s generaldirektör och en talesman från borgmästarens kontor som 

försvarade kampanjen i en ledarartikel. Genom detta lyftes rasism fram i det allmänna samtalet i 

Graz.  
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4.7. Slutsatser och rekommendationer  

Att använda sig av en offentlig kampanj för att bekämpa rasism ansågs vara en stor framgång för 

Graz kommun och för de andra partnerorganisationerna samt för de intressenter som rådgav 

kommunen under strategins utveckling och genomförande. 

Borgmästarens beslut att avbryta kampanjen, som beskrivs i kapitel 6, var ett stort bakslag och 

besvikelse för alla inblandade. Ändå behövde Graz invånare tiden mellan den offentliga 

uppståndelsen i mars 2012 och granskningen av den nya kampanjen i december 2012 för att 

smälta alla intryck. Den offentliga kampanjen kunde nå ut till Grazinvånarna efter att 

borgmästaren hade godkänt de nya affischerna. De som redan var medvetna om vardagsrasism 

och diskriminering i Graz fick möjlighet att uppdatera sina åsikter och tankar kring ämnet. Resten 

blev informerade genom affischer på offentliga platser och i spårvagnar samt genom videklipp som 

spelades på TV-skärmar runtomkring i staden. Kampanjen uppnådde alltså sitt mål genom att 

påverka "det individuella beteende som kan leda till sociala problem eller främja beteenden som 

leder till ett förbättrat individuellt eller socialt levnadssätt.”86 

Att den ”uppskjutna kampanjen” fick nytt liv av kommunfullmäktige i Graz och att detta inte ledde 

till ytterligare mediadrev eller uppståndelse visar på att en sådan kampanj kan mobilisera 

offentliga insatser för politisk förändring. I detta avseende legitimerades den offentliga kampanjen 

mot rasism och diskriminering i Graz och den kunde ”höja vikten av ett socialt problem i 

allmänhetens ögon och motivera politiska åtgärder eller förändring”.87  

Den 21 mars 2013, Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, planerar Graz 

kommun att stärka ECAR-projektets synlighet i Graz. Man kommer att kombinera en 

presskonferens som ska hållas av borgmästaren med en workshop för att utvärdera metoder för 

att bekämpa rasism som sprids mellan ungdomar och tonåringar i skolor, särskilt i yrkesskolor 

(Berufschule).  

Den offentliga kampanjens framgång som mekanism mot rasism och diskriminering i Graz har 

skapat en grogrund bland befolkningen i Graz och förberett dem att ta in ytterligare kunskap för 

att utmana rasism. På ett personligt plan har Grazborna även fått insikt i de dagliga problem som 

personer som tillhör "synliga minoriteter" möter så att de även lättare kan känna igen förövare. 

Vissa ”anhängare” fick även ta del av kunskap som påverkade dem psykiskt och kan nu, genom 

tanke och reflektion, kanske förändra sina rasistiska beteenden och attityder. Att rekrytera vita 

studenter födda i Österrike för att nå ut till målgruppen ”anhängare” var en lämplig strategi för att 

uppmuntra diskussioner om rasism inom den största demografiska gruppen (i varje fall i fråga om 

etnicitet). Man skapade ett forum för dessa personer att diskutera frågan i utifrån olika 

ståndpunkter. I skrivande stund, två veckor efter kampanjen lanserats, är alla affischer fortfarande 

intakta. Inga klagomål har mottagits varken skriftligen eller i elektronisk form vid kommunkontor 

eller i media. Denna offentliga kampanj, som till en början blev mycket uppmärksammad och 

kritiserad i media, har utmanat rasister som nu kanske omprövar sina idéer. Dessutom har icke-

statliga organisationer och samarbetspartners lärt sig om lämpliga strategier för att genomföra en 

framgångsrik informationskampanj, som hänvisas till i kapitel 6. 

Alla medlemsstater i EU delar problemet med rasism och diskriminering. Dessutom har de 

gemensamma etniska grupper, bestående av mörkhyade (afrikaner), muslimer och personer av 

romskt/kurdiskt/blandat ursprung. Med tanke på hur framgångsrik den offentliga kampanjen varit 

                                                 

86 PPT Public Communication Campaign page 7. URL: www.pitt.edu/~super4/36011-37001/36091.ppt accessed 05.02.2013 

87 Public Communication Campaign. PPT, p. 7. URL: www.pitt.edu/~super4/36011-37001/36091.ppt, 05.02.2013.  
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i Graz är det troligt att den kan överföras relativt enkelt till andra städer i EU. De 

försiktighetsåtgärder som bör vidtas redovisas i kapitel 6.  Affischer, texter och annan utrustning 

som används i detta experiment kan användas eller anpassas för att passa de specifika behov 

andra EU-länder kan ha.  
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2. Slutsatser och rekommendationer  

 
Efter att ha utfört det gemensamma projektet och använt oss av de metoder presenterade här kan 
vi nu erbjuda andra städer rekommendationer för hur man kan utveckla antirasistiska initiativ. 
Dessa rekommendationer beskrivs i detalj i dokumentet "Policyrekommendationer" som finns att 
hämta på ECAR:s hemsida88. För att sammanfatta vår "Good Practice"-broschyr vill vi dela med oss 
av några huvudresultat från projektet ECAR och de metoder vi använt: 
 
Deltagande metoder bör användas när man utvecklar antirasistiska åtgärder 
När antirasistiska metoder utvecklas och genomförs bör viktiga intressenter, särskilt de grupper 
som främst påverkas av rasism, vara involverade. Överrepresentation av personer som redan 
deltar i andra liknande aktiviteter bör undvikas. Ett sätt att rekrytera utanför den grupp som 
vanligtvis är aktiv kan vara att erbjuda de som deltar i möten någon form av kompensation. 
Det är också viktigt att vara tydlig med hur förvaltningen hanterar rekommendationer som 
utvecklas av experter och medborgare. Alla rekommendationer kan inte antas. Detta kan bero på 
att de medför stora kostnader eller att de anses vara för radikala och riskerar att orsaka ytterligare 
subordination och marginalisering. 
 
För att hålla nätverk med intressenter från statsförvaltningen och det civila samhället aktiva bör 
man skapa förtroende och se till att administrativa processer och rutiner är transparenta. Man bör 
förmedla detta i samarbeten med icke-statliga organisationer. Samtidigt ska förvaltningen vara 
öppensinnad gentemot icke-statliga organisationers rutiner och kommunikationsformer. När man 
bokar in möten och delegerar uppgifter är det viktigt att räkna med att deltagare ofta arbetar 
volontärt medan förvaltningspersonal får betalt. 
 
Ekonomiska resurser och personal bör avsättas för antirasistiskt arbete 
Ekonomiska resurser och personal behövs för att kunna utveckla antirasistiska åtgärder. Över hela 
Europa drabbas politiska administrationer av nedskärningar. Detta har lett till en tung 
arbetsbelastning samtidigt som ekonomiska resurser minskat. Trots detta och trots att man 
försöker jobba med mindre pengar så måste städer investera i antirasistiskt arbete. Man måste 
anstränga sig ytterligare för att visa hur pass viktigt kontinuerligt antirasistiskt arbete faktiskt är. 
 
Processer ska inledas uppifrån och nerifrån  
Effektivt antirasistiskt arbete kräver styre både uppifrån och nerifrån. Processer som leds uppifrån 
kan påvisa politiskt engagemang i antirasistiskt arbete. Det sänder en stark signal särskilt i 
hierarkiska organisationer. Däremot kan ingen borgmästare arbeta effektivt utan sin personals 
hjälp. Experter inom och utanför förvaltningen bör stödja arbetet med sina kunskaper och 
erfarenheter. 
 
Antirasistiskt arbete ska ses som nödvändigt för att försvara demokratin 
Antirasistiskt arbete bör betraktas och förmedlas som en viktig del inom människorätts- och 
demokratiarbetet.  
 
Offentliga förvaltningar som huvudaktörer 
Offentliga förvaltningar i EU-städer har en ytterst viktig roll i att motverka rasism och bör visa att 
de är konsekventa i den bemärkelsen. De har stort inflytande i många områden. De sköter 
offentliga platser och ansvarar för att säkra jämställdhet, lika tillgång, lika deltagande och 
antidiskriminering. 
Offentliga förvaltningar har stort inflytande på samhället och sociala relationer. Samtidigt kan de 
också representera/reflektera sociala relationer, omständigheter och obalanser inom sina egna 

                                                 
88 http://www.eu-ecar.eu/ 
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strukturer. Därför utgör förvaltningarna själva ett viktigt verksamhetsområde i kampen mot rasism 
och diskriminering. När man försöker involvera anställda i detta arbete måste man ta hänsyn till att 
det finns begränsade resurser. För att nå ut till dem ordentligt ska medvetandegörande aktiviteter 
och utbildningar ge en tydlig definition av rasism som synliggör de många olika formerna av rasism 
som förekommer vardagligen. Workshops och utbildningar ska vara relevanta för deltagarnas 
arbetsområden. 
 
"Good practice"-exempel på antirasistiska åtgärder behövs  
I alla workshops med förvaltningspersonal från alla nivåer i hierarkin blev det tydligt att 
förvaltningen är intresserad av "good practice"-exempel från kampen mot rasism och etnisk 
diskriminering. Sådana exempel nämns som förslag på möjliga åtgärder i olika arbetsområden. 
Därför är det ytterst viktigt att systematiskt samla och arbeta med "good practice"-åtgärder mot 
rasism och etnisk diskriminering. 
 
Metoder för att bekämpa rasism ska anpassas till den lokala situationen  
Det är mycket viktigt att ta hänsyn till stadsplaneringen i den stad där metoden ska genomföras. En 
fördjupande analys av hur rasism yttrar sig är nödvändig. 
 
Lämpliga antirasistiska åtgärdar ska vara långsiktiga 
Det behövs ett långsiktigt perspektiv för att utveckla och utföra antirasistiska åtgärder. Ofta måste 
man involvera olika institutioner och bygga nätverk. Att etablera nätverk och skapa förtroende tar 
tid och intressenter vill ofta känna att deras insatser kommer värderas på lång sikt. 
Processer ska stödjas både på kort och lång sikt. Med endast två eller tre års stöd kan man inte 
garantera att de processer som startats kommer kunna drivas självständigt på lång sikt, t.ex. de 
projekt som går ut på att etablera och främja icke-statliga organisationer tillsammans med grupper 
med utländsk bakgrund eller "empowerment"-grupper. "Good practice" ska ske kontinuerligt i 
syfte att kunna mäta dess faktiska inverkan och framförallt dess överförbarhet till andra städer. 
 
Offentliga kampanjer mot rasism är ett viktigt sätt att visa politiskt engagemang 
Offentliga kampanjer är ett viktigt tecken på politisk vilja och ett sätt att visa att en regering står 
för öppenhet, social integration och lika möjligheter för alla medborgare. Kampanjer kan riktas till 
olika grupper i städer för att informera dem om deras rättigheter och skyldigheter i det samhälle 
de vill vara medlemmar i. När en offentlig kampanj utformas är det mycket lämpligt att aktivt 
involvera en mängd olika människor som drabbats av rasism. Stor betoning måste läggas på att 
undvika reproduktion av stereotyper och klichéer. 
 
Vi hoppas att ni/er stad kommer att kunna anta några av våra metoder och rekommendationer för 
att främja värdighet, säkerhet och rättvisa för alla medborgare. 
 
Vi önskar de som kommer att genomföra och vidareutveckla projekt baserade på dessa metoder 
all lycka, uthållighet och glädje! 
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