ECAR - European cities against racism – Städers ansvar
för att hållbart motarbeta rasism
Varaktighet:

24 månader, startade 01.05.2011 – till 30.04.2013

Samarbete:

9 administrationer och icke-statliga organisationer från fyra länder: Tyskland (Berlin),
Österrika (Graz), Spanien (Madrid), Sverige (Botkyrka, Växjo)

Projektledare:

Berlin Anti-Discrimination Office (LADS)

Projektkoordinator:

BGZ Berlin International Cooperation Agency

Finansierat av:

European Commission, DG Justice

Web:

www.citiesagainstracism.org/ECAR

Det övergripande målet med projektet är att förbättra genomslaget av och hållarbarheten hos lokala strategier
och aktioner som bekämpar rasism och främlingsfientlighet – genom utveckling, utbyte och överföring av
innovativa framgångsrika metoder och en plan för granskning till förmån för lokala aktörer över EU.
Mål







Att ökad medvetenhet både hos invånare och intressenter (i offentlig administration, civila samhället) för
tolerans och icke-diskriminerande beteende och deras ansvar för att bekämpa diskrimering
Att stärka sårbara grupper i befolkningen, som på grund av sin etniska tillhörighet eller hudfärg utsätts för
diskriminering
Främjat utbyte och samarbete mellan intressenter av olika europeiska städer för att effektivt bekämpa
rasism och etablerade nätverk mellan intressenter
Utvecklad granskningsplan för att mäta framgång av insatser och angreppssätt för arbete mot rasism
Dragna slutsatser och givna rekommendationer för vidare åtgärder mot rasism
Att informera allmänheten om lokala och internationella aktiviteter från städer mot rasism

Huvudmålgrupper




Icke-statliga organisationer och administrationsintressenter: policyutformare, opinionsledare och aktörer på
lokal och europeisk nivå; intressegrupper för etniska minoriteter och migranter
Sårbara grupper: människor i samhället som möjligen är offer för rasistisk diskriminering
Media och befolkningen i stort: den lokala befolkningen i deltagande städer

Produkter/Resultat







Analys
Informationsmaterial som visar olika angreppssätt och deras implementation
Projektsammanställning och tillvägagångssätt
Broschyrer med goda exempel för distribution över EU
Rapport med slutsatser och rekommendationer
Europeisk plattform om bekämpning av rasism och främlingsfientlighet

Contact
Projektledning:
Senate Department for Labour, Integration and
Women, Berlin Anti-Discrimination Office
Oranienstr. 106 10969 Berlin
Stanislawa Paulus
email: Stanislawa.Paulus@senaif.berlin.de
www.berlin.de/lb/ads/

Koordinering:
BGZ Berlin International Cooperation Agency
Augsburger Str. 33, D-10789 Berlin
Christian Prange
Phone: +49 30/ 809 941-17, Fax -20
email: prange@bgz-berlin.de
www.bgz-berlin.de

