
Åtagande  
mot rasism



Förord
Stadsfullmäktige godkände Berättelsen om Esbo, som är stadens strategi, den 25 oktober 
2021.

Esbos värderingar och verksamhetsprinciper är följande: Esbo är invånar- och klientorien-
terat, Esbo är en ansvarsfull föregångare och Esbo är rättvist. I Berättelsen om Esbo beto-
nas att var och en som bor i Esbo är Esbobo och att vi har nolltolerans mot rasism.

För att genomföra riktlinjerna i Berättelsen om Esbo anslöt sig Esbo stad till den kampanj 
som Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen lanserade i september 2021, 
som uppmuntrar människor att agera antirastiskt i sin vardag och att fundera över rasis-
mens konsekvenser i samhället i vidare bemärkelse. Etniska och religiösa minoriteter mö-
ter rasism i Finland både i form av enskilda rasistiska gärningar och som diskriminering och 
uteslutning i vardagen. Rasism förekommer på bred front inom olika delområden av sam-
hället: inom undervisning och utbildning, i arbetslivet och i offentliga lokaler. Kampanjen 
Jag är Antirasist uppmuntrar till att ingripa i rasism och att aktivt bekämpa rasism. Målet är 
att öka medvetenheten om antirasism och ge verktyg för att ingripa i rasism.

Mänskliga rättigheter garanteras för alla människor i internationella konventioner om 
mänskliga rättigheter och är en del av vår nationella lagstiftning. Med mänskliga rättigheter 
avses varje människas grundläggande rättigheter, som är desamma för alla och giltiga över-
allt, oavsett bakgrund. I Finland kompletteras internationella konventioner om mänskliga 
rättigheter med grundläggande rättigheter, som i grundlagen garanteras för alla människor. 

De diskrimineringsgrunder som är förbjudna i diskrimineringslagen är ålder, ursprung, na-
tionalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, 
familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning och andra om-
ständigheter som gäller den enskilde som person. Diskriminering på grund av kön, könsi-
dentitet eller könsuttryck behandlas i jämställdhetslagen. Definitioner av nyckelbegrepp 
finns i bilagan.

Syftet med åtagandet är att engagera stadsfullmäktige, i enlighet med kampanjens mål, att 
öka sin förståelse och kunskap om rasism, att förstå sin roll när det gäller att främja jäm-
likhet och förstå att för att åstadkomma förändring måste man vidta aktiva antirasistiska 
åtgärder.

Åtagandet Jag är antirasist är en viktig och konkret åtgärd, vars syfte är att bidra till att 
genomföra riktlinjerna i Berättelsen om Esbo. Med antirasism strävar man efter att minska 
rasism. Förändring kräver aktiva åtgärder: aktiva åtgärder mot olämpligt beteende och dis-
kriminering samt främjande av jämlikhet i samhället. 

Esbo jämlikhetskommitté

Åtagande mot rasism
1.  Jag ser till att mina beslut främjar jämlikhet. 

2.  Jag ingriper i rasistiska situationer samt i tal och gärningar som uppviglar 
till våld och hat.

3.  Jag bemöter en människa. Jag bekantar mig med hen och försöker se 
frågan ur en annans synvinkel. Jag inser mina fördomar.

4.  Jag vill lära mig att göra bättre ifrån mig. Jag lyssnar, ökar min förståelse 
och kunskap om rasism och diskriminering och lär mig.



Bilaga
Här hittar du de viktigaste termerna i åtagandet. 

Antirasism
Är aktiv och medveten verksamhet för att motarbeta alla former av rasism. Antirasistisk 
verksamhet är arbete för att minska etnisk diskriminering, konsekvenserna av diskrimine-
rande förfaranden och negativa fördomar. 

Källa: Justitieministeriet den 17 december 2021, yhdenvertaisuus.fi/sv/ordlista

Likabehandling
Likabehandling betyder att alla människor ska anses vara lika värda och att ingen får diskri-
mineras på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religion, övertygel-
se, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller någon annan omständighet som 
gäller en enskild person.

I ett rättvist samhälle ska personliga faktorer som ursprung eller hudfärg inte påverka 
människors tillgång till utbildning, sysselsättning och olika tjänster – grundläggande rättig-
heter tillhör alla.

I Finlands grundlag syftar principen om likabehandling på både förbud mot diskriminering 
och att alla människor är lika inför lagen. Vad som avses med förbudet mot diskriminering 
inom olika livsområden preciseras i diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen 
och arbetslagstiftningen.

Källa: Justitieministeriet den 17 december 2021,  
yhdenvertaisuus.fi/sv/vad-betyder-likabehandling-

Rasism
Rasism är att människor eller grupper av människor underordnas andra, till exempel på 
grund av etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion. Brist på 
kunskap och rädsla, stereotypt tänkande, fördomar och likgiltighet ligger ofta bakom rasis-
tiskt beteende och hatretorik. Rasism syns i vardagen i kränkande handlingar: uteslutning, 
antydanden, skällsord, rasistiska skämt, förödmjukande attityder, föraktfulla uttryck, gester 
eller till och med våld.

Källa: Mannerheims barnskyddsförbund den 17 december 2021, 
www.mll.fi/tehtavat/mita-rasismi-kokemukseni-rasismista-rasismi-ja-vihapuhe

Fördomar
Med fördom avses en uppfattning som har uppstått innan man lärt känna en människa eller 
ett fenomen. Fördomar grundar sig ofta på okunskap: när vi inte vet tillräckligt om ett feno-
men är vi tvungna att gissa oss fram, anta och generalisera. Ofta riktar sig fördomar mot en 
hel grupp människor, som nationalitet, minoritet, etnisk eller religiös grupp. Fördomar kan 
vara ett hinder för bekantskap, respekt för andra eller ömsesidigt förtroende. I värsta fall 
leder fördomar till diskriminering och rasism.
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