PRESSMEDDELANDE
350 miljoner till Toleransprojektet
- Ny satsning från Miljöpartiet

Rasism och främlingsfientlighet är ett hot mot vår demokrati. Rasistiska
organisationer orsakar mycket personligt lidande både för dem som utsätts för
rasism och ibland även för organisationernas egna medlemmar. Rapporten
Intoleransens pris, framtagen på initiativ av Stiftelsen Teskedsorden, Stiftelsen
Expo och Kungälvs kommun, visar att organiserad rasism kan skapa stora
samhällskostnader, men att detta kan hejdas genom att tidigt satsa på
långsiktigt förebyggande arbete. Miljöpartiet satsar nu 350 miljoner över en
fyraårsperiod för att motverka rekryteringen till extrema rörelser.
Ett visst samhällsklimat skapar förståelse och ett annat göder hat. När människor inte
känner delaktighet och inkludering, ökar risken för ett ”vi-och-dom”-samhälle. Organiserad
rasism, som till exempel vit makt-organisationer, är en allvarlig konsekvens av det. I Kungälv
har kommunen sedan 1995 satsat ca 13 miljoner på Toleransprojektet, en
undervisningsmodell med syftet att få bort grogrunden för rasism och annan intolerans.
Teskedsorden har sedan 2011 tillsammans med Expo Utbildning arbetat med att sprida och
implementera Toleransprojektet i fler kommuner runt om i Sverige. Toleransprojektet
handlar om att påverka attityder med ett långsiktigt och uthålligt arbete. Genom att koppla
samman dåtid och nutid stärks elevernas motstånd mot all form av rasism och intolerans. På
sikt motverkas även våld, trakasserier och mobbning. Undervisning för tolerans är en
långsam process, det sker inte över en lektion eller en temadag. Arbetet mot rasism och
intolerans måste få ta tid.
Toleransprojektet har visat sig mycket framgångsrikt, och sparat miljoner åt samhället.
Resultatet visar att projektet har satt stopp för framväxten av en vit makt-miljö. Det finns
idag inga vit makt-organisationer i Kungälv som kan rekrytera ungdomar. I rapporten
Intoleransens pris visar nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva
Lundmark att Kungälvs investering har sparat samhället ca 290 miljoner i utgifter för polis,
sjukvård, arbetslöshetsförsäkring och andra kostnader som en vit makt-miljö orsakar.
Satsningen kan räknas som en god långsiktig social investering.
Även om Toleransprojektet har visat sig vara mycket lönsamt, både i minskat lidande, ökad
tolerans bland ungdomar samt samhällsekonomiskt har bara några få kommuner utanför
Kungälv valt att satsa på modellen. Miljöpartiet vill skapa möjligheter för fler kommuner att
satsa antirasistiskt med Toleransprojektet som förebild. Miljöpartiet avsätter 350 miljoner
de kommande fyra åren (50 miljoner 2014, därefter 100 miljoner årligen 2015-2017) för att
utveckla och genomföra Toleransprojekt i fler kommuner.

För övriga upplysningar vänligen kontakta projektledare Lovisa Fhager Havdelin
Email: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se • Telefon: +46 70 944 89 38
Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och
respekt människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle.
Stiftelsens målsättning är att nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga
frågor.
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