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Toleransprojektet lyfts fram vid
kommittémöte inom Europarådet
- Projektet uppmärksammas i Europa
Den 11 mars håller Committee on Political Affairs and Democracy inom Europarådet
ett möte i Sveriges Riksdag med syftet att belysa hur man kan motverka rekrytering
till våldsbejakande högerextremism.
	
  
Parlamentariker från flera av Europarådets medlemsländer kommer att delta. Det
praktiska, och enda, exemplet som lyfts fram är det mångåriga arbetet med
Toleransprojektet från Kungälvs kommun.
– Detta arbete har inte bara visat sig vara mycket framgångsrikt utan även
utomordentligt samhällsekonomiskt lönsamt, säger Christer Mattsson, chef för
Trygga ungdomsmiljöer i Kungälv.
Tanken är att kommitténs medlemmar skall lära sig och inspireras av Kungälvs
arbete så att fler länder kan följa efter. Detta är särskilt angeläget i en tid där den
våldsamma högerextremismen åter får ökat fotfäste i Europa.
Teskedsorden har sedan 2011 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 maktmiljö. 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.
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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