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Inledning 
 
Alla som bor, arbetar eller besöker Vimmerby kommun ska känna sig trygga, välkomna och 
delaktiga i samhället. Ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av attityder som 
rasism och främlingsfientlighet. Alla människors lika värde är grunden för vårt samhälle och 
olikheter ska ses som en tillgång. 
Vimmerby kommun tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet eller 
andra former av kränkningar.  

Mänskliga rättigheter 

I Vimmerby kommun sätter vi fokus på mänskliga rättigheter genom flera dokument. I 
Folkhälsoplanen, i Jämställdhet – en mänsklig rättighet, i Integrationsstrategi för Vimmerby 
kommun och i Social lokal utvecklingsstrategi med sikte på en hållbar framtid och stärkt lokal 
attraktionskraft (SLUS) lyfts frågor om människors lika värde, demokratiska värderingar och att 
ingen människa får kränkas eller diskrimineras. 
 
Ansvar, Mod och Fantasi 

Det konkreta arbetet mot främlingsfientlighet måste bedrivas på lokal nivå, i Vimmerby gör vi det 
genom att visa Ansvar, Mod och Fantasi  

- Vi visar Ansvar för att främlingsfientliga åsikter och yttringar inte får stå oemotsagda. Vi 
reagerar, tar ställning och tiger inte när frågor av detta slag dyker upp. Tystnaden 
sanktionerar yttringar som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle 

 
- Vi visar Mod då vi är öppna och är vidsynta för det obekanta. Vi kommunicerar rakt och 

ärligt med respekt för varandras olika åsikter men vi tolererar aldrig kränkningar och 
diskriminering. 

 
 

- Vi visar Fantasi när vi ger hopp och ser möjligheter och bjuder in till delaktighet 
 
Ansvarsfördelning  
 
Det är främst i familjen som det grundläggande arbetet med värdegrundsfrågor sker men även 
samhället har ett ansvar. Här är politiska organisationer, skolan, kultur- och fritidsverksamheten, 
men också civilsamhället viktiga. Vimmerby kommun har som arbetsgivare och myndighet ett 
ansvar i form av att vara en god förebild. 

 
Vimmerby kommuns samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ansvarar för att aktivt 
motverka rasism och främlingsfientlighet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. 
 
Vimmerby kommun och dess verksamheter ska 

- Aktivt arbeta för att skapa integration bland annat genom att skapa mötesplatser i samverkan 
med andra 

- Aktivt reagera och ta ställning mot främlingsfientliga åsikter och andra antidemokratiska 
värderingar. Kommunens medarbetare uppmuntras till diskussion utifrån Vimmerby kommuns 
värdegrund, särskilt inom skola och fritid till elever och föräldrar 
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