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Bakgrunn: 
FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering definerer rasediskriminering som  
«enhver forskjellsbehandling, utestengning, begrensning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, 
avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse som har som formål eller virkning å oppheve eller 
svekke anerkjennelsen, nytelsen eller utøvelsen av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, 
på like vilkår, innenfor det politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle området, eller innenfor andre 
områder av det offentlige liv». 
 
Det avgjørende for om noe skal anses som rasediskriminering, og dermed også rasisme, er altså hvordan 
det oppleves – selve virkningen – for den som blir utsatt for det, og ikke om den som står bak den 
rasistiske ytringen/handlingen har ment dette negativt. Diskriminerende eller hatefulle ytringer kan 
være både muntlige og skriftlige, men kan også dreie seg om bruk av spesifikke symboler eller 
kroppsspråk. Negative eller nedsettende uttrykk om andre personer sin hudfarge eller opprinnelse, om 
hvor foreldrene kommer fra er eksempler på rasistiske/diskriminerende ytringer. Rasistiske eller 
diskriminerende ytringer/handlinger som skjer i kombinasjon med vold/trusler er straffbart. Rasisme og 
diskriminering skjer. På skoler, idrettsarenaer, offentlige møteplasser, i arbeidslivet. Med 
#Blacklivesmatter bevegelsen etterfulgt av drapet på George Floyd i USA ble rasisme igjen satt på 
dagsorden også her. Det ble tydelig at den strukturelle og hverdagsrasismen lever i beste velgående i 
Norge. Drammen kommune viser vei ved tydelig å ta standpunkt. 
 
Spørsmål til debatt: 
 
Drammen kommunestyre erklærer Drammen kommune som anti-rasistisk sone. 
 
Dette innebærer at kommunestyret vedtar: 
 
a) Drammen kommune praktiserer på alle nivåer nulltoleranse for enhver form for rasisme, 

diskriminering og trakassering. 
 

b) Likestillings- og diskrimineringsloven ligger til grunn for alt arbeid i alle ledd i Drammen kommune. 
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c) Opplevd og strukturell rasisme og diskriminering i Drammen kommunes virksomhet og i våre 
tjenester, arbeidsplasser, skoler og andre møteplasser kartlegges og møtes med tiltak. 
 

d) Drammen kommune inviterer organisasjons- og arbeidsliv, og andre samarbeidspartnere til et 
samarbeid for å bli en antirasistisk og anti diskriminerende kommune, der mangfold sees som en 
ressurs. 
 

For detaljer rundt hvert enkelt punkt vises det til sak i fylkestinget 17.02.2021 sak PS 9/21 


