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Inledning

Vikten av fred och alla människors lika värde har flera människor betonat genom
historien. Martin Luther King Jr är en av dem som uttryckte dessa tankar i sitt
berömda tal ”I have a dream”:
”…Jag har en dröm, att detta folk en dag skall resa sig och leva ut den innersta
meningen i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade
med samma värde…
…Jag har en dröm om att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation, där de
inte bedöms efter sin hudfärg utan efter måttet på sin karaktär.
Jag har en dröm idag…
Delar av Martin Luther King Jr s tal på trappan till Lincoln Memorial i Washington DC den 28 augusti
1963.

Det övergripande målet för EU är fred och att bidraga till att det skapas ekonomiskt
och socialt framåtskridande i medlemsländerna.
Vi bor och verkar i ett allt mer globaliserat och mångkulturellt samhälle. Våra verksamheter påverkas i stor utsträckning av händelser och beslut som sker utanför
Sverige gränser.
Dagens globala samhälle och Sveriges medlemskap i EU ställer krav, men ger också
kommuner och näringsliv nya möjligheter att utvecklas. Att vidga det kommunala
perspektivet och skapa internationella samarbeten innebär möjligheter till
erfarenhets- och utvecklingsarbete. Medlemskapet i EU ger också möjlighet till
delfinansiering av utvecklingsprojekt.
Föreliggande policy är ett dokument som tydliggör kommunens visioner samt drar
upp riktlinjer för hur det fortsatta internationella arbetet inom kommunens förvaltningar och bolag ska bedrivas.
Företag, föreningar, kommunala förvaltningar och bolag verkar redan idag på den
internationella arenan. Detta har lett till att internationella kontakter fördjupats och har
bl a inneburit insikt i andra länders sätt att lösa problem. Andra länders ”spelregler” är
oftast annorlunda än de svenska, vilket givit en annan dimension på problemen.
Det är viktigt att Falkenbergs kommun har en internationell policy så det internationella arbetet bedrivs långsiktigt, målmedvetet och konkret.

INTERNATIONELL POLICY

Visionen är

att Falkenbergs kommun genom ett ökat internationellt utbyte skapar
förståelse för och kunskap om andra kulturer som leder till verksamhetsutveckling och kompetenshöjning.
att Falkenbergs kommun blir attraktivare att bo och verka i.
att Falkenbergs kommun skall deltaga i projekt för demokratiutveckling
och långsiktigt hållbar utveckling tillsammans med andra länder.
att Falkenbergs kommuns förvaltningar och bolag skall arbeta med
internationella projekt som utvecklar och effektiviserar dess verksamhet
och personal.

Riktlinjer för hur Falkenbergs kommun skall bedriva internationellt
arbete.

- Kommunstyrelsens presidium ansvarar för de internationella frågorna.
- Det övergripande internationella arbetet leds av en ledningsgrupp
bestående av kommunråden, kommunchefen och den internationella
samordnaren.
- En internationell samordnare skall vara placerad på kommunledningskontoret och bistå förvaltningar och bolag i deras internationella
arbete. Det skall finnas en arbetsgrupp bestående av förvaltningarna
och bolagens internationellt ansvariga personer.
- Varje förvaltning och bolag skall antaga internationella mål med
handlingsplaner. De internationella frågorna skall betraktas som ett
naturligt inslag i alla förvaltningar och bolags arbete och därför
integreras i dessa.
- Den internationella kompetensen skall utvecklas hos förtroendevalda
och personal.
- Presentationsmaterial över kommunen med fokus på befintliga
internationella kontakter skall tas fram i marknadsföringssyfte.
- Till projekt skall medfinansiering sökas från EU och andra finansiärer.
- Det internationella arbetet skall ske inom ramen för tilldelade medel.
- För central samordning skall medel avsättas i den kommunala
budgeten.

