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Dnr KS 2017-920

Kommunstyrelsen

Hedersmedlemskap i Internationella Raoul Wallenbergstiftelsen (IRWF)
Förslag till beslut
1. Borgmästare Helena Balthammars hedersmedlemskap i Internationella
Raoul Wallenberg-stiftelsen noteras.
Ärende
Borgmästare Helena Balthammar har fått en inbjudan om att bli hedersmedlem
i Internationella Raoul Wallenberg-stiftelsen (The Internationella Raoul
Wallenberg Foundation).
Ett hedersmedlemskap i Internationella Raoul Wallenberg-stiftelsen är bundet
till en person och inte till funktion.
Internationella Raoul Wallenbergs-stiftelsen (IRWF) är en icke-vinstdrivande
och politiskt obunden organisation med spridning över hela världen. Stiftelsen
uppmärksammar de personer som likt Raoul Wallenberg räddade livet på
tusentals judar och andra förföljda undan förintelsen under andra världskriget.
Stiftelsen utvecklar utbildningsprogram och informationskampanjer med syftet
att främja värden som solidaritet, civilkurage, dialog och förståelse.
Stiftelsen har ett stort antal medlemmar, bland annat premiärministrar,
motsvarande landshövdingar, borgmästare samt representanter från universitet
och andra institutioner. Svenska medlemmar är till exempel landshövdingar
och borgmästare från Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland, Jämtland,
Kalmar, Örebro, Östergötland, Dalarna, Skåne, Västmanland samt tidigare
borgmästare i Linköping, Ann-Cathrin Hjerdt.
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Medlemskapet innebär inga obligatoriska kostnader.
Sedan 1989 finns Raoul Wallenbergs plats i Linköping. I samband med
Förintelsens minnesdag den 27 januari hålls en minnesstund där varje år.
__________
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Bakgrund
Internationella Raoul Wallenbergs Stiftelsen (IRWF) är en icke-vinstdrivande
och politiskt obunden organisation.
Internationella Raoul Wallenberg stiftelsen (The Internationella Raoul
Wallenberg Foundation) bär namnet av den svenska diplomaten försvunnen
sedan januari 1945 efter att ha räddat livet på tusentals judar och andra
förföljda undan förintelsen under andra världskriget. Förutom att
uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning forskar stiftelsen om och hedrar
andra personer som också genomförde ett omfattande räddningsarbete för
människor att undgå förintelsen. På senare tid har särskild uppmärksamhet
ägnats åt de kvinnor som likt Raoul Wallenberg räddade livet på många
människor. Historieforskningen inom stiftelsen omfattar också att samla in
information om de personer som var utsatta för förföljelser och räddades undan
förintelsen.
Organisationen har utvecklat utbildningsprogram från grundskolan till
universitetsnivå för att främja fred och civilkurage och betona värden som mod
och integritet bland elever och studenter. Internationella Raoul Wallenberg
stiftelsen driver också informations- och påverkanskampanjer. Ett par av
kampanjerna handlar om att klargöra vad som hände Raoul Wallenberg i
samband med hans försvinnande.
Stiftelsen medverkar också till att offentliga platser ska namnges efter Raoul
Wallenberg. Parker, gator och skolor över hela världen bär hans namn. Några
exempel är USA, Brasilien, Argentina, Spanien, Ecuador, Uruguay och
Sverige.
Wallenbergstiftelsen har kontor i New York, Jerusalem, Buenos Aires och
Berlin.
Stiftelsen har ett stort antal medlemmar bland annat premiärministrar,
nobelpristagare, motsvarande landshövdingar, borgmästare samt representanter
från universitet och andra institutioner. Svenska medlemmar är till exempel
landshövdingarna från Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland, Jämtland,
Kalmar, Örebro, Göteborg, Östergötland, Dalarna, Skåne, Västmanland samt
tidigare borgmästare i Linköping Ann-Cathrine Hjerdt.
1989 beslutade kommunfullmäktige namnge platsen Vasatorget till Raoul
Wallenbergs plats. Wallenbergfamiljen har djupa rötter i Linköping bland
annat genom att Andre Oscar Wallenberg, grundaren av Stockholms Enskilda
Bank, var född och uppvuxen i Linköping.
2002 uppsattes ett minnesmärke på Raoul Wallenbergsplatsen i Linköping.
Detta var på 90-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse. På minnesmärket
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finns ett porträtt av Raoul Wallenberg, det första porträtt av honom som då
fanns i en offentlig utomhusmiljö i Sverige.
1995 högtidlighölls minnet av förintelsen för första gången i Sverige. Sedan
2001 har den 27 januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN
deklarerat dagen som en internationell minnesdag över förintelsens offer.
Linköpings kommun har uppmärksammat dagen sedan 1999 med årliga
arrangemang. En minnesstund genomförs vid Raoul Wallenbergsplatsen.
I samband med minnesdagen den 27 januari genomförs olika aktiviteter för att
lyfta fram arbetet med mänskliga rättigheter (MR), till exempel föreläsningar
för allmänheten på stadsbiblioteket och teaterföreställningar.
I januari i år tog kommunfullmäktige beslut om att sträva mot att vara en MRkommun.
Länk till Internationella Raoul Wallenbergs Stiftelse
Kommunala mål
I Linköpings kommuns och Norrköpings kommuns gemensamma internationella
strategi är ett av de prioriterade områdena i strategin profilering. Linköping lyfts
fram och synliggörs i internationella sammanhang då det är av intresse och
relevans för kommunen.
Länk till internationella strategin

Samråd
Samråd har skett med Juridikfunktionen som tillstyrker förslag till beslut.
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