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rEdaktIoNEll Idé
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vill uppmärksamma det som varit, det 
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hetsfrågor ligger oss varmt om hjärtat. I 
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nära och fjärran – och vi menar att det är 
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 Omslagsbild: ActionAid International
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reportage: ett enat malmö

Enrique Pérez är lektor vid institu-
tionen för socialt arbete på Malmö 
högskola och en av grundarna av Ett 
enat Malmö. Vi träffas på institutio-
nen som numera ligger bredvid Orka-
nen – Malmö högskolas stora byggnad 
i Västra hamnen. Hela Västra hamnen 
har genomgått en total förvandling de 
senaste femton åren; ett av de tydli-
gaste exemplen på den omvandling 
som skissades i inledningen.

– Vi vill förändra samhället, säger 
Enrique som svar på frågan vad som 
är syftet med föreningen. Vi vill skapa 
möjligheter för de marginaliserade 
i samhället och vi tror det är möjligt 
att förändra, eftersom det finns en öp-
penhet hos politikerna i Malmö.

bilden av Malmö som en stad på frammarsch, inte minst 
inom det kulturella området, är det få som motsätter sig. 
staden växer med ungefär 5 000 personer netto per år; 
framförallt är det unga människor som söker sig hit. Den 
gamla arbetarstaden har klarat övergången från industri- 
till kunskapsstad på ett relativt smärtfritt sätt.

Är ett enat  
malmö  

möjligt?
öppenhet och samarbetsvilja från 
politiker och tjänstemän i Malmö stad 
är något som Enrique återkommer till 
under intervjun. Han är även förhål-
landevis positivt inställd till Malmö 
stads arbete med Malmökommissio-
nen och de slutsatser som kommisio-
nen kom fram till.

– De två centrala rekommendatio-
nerna är bra, till exempel att resurser 
ska fördelas efter de behov som finns. 
Skolorna i Rosengård har större behov 
av resurser än dem i Limhamn och 
därför är det rätt att mer går dit. 

– Sedan finns det tankar kring de-
mokratistyrning som jag har fråge-
tecken kring. Hur mycket inflytande 
medborgarna verkligen får kan vara 
beroende av hur mycket civilsamhäl-
let får vara med och påverka.

det är där ett enat malmö kommer 
in. Föreningen är nämligen en pa-
raplyorganisation, som organiserar 
andra föreningar. Alla som skriver 
under på värdegrunden – som tar 
avstamp i ett demokratiskt förhåll-
ningssätt och avstånd från alla for-
mer av förtryck – kan bli medlemmar. 

Men det man framförallt efterlyser är 
aktiva medlemmar med ett deltagar-
perspektiv.

– Deltagarperspektivet innebär att 
vi utgår från att alla människor har 
kunskaper och resurser. ”Vi tror på 
kidsen”, var det någon från våra or-
ganisationer som sade. Sedan handlar 
det om hur vi ska kunna använda oss 
av kunskapen. Vi har inga hierarkier 
när det gäller kunskap; all kunskap är 
lika mycket värd.

ett enat malmö ser sig även som ett 
nätverk som organiserar engagerade 
malmöbor. Det var så Ett enat Malmö 
växte fram. Initiativet togs av Institu-
tionen för socialt arbete.

– Sedan bildade vi en förening, 
bland annat för att kunna söka medel, 
men också för att skapa långsiktighet 
och en större kraft i organiseringen.

De flesta som är aktiva arbetar i 
föreningar med ungdomar, men nät-
verket är öppet för alla grupper som 
har en vision om ett bättre Malmö.

– Vi vill vara en social rörelse, en 
röst i frågor som antirasism, diskrimi-
nering och förtryck.

vad är det då ett enat malmö gör 
rent konkret? Vad har man gjort hit-
tills?

– Det är flera olika saker. Vi stöttar 
varandra och försöker hitta kunskap, 
metoder och verktyg att arbeta med 
ungdomarna. En annan sak är att vi 
bjuder in föreläsare från nätverket 
till utbildningen i Socialt arbete på 
Malmö högskola. Vi har även ordnat 
panelsamtal med politiker och tjäns-
temän och det pågår en massa samar-
beten kontinuerligt mellan medlems-
organisationerna.

det största arrangemanget är Mal-
mö Sommarakademi som hölls första 
gången 2013 på Sofielunds Folkets hus 
och får en fortsättning i år. Aktiviteter-
na består av panelsamtal, seminarier, 
föreläsningar och workshops. Syftet 
är att medlemsorganisationerna och 
andra engagerade malmöbor ska träf-
fas och utbyta tankar och inspireras.

ett enat malmö har inte satt upp nå-
gon konkret målsättning för sin verk-
samhet. Enligt Enrique är det inte hel-
ler det som är det viktiga.

– Nej. Jag tycker det är bra att vi inte 
har gjort det. Vi har satt igång en rörel-
se, en process. Men vi har naturligtvis 
ambitionen att förbättra det vi gör.

En av de saker Enrique ser framför 
sig är att jobba vidare med kontakter-
na med Malmö stad, inte minst med 
att utveckla den ”sociala hållbarhet” 
som lyfts fram i Malmökommissio-
nens slutrapport.

– Vi samarbetar med Romskt infor-
mations- och kunskapscenter på Mal-
mö stad, som är med i vårt nätverk. 
Sedan har vi börjat tala med politiska 
representanter för att hitta former för 
samarbete. Det finns både politiker 
och tjänstemän som är intresserade av 
det vi gör. Jag tror det är bra för dem 
att veta att det finns en paraplyorga-
nisation som kan formulera någonting 
gemensamt, så de slipper ha många 
olika kontakter med enskilda fören-
ingar.

just att vara en länk mellan Mal-
mös föreningar och Malmö stad, 
tror Enrique kommer att bli en vik-
tig uppgift. Inte minst för att skapa 
förståelse för det arbete som görs av 
föreningarna.

– Någon ställde frågan: ”Varför 
brinner det inte mer i Malmö?”. Jag 
skulle säga att det beror på kulturen 
och alla organisationer och eldsjälar 

i Malmö. De arbetar med väldigt små 
medel och resurser.

Därför är det problematiskt på fle-
ra sätt, menar Enrique, när föreningar 
inte beviljas kommunalt stöd. Det 
handlar både om att verksamheterna 
i sig blir lidande och de konsekvenser 
det medför för samhället i stort.

så till sist frågan: Går det att ena 
Malmö?

– Det finns en möjlighet. Det beror 

på att Malmö är en spännande stad. Jag 
vet att det finns många som vill läsa på 
Malmö högskola, just för att den finns 
i Malmö. Här finns tusentals kulturella 
aktiviteter på en liten yta.

– Tänk bara på Folkets park. För 
tio år sedan var den tom och grå. Nu 
händer det en massa saker. Tänk på 
Möllevången och Lilla torg. Det finns 
något för alla människor; människor 
som kan göra skillnad. Och politiker-
na lyssnar åtminstone. •

Men transformationen har även en baksida. 
klyftorna mellan människor har ökat. levnads-
villkoren skiljer sig åt mellan olika grupper och 
beroende på var man bor. går det att minska 
klyftorna och skapa en stad som håller ihop; en 
stad som står enad? det är utgångspunkten för 
en förening som heter Ett enat Malmö.

ett enat 
malmö 
nätverk av malmö-
bor engagerade 
framförallt inom 
föreningslivet.

Det startade på ini-
tiativ av verksamma 
vid institutionen för 
socialt arbete på 
malmö högskola.

2014 bildades 
föreningen ett enat 
malmö.

ett enat malmö ar-
betar med visionen 
att skapa ett malmö 
utan förtryck, diskri-
minering, rasism och 
där större möjlighe-
ter finns för margina-
liserade grupper att 
delta i samhället.

för att uppnå visio-
nen arbetar ett enat 
malmö både internt 
med att stötta med-
lemsorganisationer-
na och ta fram ny 
kunskap, men också 
externt genom att 
samarbeta med 
bland andra malmö 
stad.

ett enat malmö 
arrangerar årligen 
malmö sommaraka-
demi med aktiviteter 
bestående av pa-
nelsamtal, semina-
rier, föreläsningar 
och workshops.

”Någon 
ställde 
 frågan: 

”Varför 
brinner 
det inte 
mer i  
Malmö?”. 
Jag skul
le säga att 
det  beror 
på kultu
ren och 
alla orga
nisatio
ner och 
eld själar i 
Malmö.”

”Vi har inga 
hierarki
er när det 
gäller kun
skap; all 
kunskap är 
lika myck
et värd.”

text och foto stefan karlsson
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Hassela Movement är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av 
föreningen Hassela Helpline.

Vi har under två års tid utbildat unga vuxna, som befin-
ner sig utanför arbetsmarknaden och är intresserade av sociala 
frågor, till barn- och ungdomscoacher. Utbildningen består av olika 
moment, bland annat en teoretisk bildningsdel samt en praktisk 
lärandedel.

Under den teoretiska delen jobbar vi ihop gruppen i en bildnings-
anda. Vårt syfte är att utbyta så mycket kunskap som möjligt och 
skapa en plattform där unga vuxna får utrycka sina åsikter. Vi jobbar 
även med diplomering av olika metoder samt träning och kunskaper 
i hur man använder sig av relationsfrämjande pedagogik.

Under den praktiska delen möter våra deltagare ungdomar på 
olika arenor. Vi har haft samarbete med skolor, fritidsgårdar, för-
eningar, mötesplatser och boende för ensamkommande. Denna del 
har även gett oss en inblick i hur de olika verksamheterna bedrivs 

i våra städer. Arbetet som coacherna har fått göra är allt från att ha 
individuella samtal, kill/tjej-grupper, utforma aktiviteter, finnas 
till hands under rasterna, finnas till i specifika klassrum, jobba med 
värdegrundsfrågor till att skapa event.

Ur detta och på initiativ av alla våra unga vuxna växte Hassela 
Ungdomsrörelse fram. Syftet med att starta ungdomsrörelsen var 
att man ville lyfta fram andras och ungas röster, eftersom det finns 
en rad olika orättvisor som unga idag utsätts för. Detta och mycket 
mer vill just Hassela Ungdomsrörelse lyfta fram genom att skapa nya 
plattformar, möjligheter, seminarier, trygghetsvärdar, kunskap med 
mera.

Vi är oerhört stolta över alla möten vi har lyckats skapa, och 
vår värdegrund är idag mer aktuell än någonsin: ”Engagemang, 
Solidaritet, Relation och Förebildskap”.

 
 Berättad av Daniel Diaz, processansvarig Hassela Movement

Ett ENat MalMö - prograMförklarINg

syftet med föreningen ett enat malmö är att den ska vara en tydlig, 
synlig och modig aktör som kan reagera och agera med handlings-
kraft för social rättvisa. Det handlar om att skapa en bred förankring 
bland en rad olika aktörer verksamma i malmö. Det handlar även 

om att tillsammans bidra till en bredare kompetens samt att snabbt 
kunna mobilisera sig och vara aktiv i den offentliga debatten. för-

eningen vill bli en viktig referens när det kommer till frågor om social 
rättvisa och jämlikhet i malmö. ett enat malmö avser att ge röst och 
makt åt de människor och grupper som är socialt marginaliserade.

vi vill se ett enat malmö som en samlingsplats för alla de socialarbe-
tare och organisationer som utgår ifrån att människan är den störs-
ta resursen som finns och har som grundläggande idé att det du 
inte kan göra själv kan du åstadkomma tillsammans med andra. 

Det åstadkommer vi, bland annat genom att arrangera under tre 
intensiva dagar olika föredrag, workshops och seminarier med olika 
teman i sommarakademin. Det blir en ingång för nya samarbeten 

mellan akademi, idéburna organisationer och brukare.

vi kommer från olika världar, vi har olika kunskaper och vi vill kom-
plettera varandra. vi lär oss av varandras engagemang och erfa-
renheter. våra resurser, förutom vårt eget nätverk, handlar framfö-
rallt om enskilda personer som bidrar med sitt eget engagemang. 
Det är vår ambition att agera brett, att väldigt många känner sig 

både efterfrågade och välkomna att delta i olika former.

vi gör det för att vi är övertygade om att möten mellan engagera-
de människor är kul och inspirerar till att skaffa nya kunskaper och 

utveckla nya arbetsmetoder. Det är viktigt att bygga nya kunskaper 
som stödjer sig på en mångfald av livserfarenheter som är relevanta 
för det sociala arbetet. genom att synliggöra olika kompetenser blir 
det också möjligt att på sikt bygga en ny identitet; en djupare för-

ankrad och mera omfattande. vi vill bidra till att bygga morgonda-
gens malmö!

 källa ett enat malmö

Hassela Movement om  
arbetet för ett enat Malmö.

”Hassela Movement 
gav mig möjlighe-
ten att se mitt eget 

värde.”

”I Hassela Movement 
blev min röst hörd för 

första gången.”

”Jag lärde mig att 
förlåta andra.”

”Jag fick riktiga 
”verktyg” som jag se-
nare kunde använda 
mig utav i mitt yrke 
som fritidsledare.”

”Som grupp blev vi 
enade, första gången 

i mitt liv där jag 
kände gemenskap 

med andra.”

”om min gymnasie-
skola hade jobbat 

så som de jobbade i 
Movement hade jag 

haft Mvg i allt!”

foto hassela movement
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Ungdomsorganisationen ”Helamalmö” startade som ett skol-
projekt av Malbas basket 2004. Syftet var att erbjuda mel-
lanstadieelever i Malmö en bredare och ett mer tillgängligt 

utbud av idrottsaktiviteter; att ge barnen en möjlighet att få träffa 
unga vuxna förebilder, samt genom våra olika evenemang skapa 
möten barn och skolor emellan.

På den vägen har det sedan fortsatt. Idag jobbar vi med en rad 
olika projekt och verksamheter inom vitt skilda områden; från 
basket och dans till ungdomsevenemang och litteraturprojekt, som 
alla skapats utifrån våra deltagares behov och våra unga ledares 
kompetenser och erfarenheter.

Tidigt insåg vi att vi fyllde en viktig funktion. Där skolan, fören-
ingslivet och kommunens olika satsningar och projekt inte räckte 
till ville vi finnas. Våra deltagare uttrycker ofta skolans svårighet att 
skapa förankringar i vardagen och att det traditionella föreningslivet 
och våra offentliga mötesplatser – delvis på grund av nedskärningar 
och bristande resurser, men även för att man helt enkelt arbetar med 

alltför förlegade metoder – inte tillgodoser individens behov.
Denna tendens ser vi även inom kommunen; man hinner helt 

enkelt inte med i utvecklingen. Dels för att strukturen är alltför byrå-
kratisk, bestämmandeprocessen för komplicerad, dels för att kompe-
tensen helt enkelt inte är tillräckligt förankrad i ”verkligheten”.

Våra deltagare utrycker ofta att de inom vår organisation och 
andra organisationer som aktivt arbetar med deltagarinflytande och 
med att skapa relationer känner sig sedda och hörda, att de känner 
sig behövda. Detta är naturligtvis deras rättighet. Och det är upp till 
oss vuxna att skapa förutsättningar för detta blomstrande.

Vi tror därför stenhårt på samarbete, såväl tvärsektoriellt som 
individer emellan, och att vi tillsammans blir starkare. Vi måste våga. 
Vi måste erkänna varandras styrkor och ta tillvara den positiva kraft 
som finns i Malmö. Vi måste öppna upp. Annars kommer det inte att 
funka. Alla barn är allas barn.

 Nicolas Lunabba, ungdomsorganisationen Helamalmö

Ungdom Mot Rasism (UMR) har från sin begynnelse verkat 
inom skolans värld, som är våra medlemmars huvudsakliga 
arena. Under snart 20 år har vi mötts av samma seglivade 

tendens: att skolan inte tar ungdomars upplevelser av rasism på 
allvar, och inte erbjuder en legitim förklaringsmodell för de skeva 
maktstrukturerna som präglar många av våra medlemmars vardag. 

Vi inom UMR arbetar mot strukturell rasism. Istället för att 
uteslutande fokusera på extrema rasistiska yttringar väljer vi att ifrå-
gasätta de strukturer som underbygger vårt samhälle och som utgår 
från vissa vedertagna normer – inte minst vithetsnormen. 

Vårt mål är att syna och ifrågasätta samhällsnormer för att på så 
sätt kunna sätta fingret på det som känns fel och inte nöja oss med 
att ”så är det bara”. Känslan av att inte tillhöra utifrån sin religion, 
språk, hudfärg och etnicitet är inte den enskilda individens fel. Med 
vår antirasistiska, normkritiska kamp vill vi visa hur hela samhället 
bär ansvaret för de normer som ger vissa individer privilegier och 
makt, medan andra bestraffas och utesluts ur samhällsgemenskapen. 

Vår erfarenhet är att skolan sällan gör den analysen och att många 

barn och unga i dagens Sverige ständigt brottas med sin identitet i 
förhållande till hur en ”bör vara”. Vår målsättning att ingen ungdom 
ska behöva stå ensam i den kampen.

Som ett led i vårt antirasistiska arbete inom skolan har vi nu 
initierat ett projekt i Malmö som går under namnet Normbrytande 
Rättigheter. Vi vill visa på hur skolans likabehandlingsplaner faktiskt 
utgår från den grundläggande principen om alla människors lika 
värde. 

Genom att processleda ett antal skolor i deras interna likabe-
handlingsarbete vill öppna upp för diskussion kring rasism och 
andra former av förtryck. Vi vill lyfta ungdomars upplevelser av 
diskriminering och utanförskap och sammankoppla dessa med 
existerande lagkrav, för att i förlängningen skapa metoder för ett 
långsiktigt arbete för alla människors lika värde. Detta och mycket 
mer vill vi inom UMR lära skolan. Alla olika – alla lika!

 
Ana Marega, projektledare för Normbrytande Rättigheter inom 

Ungdom Mot Rasism

”Helamalmö har 
 arbetat mycket med ungdo-

mar och för att få dem att samarbeta 
och uppnå så bra resultat som möjligt. 

Även i skolan har man haft grupparbete, 
men Helamalmö har gjort detta på ett roligt 
och intressant sätt vilket fått ungdomar att 

verkligen engagera sig.” 
Semra, 18 år, vinnare av novell tävlingen 

Stjärnresan, numera aktiv i projektets 
arbetsgrupp

”uMr har fått mig att 
fundera över saker som jag 

innan har tagit för givna, ”så är det 
bara”. Nu kan jag istället se hur fel det 

är ocH säga ifrån utan att vara rädd för att 
mina argument inte ska räcka eller att jag är 
helt fel ute – en känsla en ofta kan få bland 
vuxna. det allra viktigaste med uMr är att 

jag vet att jag inte står ensam.”
August, 17 år, aktiv i Ungdom Mot 

Rasism

”genom 
att arbeta med flera 

intressanta projekt tillsammans 
med människor från olika stadsdelar, 

med olika bakgrund och i olika verksam-
heter, utvecklade jag ett helt annat sinne för 
mig själv, min roll i samhället och hur jag kan 
bidra till andras liv. att knyta kontakt med så 

många olika individer i olika åldrar utvecklade 
min sociala förmåga långt mycket mer än nå-

gon skolrelaterad aktivitet lyckats göra.”
Linus, 19 år, tidigare aktiv inom Hela

malmös skolverksamhet, numera 
projektledare och styrelsele

damot

”det som jag lärt 
mig inom Helamalmö är 

framförallt samarbete, enighet, 
ödmjukhet, omtänksamhet och en 

form av ansvar för att alla runtomkring 
en ska må bra och känna sig delaktiga 
och inte utanför. detta är för mig viktiga 
element som vi inte lägger fokus och tid 

på i skolan.”
Elijah, 15 år, basketspelare i Malbas 

basket och i SummerHoops

”Jag 
har lärt mig att vara 

en bra människa och att man 
ska lära sig att lita på sig själv. Mitt 

självförtroende har stärkts genom dansen 
och av mina ledare har jag lärt mig hur man 
är en bra ledare och bra förebild. Jag har lärt 

mig att dansa och tro på mig själv och allt 
det jag fått lära mig under fyra år för jag nu 

vidare till alla runt omkring mig.”
Shams, 19 år, dansare och dans lärare i 

Bowdown – Dance Academy

”Jag har lärt mig 
att ärlighet alltid varar 

längst och att man duger bra 
precis som man är.”

Matilda, 19 år, tidigare basket
spelare och aktiv inom Hela

malmös skolverksamhet

”Helamalmö” om arbetet för 
ett enat Malmö.

”Ungdom Mot Rasism” om  
arbetet för ett enat Malmö.

foto helamalmö

riksorganisationen ungdom Mot rasism (uMr) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation mot rasism där det lokala 
engagemanget står i fokus. organisationen är uppbyggd av, för och med unga i åldrarna 13 – 25 år, och är unik i sitt slag i Sverige. uMr består av ett 
trettiotal demokratiska och självständiga lokalgrupper som totalt organiserar nästan 4000 medlemmar. foto ungdom mot rasism

”det 
finns strukturell 

rasism i samhället, och i 
ett sådant samhälle behöver 

jag antirasism. Skolan lär inte ut 
antirasism.”

Mohammed, 14 år, aktiv i Ungdom 
Mot Rasism

”Jag tycker att sko-
lan saknar aktivt arbete kring 

likabehandlingsplanen. Här skulle 
skolvärlden kunna lära sig av oss. vi har 

massvis med utbildningar i ämnet allas lika 
värde, som likabehandlingsplanen faktiskt byg-
ger på. det handlar om att föreläsa för barnen, 
men också om att barnen ska få berätta vad 
dom tycker och känner, och att man genom 

diskussioner kan arbeta fram lösningar på 
problem.”

Nadia, 17 år, aktiv i Ungdom Mot 
Rasism
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nIC-mannekäng # 1 nIC-mannekäng # 2

daNIEl NovakovIc, 
31 år, fotograf

vad är ett enat 
Malmö för dig?
– Det är samhörighet. 
jag har ägnat 22 år åt 
skateboarding och försökt 
bygga skateboard malmö 
till vad det är idag, så om 
jag ska nischa det till vad 
jag har sysslat med så är 
ett enat malmö att alla 
jobbar mot samma mål 
och jobbar tillsammans 
oavsett, kön, ras, färg, 
erfarenhet, ”år på bräda”, 
till exempel. man vill att 
alla ska vara en del av sin 
stad. Det är viktigt för mig!

Hur når man dit?
– ja, har alla samma mål 
är det ju lätt, men ofta har 
alla sina egna agendor... 
men jag tror att om man 
jobbar ihop och ställer upp 
för varandra och blir del-
aktiga i varandras projekt, 
då tror jag att man kan 
förena malmö. men ja, det 
är en klurig fråga alltså…

vad gör du för ett 
enat Malmö?
– för malmö som helhet så 
vet jag väl inte hur mycket 
jag egentligen bidrar med, 
men inom mitt område så 
är det bland annat att jag 
gör events, allt från butikse-
vent till videopremiärer, till 
tävlingar och att göra det 
i olika områden i stan och 
försöka förmedla budskap 
till den yngre generationen 
som ser upp till det man 
gör. jag har fått hit 
internationella åkare och vi 
har visat världen vad vi kan 
göra i malmö vad gäller 
skateboardåkning. Det är 
vad jag kan bidra med…

aNNa drvNIk, 35 år, fotograf

vad är ett enat Malmö för dig?
– som på demonstrationen nu i våras, 
efter attacken mot showan och de 
andra... Då tyckte jag att man såg 
bevis på en vilja att samarbeta med 
varandra. nya folkets park är också ett 
fantastiskt bevis på ett enat malmö. jag 
mår skitbra av att vara där. man har 
satsat på familjerna och barnen och 
tagit hänsyn till folks privatekonomi på 
ett sätt som jag inte har sett tidigare. 
jag har kollat igenom programmet 
för malmös barn i sommar – jag är 
turist här numera – men som gammal 
malmöunge som aldrig hade råd 
att åka någonstans. malmö stad 
har fått ihop ett fantastiskt program 
och där det är gratis för barnen. Där 
finns ett tänk, på högre nivå, som 
känns skönt och tryggt i dessa tider.

Hur kan man jobba för ett Enat Malmö?
– Det är ju de socioekonomiska 
skillnaderna man måste ta hänsyn 
till. stan blir mer och mer segregerad. 
ena dagen är jag uppe hos en vän i 
en hyreslägenhet på Ystadgatan där 
hissen hänger på sniskan, barnen kan 
inte leka på gården, och nästa dag 
går jag på en visning som ombud åt en 
kompis i en bostadsrätt i rörsjöstaden 
där det är idylliskt, de kan ha cyklarna 
olåsta på gården – det är enorma 
skillnader man ser. en bra början är att 
inse det. ett sätt att jobba åt rätt håll 
är att satsa på skolan, förskolan och 
underlätta för barnfamiljer så folk får 
komma in i samhället från början. 

vad gör du för ett Enat Malmö?
– jag kommer hit och sprider glädje 
och inspiration två gånger om året – 
hahaha! nej, men hade jag bott kvar 
hade jag satt mina barn i kommunal 
förskola och skola som ett politiskt 
statement. nu bor jag i stockholm 
och väldigt nära en waldorfskola, så 
det bara blev så…men att verkligen 
gräva där man står och jobba med 
det man har. Jag förstår att folk flyr 
ut på landet, men alla kan inte göra 
det – vi måste allihopa hjälpas åt för att 
göra det bättre. stanna och kämpa 
är mitt råd för alla som kan. malmö 
har goda förutsättningar, jag tycker 
det känns mer hoppfullt nu än när jag 
var här för ett år sedan. jag ser ett ljus, 
det finns mer motvikt här politiskt än 
vad det finns i Stockholm till exempel. 

mannekängintervjuare/fotograf Jul io barcel los
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tankar om soCIal mobIlIserIng

Nätverket Ett enat Mal-
mö är ett exempel på 
en form av social mo-
bilisering som utgår 
från idén att det är 

möjligt att skapa social förändring om 
man sätter igång gemensamma aktivi-
teter och blir en stark röst i samhället. 

Gemensamma aktiviteter och möj-
ligheter, till exempel för ungdomar, 
skapas genom att utifrån gräsrots-
organisationers verksamheter 
 utveckla fritidsaktiviteter, nya yrkes-
utbildningar och en gemenskap som 
ger en stark identitetskänsla – som i 
sin tur blir en resurs för den enskilda 
individen.

men frågan är hur det kan skapas ett 
sådant nätverk som verkligen blir en 
röst i samhället; ett nätverk som har 
förslag på andra alternativa utveck-
lingsmöjligheter och som bygger på 
solidaritet mellan människor. Det vill 
säga någon form av social rörelse som 
delar en grunduppfattning och arbe-
tar för gemensamma mål. 

I följande text presenteras några 
centrala idéer som kan vara vägle-

Social mobilisering är en form av socialt arbete som fun-
nits länge i sverige. Det kan beskrivas som ett sätt att  skapa 
samhällsförändring genom gemensamma aktiviteter och 
aktioner.
hur ser initiativen på denna front ut i malmö idag? 
Magasin NIC har låtit Philip Lalander och Enrique Pérez 
från institutionen för socialt arbete vid malmö högskola för-
klara hur nätverket Ett enat Malmö arbetar och om deras 
 ambition att integrera metoden i socionomutbildningen.

dande för att förstå sig på både själva 
processen i bildandet av nätverket 
och möjligheterna att skapa en ny röst.

nätverket ett enat malmö växte fram 
ur en idé och en känsla av något ge-
mensamt – en ambition att skapa nå-
got tillsammans. Utvecklingen skedde 
genom någonting som kan kallas för 
upprepningspedagogik. Det som för-
medlades var ett budskap som kom 
ifrån de olika organisationernas akti-
viteter. De ord som upprepades och 
utvecklades var till exempel ”rela-
tionsarbete”, ”engagemang”, ”solida-
ritet”, att ”skapa förebilder”, att ”utgå 
ifrån där människor befinner sig”, 
att ”bygga inifrån människan”, ”lika-
behandling”, ”egen-makt”, att ”vara 
normkritisk”, ”(folk-)bildning”, att 

”lära varandra” och att ”handling fö-
der tanke”.

upprepningen fungerade också som 
en påminnelse om vad vi ville göra 
tillsammans. Vi ville tillsammans och 
i dialogform utveckla ett nytt språk 
för social mobilisering och förändring. 
Tanken var inte att uppnå konsensus, 

utan snarare att finna ett språk som 
fungerar i dialogen och som innebär 
gemensamt fokus och riktning i vårt 
arbete.

en styrka – och en svaghet – som 
finns hos flera av de föreningar som 
samarbetar inom Ett enat Malmö är 
att de bygger sitt arbete på ett stort 
personligt engagemang. Det handlar 
om ”eldsjälar” som har funnits länge i 
olika typer av ungdomsverksamheter 
som växer inifrån. Deras engagemang 
kännetecknas ofta av egna erfareheter 
av marginalisering i någon form samt 
av en stark drivkraft att göra något 
för andra människor. Det kan också 
handla om ett stort intresse för idrott 
och musik.

Eldsjälarna har ett stort socialt en-
gagemang och förmåga att identifiera 
sig med och känna för andra; de besit-
ter ofta stor kapacitet att starta olika 
typer av verksamheter och en förmå-
ga att orientera sig i omvärlden och 
söka möjligheter och samarbeten. De 
bedriver ett ledarskap som utgår ifrån 
tillit till barnens förmåga att utvecklas 
och de får själva legitimitet och erkän-

hand i hand mot 
ett enat Malmö

social  
mobilisering 
handlar om att skapa kollek-
tiva insatser för att förändra 
grannskapet, lokalsamhället 
eller villkoren för en grupp 
människor.
som metod i socialt arbete 
kom social mobilisering till 
sverige på 1960-talet och 
kallades då för samhälls-
arbete.
social mobilisering ingår i 
socionomutbildningen.

”En styr
ka – och 
en svag
het – är att 
de (fören
ingarna) 
bygger sitt 
arbete på 
ett stort 
personligt 
engage
mang.”

text phil ip lalander & enrique pérez  foto  Helen Johansson
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nande genom det vardagliga arbete de 
gör med ungdomarna.

någonting som är väsentligt i arbe-
tet med ungdomarna är att tro på deras 
kunnande. Att utgå ifrån det de unga 
kan: ”Vi tror på att alla deltagare har 
en kunskap och förmåga, de behöver 
bara verktygen” (Daniel Diaz, Skån-
skan.se, 2012-07-10). Eller som en an-
nan ledare uttrycker sig: ”Inte en mas-
sa emot. I det positiva ledarskapet tror 
vi vuxna så mycket på kidsen att de till 
slut måste tro på sig själva” (Nicolas 
Lunabba, Sydsvenskan 2012-03-24). 

Ett erkännande av olika livs-
erfarenheter och de kunskaper dessa 
erfarenheter givit är grundläggande 
och avgörande i  mötet med unga.

eldsjälarna arbetar utifrån en idé 
om ”delaktighet som metod” (Trond-
man, 2003), som innebär att man ge-
nom en öppen attityd gör de deltagan-
de aktiva redan från början. 

Att göra de unga aktiva handlar 
inte bara om att lyssna utan också att 

kommunicera på ett sätt så att det blir 
förståeligt, men framför allt identifi-
erbart. Identifikationen är en stor del 
av kommunikationen och det speglas 
i språket men också i attityden: ”Till-
talet och utgångsläget är avgörande”, 
säger Lunabba i samma intervju.

det finns en annan sida av det som 
skapas kollektivt; en sida som handlar 
om mänsklig sårbarhet. 

Ensamma är vi bräckliga – vi be-
höver varandra, framför allt när vi ska 
ingå i nya sociala sammanhang eller i 
nya strukturer. Daniel Diaz uttrycker 
sig: ”Det är tillsammans man skapar 
skillnader. En ensam person är väldigt 
sårbar” (Skånskan.se, 2012-07-10). 

Lunabba uttrycker det som att 
man ska ”skapa positiva möten och 
vara en del av strukturen”, när han 
refererar till Valentina Öberg som var 
med i teve programmet Den sjung-
ande trappuppgången. Hon uttryckte 
sig så här: ”Jag kände hela tiden här i 
Sverige – här på Lindängen – att jag 
hamnade utanför fast att jag gärna 

med varandra lär sig och utvecklas av 
varandras kunskaper och erfarenheter. 
De utvecklar en gemensam repertoar 
av resurser – erfarenheter, berättelser, 
verktyg – olika sätt att ta itu med åter-
kommande problem” (2009, 2000).

ledarnas arbete i gemenskapernas 
praktik kännetecknas av att de alltid 
är tillgängliga för ungdomarna. Det 
är inte ett vanligt, schemastyrt arbete; 
istället har man mobiltelefonen i stän-
dig beredskap. De unga kan ringa när 
som helst, vittnar Daniel Diaz. 

Att vara generös med sin tid, och 
i bemötandet i olika sammanhang, 
uppskattas av unga; dessa möten och 
upplevelser varar livet ut. De sitter i 
de ungas känsloliv och kroppar, som 
känslor av att bli sedda som fullvär-
diga människor med värdefulla kun-
skaper och värdefulla liv. 

Denna typ av möten kan vara avgö-
rande i en människas liv. Det är därför 
de (unga) människorna kan tilltala 
varandra som ”bröder” eller ”systrar”, 
för att betona en stark tillhörighet och 

ville vara med. Det som hände med 
mig när jag började sjunga i kören var 
att jag kände gemenskap. Och en inre 
trygghet. Det kände jag inte tidigare” 
(SvD, 2012-02-05).

att se sig själv som en del av ett kol-
lektivt sammanhang kan leda till att 
man kan se och förstå det samhälle 
man lever i. Det kan också skapa en 
vilja till att förändra: ”Jag kan ju för-
ändra samhället för att samhället är 
jag”, är ett citat som kommer från en 
av de ungdomar som har deltagit i en 
utbildning som Diaz bedriver. 

I citatet framgår hur den unga 
människan inte längre ser samhället 
som ett främmande objekt.

de utbildningar, projekt och aktivi-
teter som bedrivs i de organisationer 
som ingår i Ett enat Malmö kan asso-
cieras till vad Etienne Wenger kallar 
för ”Communities of Practice”: ”Den-
na ’gemenskapernas praktik’ uppstår 
då människor med gemensamma in-
tressen kommer samman och i dialog 

högst speciell och värdefull relation.
Relationen uppstår i vad vi vill 

kalla kärlekspedagogik i den bemär-
kelsen att man tycker bra om varandra 
och att man är ute efter att etablera 
goda, varaktiga positiva och utveck-
lande relationer (även om de kan vara 
tillfälliga i bemärkelsen att de etable-
ras på grund av en specifik verksam-
het). Det uppstår en stark emotionell 
energi i de sociala relationerna och 
denna blir en drivkraft i arbetet.

själva verksamheten går ut på att ut-
bilda ungdomscoacher som ska vara 
förebilder – länkar till barn och ung-
domar som befinner sig i svåra livs-
situationer eller som går i skolan men 
ändå inte känner någon tillhörighet. 

Coacherna kan hjälpa ungdomar-
na att navigera i livet. De kan också 
vara en resurs i skolarbetet. 

Tanken är att de som utbildas till 
coacher först och främst utgår från 
sig själva och att det innebär ett starkt 
engagemang. Det handlar om att i 
utbildningen skapa en förtroendefull 
relation och en solidaritet i gruppen. 

Den emotionella energi som ska-
pas under coachutbildningen förs se-
dan vidare i coachernas möten med 
andra unga människor.

det är en annan ingång till kunskap 
än den som skolan arbetar med: ”Det 
bästa är när man själv kommer till 
lösningar som bygger på sin egen kun-
skap”, säger Diaz. Och han citerar en 
av sina kursdeltagare som berättade 
om en replik till sin lärare i skolan: 

”Det är mitt betyg som är IG, inte jag!”. 
Betyget representerar inte hela 

människan och inte de kunskaper en 
människa besitter. 

vi som arbetar inom institutionen 
för socialt arbete anser att denna kun-
skap är väsentlig för utvecklingen av 
ett enat Malmö och därmed för socio-
nomutbildningen. Därför vill vi vida-
reutveckla kunskapen inifrån klass-
rummet med hjälp av en mångfald 
studentgrupper, som är nödvändiga 
för att få in olika infallsvinklar och 
livserfarenheter. •

”Betyget 
represen
terar inte 
hela män
niskan 
och inte 
de kun
skaper en 
 människa 
besitter.”
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”Sveriges flyktingpolitik har blivit allt 
tuffare. för oss asylsökande som lever 
med konsekvenserna innebär det en 
mänsklig katastrof. trots vittnesmål om 
förtryck, krig och tortyr får vi inte stan-
na. vart ska vi ta vägen? de ansvari-
ga hade sett att vi bara försvann. Men 
vi finns.”

Dessa ord inleder en inbjudan från 
Asylstafetten 2013 till olika rättighetsorgani-
sationer. En aktion för asylsökande män-
niskors rättigheter, som undgick få i Sverige 
förra sommaren. 

Under den trettiofyra dagar långa 
vandringen från Malmö till Stockholm gick 
femton personer hela vägen. Hundratals 
fler vandrade kortare sträckor och tusentals 
människor följde deras marsch genom både 
sociala och traditionella medier.

Så vad var det som gjorde att Asyl-
stafetten blev en sådan uppmärksammad 
aktion, både för de som mobiliserade sig och 
för omvärlden?

först och främst handlar det om en 
stark självorganisering. De människor som 
utsätts för de övergrepp som sker inom 
asylpolitiken är också de som går i täten för 
Asylstafetten – det är de som formulerar 
problemet och som utarbetar strategier för 
själva aktionen. De personer som har erfa-
renhet av att söka asyl eller vara papperslösa 

har tolkningsföreträde framför andra som 
stöttar och engagerar sig i aktionen. Det 
handlar om makten att få berätta sin egen 
berättelse, att slippa bli företrädd av någon 
som inte själv utsatts för asylpolitiken. 

För att de som förtrycks ska få makten 
över sin egen berättelse krävs det även att 
solidariserande aktivister och organisationer 
tar ett steg tillbaka och stöttar genom kon-
kreta solidaritetshandlingar. Att välvilliga 
personer avsäger sig privilegiet att berätta 
någon annans berättelse och istället handlar, 
som Leandro Mulinari beskriver det, som 
”operatörer i solidaritet”.

en annan viktig faktor för Asylstafettens 
framgång är att de har lyckats göra asylsö-
kandes rättigheter till en bred, folklig fråga. 
Genom personliga berättelser och genom 
parollen för en human flyktingpolitik gör 
de frågan om asylpolitik till en som handlar 
om vilken värld vi vill leva i idag. Därmed 
bjuder de in andra människor och organisa-
tioner att stötta deras kamp genom praktisk 
solidaritet; att gå med en bit på vägen; att 
erbjuda husrum eller skänka pengar till mat 
och utgifter längs med vandringen. 

Den här öppna och inbjudande positio-
nen innebar också under vandringen till 
Stockholm 2013 att människor och organisa-
tioner med olika politiska ståndpunkter och 
idéer kunde mötas, vilket gav deras kamp än 
mer legitimitet och styrka. 

Genom att göra sina egna kroppar till 
synliga politiska subjekt i vandringen till 
Stockholm 2013 – och i år till Almedalen – 
visar Asylstafetten att asylsökandes erfaren-
heter måste tas på allvar. 

Strategin för Asylstafetten 2013 var 
att anordna torgmöten och samtal med 
lokalbefolkningen i de byar och städer som 
vandrarna passerade, för att berätta om de 
erfarenheter av kränkningar och rasism som 
många asylsökande och papperslösa tvingas 
genomleva i Sverige. 

En bakomliggande tanke till denna stra-
tegi var att allmänheten skulle få upp ögo-
nen för de konsekvenser som den svenska 
asylpolitiken får för de som utsätts för den. 
Och att det första steget för att kunna skapa 
en bred opinion kring frågan var att tala 
direkt med det svenska folket.  

egentligen började inte mobiliseringen 
med det inledande citatet ovan, den började 
långt tidigare när Ali Ahmadi, en vid den 
tiden papperslös kille från Afghanistan, 
ringde runt till en massa olika organisatio-
ner. Han ville få med sig någon på sin idé 
om en marsch från Malmö till Stockholm 
för att uppmärksamma förhållandena för 
asylsökande i Sverige. Han berättar att 
han träffade många rättighetsorganisatio-
ner som tvivlade innan han till sist på ett 
möte organiserat av Asylgruppen i Malmö 
träffade Leandro Mulinari. Leandro var 

Asylstafetten är ett exempel på social 
mobilisering som har uppmärksammats i media. 
Den är en självorganiserad rörelse som har fått 
starkt stöd av andra organisationer enligt mottot 
att verka utan att synas, berättar Aina Gagliardo 
verksam på Skånes stadsmission.

text aina gagliardo

AsyLstAfetten – 
social mobilisering med stort 
folkligt stöd 

projekt ledare för Stadsmissionens nationella 
projekt Lokal social mobilisering – ett mänsk-
ligare samhälle, och blev en viktig motor. 

Alis, Leandros och fler nyckelperso-
ners roller är viktiga för att förstå hur 
Asylstafetten genomfördes och varför den 
fick en sådan genomslagskraft. Men för att 
förstå vad social mobilisering är, och hur 
människor organiserar sig för att kräva sina 
rättigheter kollektivt, måste man se hela 
bilden. Det handlar både om hur människor 
organiserar sig internt och om de externa 
faktorer som gör mobiliseringen möjlig. 

med externa faktorer menas de sociala 
nätverk, solidaritetsgrupper eller politiska 
plattformar som gruppen kan få stöd och le-
gitimitet av. Utan dessa nätverk är det svårt 
för gruppen att utvecklas till en bredare 
rörelse kring en rättighetsfråga. 

Leandro Mulinari beskriver det tydligt 
när han säger att stora organisationer måste 
våga ställa sig bakom denna typ av kampanj 
för att den ska få legitimitet. Men stödet som 

större organisationer kan ge en kampanj el-
ler rörelse som Asylstafetten kan även inne-
bära en maktrelation som påverkar gruppen 
negativt om de större organisationerna 
börjar ställa krav på gruppens agerande, som 
till exempel att vilja få något tillbaka i form 
av dokumentation eller synlighet för den 
egna organisationen. Därför bidrar projektet 
Lokal social mobilisering med ett nytt ar-
betssätt i förhållande till social mobilisering 
genom dess motto att ”verka utan att synas”. 

förutom de eldsjälar som drev arbetet 
med Asylstafetten 2013 fanns det lokala 
grupper runtom, så som Asylgruppen i 
Malmö, Aktion mot Deportation och 
Ensamkommandes förbund, som stöttade 
och hjälpte till. I slutändan ställde sig ett 
sextiotal organisationer bakom den platt-
form som Asylstafetten utarbetat och många 
människor från vitt skilda bakgrunder – från 
privatpersoner till ideella föreningar till 
Svenska Kyrkan – erbjöd vandrarna husrum 
under deras färd till huvudstaden. 

i år har arbetet med Asylstafetten sett an-
norlunda ut av många olika anledningar. Till 
exempel har den operatörsroll som Leandro 
Mulinari hade förra året nu tagits över av 
asylsökande själva. Ali Ahmadi beskriver 
Asylstafetten 2014 på följande sätt: 

– Det är bättre i år. Förra året ville vi 
att det skulle vara asylsökande själva som 
organiserade, men de kom inte med förrän 
i slutet. Detta år är folk med redan från 
början. Och vi har lärt oss ganska mycket. 
Förra året tog allt en massa tid, detta år går 
det mycket snabbare. En demonstration som 
skulle tagit en månad att arrangera förra året 
gör vi på en dag nu.”

De har även lärt sig var och när man 
kan påverka som mest. Slutstationen för 
Asylstafetten 2104 var Almedalen och 
Sveriges ojämförligt största och viktigaste 
politiska mötesplats. Väl på plats arrang-
erades panelsamtal, manifestationer och 
aktioner för att få den politiska eliten att 
lyssna och ta ställning till asylsökande och 
papperslösas krav. •

asylstafetten 2014 på väg till almedalsveckan. 
 foto asylstafetten

exempel på soCIal mobIlIserIng #1
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#käMPAMALMö – 
om kraften i sociala medier 

text charlene rosander

Med internet och sociala medier sker idag social mobilisering 
blixtsnabbt och på ett sätt som var otänkbart för bara några 
år sedan. Charlene Rosander på Afrosvenskarnas Forum 
för Rättvisa ger här sin berättelse av hur det gick till vid 
manifestationen efter knivhuggningen av Showan Shattak.

den 8 mars pumpade adrenalinet i 
Malmö. vi var många och vi var ena-
de – kvinnor, transpersoner såväl som 
män och barn. budskapet var tydligt: 
vi vill ha jämställdhet. på natten hade 
feminister fest på bergsgatan. Syftet 
var att ta natten tillbaka. Ingen kvinna 
ska känna sig rädd på Malmös gator. 

På morgonen den 9 mars vaknade vi till ett 
annat Malmö. Jag minns att jag knappade 
in på Facebook så fort jag vaknade för att 
se hur många vi var under dagen, och hur 
många som hade fortsatt demonstrationen 
på kvällen, men allt jag såg var kommenta-
rer där mina vänner skrev om en attack och 
upprepande gånger stod det #kämpasho-
wan. En klump började bildas i min mage. 
Vad hade hänt?

jag vände mig till tidningar och läste 
artikel efter artikel. Det stod om ett bråk 
mellan höger- och vänsterextremistister, 
där det var vänsterextremisterna som blivit 
knivhuggna och en av dem var Showan. 
Jag var misstänksam för likt många andra 
malmöbor känner jag Showan som en fredlig 
och godhjärtad person som kämpar för alla 
människors lika värde, och som är en aktiv 
profil i fotbollen, välkänd i MFF:s hejaklack 
som ledande för Fotbollssupportrar mot 
homofobi och Ge Rasismen Rött Kort. 

via sociala medier fick jag en annan berät-
telse, en berättelse som jag kunde tro på. 
Personer som var på plats skrev om nazister 
som hade tagit sig till Möllan och börjat 
sätta upp sin propaganda för att därefter at-
tackera några personer som var på väg till en 
feministisk fest i Folkets park. 

Reaktionen blev omedelbar. Det 
bestämdes träff på Möllan samma dag. 
Arrangemanget spred sig i sociala medier. 
Torget var fullt med folk, många välbekanta 
ansikten från dagen innan. Stämningen var 
tryckt. Vi behövde detta. Vi behövde känna 
samhörigheten och solidariteten återigen. 
Vi behövde säga Kämpa Showan. På ena 
sidan av torget blev det högljutt och vi hörde 
ramsor vi inte riktigt kunde urskilja. Jag blev 
alldeles stel i kroppen eftersom jag var rädd 
att nazisterna återigen hade hittat sig till 

Möllan, men efter deras ramsor hörde jag ju-
bel. Det var vänsteraktivister från Danmark 
som kom för att visa solidaritet efter att de 
hade fått information om manifestationen 
via sociala medier. 

kampen på nätet fortsatte. Folk satte 
upp bilder där det stod ”Kämpa Showan”, 
Malmö smyckades med graffiti där det ännu 
står Kämpa Showan och arbetsplatser runt 
om i landet har skyltar där det i fikarummet 
står Kämpa Showan. Allt detta började med-
an Showan var ovetande om vad som pågick 
eftersom han på grund av konsekvenserna 
av överfallet fortfarande låg i koma. Hela 
Malmö väntade och gjorde det de kunde för 
Showan och för ett Malmö fritt från fascister 
och nazister. 

Sidan på facebook som heter ”Solidaritet 
med kamraterna i Malmö #kämpashowan” 
fick fler och fler likes, för att idag ha över 20 
000. En rörelse hade startats, en boll hade 
satts i rullning och berättelsen om Showan 
och natten till den 9 mars spred sig på nätet. 
Kämpa Showan syntes på läktarna världen 
över. Kämpa Showan fick en innebörd som 
gav oss alla kraft att fortsätta kämpa mot fas-
cismen och nazismen var vi än befann oss. 

veckan efter manifestationen på 
Möllan var det dags för demonstration. 
Arrangemanget spred sig i sociala medier 
och fler och fler knappade in att dem skulle 
komma. Till slut var det över 10 000 perso-
ner som klickade att de skulle komma och de 
kom. Folkmassan var kraftfull och budskapet 
tydligt: Kämpa Showan, Kämpa Malmö. Alla 
som gick i tåget skrev under på ett gemen-
samt budskap att vi tillsammans står enade 
mot fascism och nazism. Men vi hade alla 
vår egen twist på varför vi var där och kring 
vad som hade hänt. Vissa var där för att de 
var emot det ökade våldet, andra var där för 
att visa starkt motstånd till högerextremism, 
andra var där för att ta tillbaks natten och 
flera var där för multipla anledningar. 

informationen i sociala medier rör sig 
snabbare än i tidningar. När tidningarna 
bad om ursäkt för att ha spridit fel informa-
tion var den rätta informationen redan ute i 
sociala medier och hade mobiliserat 10 000 

människor som demonstrerade tillsammans. 
Orättvisan att den rätta berättelsen inte 

kommit fram bidrog till den starka mobilise-
ring som ägde rum. Orättvisan att väsentliga 
delar av berättelsen inte fick plats i tid-
ningen ledde till att de som kände sig extra 
utsatta under denna attack, så som feminis-
ter, mobiliserade sig för att ta sin plats och 
betydelse i kampen mot fascism och nazism. 

oavsett anledning till mobilisering fung-
erar sociala medier effektivt när det rör sig 
om att få folk att sluta upp kring en idé. Det 
kan vara något som det har skrivits om tidi-
gare, om vad som har satts på dagordningen 
av samhället i stort, medier, politiker och 
aktivister. En idé kring en mobilisering sker 
snabbast efter en stor nyhet. I förgående fall 
en attack mot feminister natten till den 9 
mars. 

Ett annat exempel är efter en svart man 
blev grovt misshandlad samtidigt som han 
blev kallad för rasistiska saker. Allt framför 
hans 1,5-årige son. Budskapet blev tydligt: 
Stop Afrophobia. Det var ett budskap många 
i världen kunde skriva under på, och även 
om de som visade sin support inte nödvän-
digtvis kände till just den berättelsen kände 
de till liknande berättelser och därmed star-
tade den en social mobilisering världen över. 
Budskapet var enkelt och lättförståeligt.

det enkla budskapet är viktigt för att folk 
ska haka på. Det är dessutom viktigt att man 
knyter an till en händelse som kan ge flera 
andra referensramar för att det ska bli en 
anknytning till kampanjen. Man ska inte 
bara förstå den enstaka händelsen utan man 
ska se att andra saker likt den har hänt och 
man ska ha fått nog. Därmed är det otroligt 
viktigt vilka frågor det är som lyfts i media 
eftersom en ny fråga som inte har fått folk 
att tänka förut kan inte få starkt gehör i 
sociala medier.  

Natten till den 9 mars blev väsentlig 
för att den inträffade just den natten i ett 
Europa där högerextremismen växer och 
där folket har fått nog. •

exempel på soCIal mobIlIserIng #2
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ord om mInorIteters ro  ll I ett enat malmö #1

Påven Johannes citat om judar i koncentra-
tionsläger och dåtidens passivitet, kan ses som 
en oskattbar moralisk förebild. Med dagens 
perspektiv skulle man kunna lägga till ”nakna 

romska och många andras kroppar”. 
För att inte upprepa civilisationens misstag krävs fram-

för allt att vi lär oss att se människan och hennes värde, 
framför alla gruppidentiteter som tillskrivs henne. 

Övergrepp och kränkningar har förekommit långt in 
på 1900-talet, bland annat i form av rasbiologisk forskning, 
kollektiva tvångsförflyttningar, tvångssteriliseringar och 
omhändertaganden (reg.prop.2008/09:158). 

När Sverige erkände romer, judar, sverigefinnar, 
tornedalingar och samer som nationella minoriteter 
proklamerades det att det handlar om ett erkännande av 
grupper som både osynliggjorts och undertryckts under 
långa tider, och att skyddet av de nationella minoriteterna 
utgör en del av förverkligandet av de mänskliga rättighe-
terna. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige 
under så lång tid att deras kulturer utgör en levande del 
av det svenska samhället och vårt gemensamma svenska 
kulturarv.

Riksdagens erkännande av de nationella minoriteterna 
innebär ett tydligt avståndstagande från tidigare assimile-
ringspolitik. 

Vitboken
Den gemensamma diskrimineringshistoria som präglat 

och präglar många romers liv har skapat en hel del bit-
terhet, misstänksamhet och uppgivenhet i det kollektiva 
minnet. Den har i hög grad bidragit till den situation som 
romer idag befinner sig i. 

Genom vitboken ”Den mörka och okända historien” 
som belyser övergrepp och kränkningar av romer under 
1900-talet, erkänns detta idag. Syftet med vitboken är, 
enligt regeringen, att ge erkännande åt offren och deras 
anhöriga och att skapa förståelse för den romska minori-
tetens situation genom att historiskt belysa de övergrepp 
romer blivit utsatta för och hur stereotyper och fördomar 
vuxit fram och levt vidare från generation till genera-
tion samt hur dessa fått ligga till grund för den statliga 
politiken. 

Hur lär vi oss inte   upprepa civilisa-
tionens misstag?

”Vi var upprörda över naken kvinnlig 
arm i kyrkan men vi var tysta när man 

brände nakna judiska kroppar.”
 -påven Johannes XXIII -

Hur går vi vidare? Hur omsätter vi erkännande 
och delaktighet i praktiken?

Demokratiseringsprocessen har hittills varit, och kom-
mer förmodligen fortsatt att vara, en långsam och krokig 
utveckling. Den går i takt med nya etiska, moraliska och 
samhälleliga värderingar som utmanar äldre värderingar. 

För att få i gång demokratiseringsprocessen i ett mång-
kulturellt samhälle – för att försäkra oss om att det blir 
en utveckling för alla individer och grupper – krävs det 
att några frågor diskuteras: Hur är samhället strukturerat 
utifrån ett erkännandets och delaktighetens perspektiv? 
Vilka individer och grupper kan inte vara med och tillägna 
sig erkännandets och delaktighetens erfarenheter? Hur kan 
vi se till att alla individer och folkgrupper får det? 

Erkända av, delaktiga i, och ansvariga för, 
samhället 

Om man vill få till stånd en demokrati- och kunskaps-
utveckling är det nödvändigt att utmana varandras för-
domar, stereotyper och myter. Grundprincipen i Romskt 
informations- och kunskapscenters (RIKC:s) arbete är att 
genom centrets förhållningssätt få romer och icke-romer 
att känna sig erkända av samhället för att kunna känna sig 
delaktiga i samhället, och därmed ansvariga för samhället. 
Det innebär att man ser till både det unika, det grupp-
specifika och det allmängiltiga i varje romskt liv (resone-
manget gäller förstås för allas liv). 

Visar man både det unika och allmängiltiga i varje 
romskt liv öppnar man för en djupare och bredare förstå-
else för människans villkor. Detta utökar världen för oss. 

Visar man inte både det unika och allmängiltiga i varje 
romskt liv antingen överdriver man olikheter eller likhe-
ter. Detta reducerar världen för oss. 

Vi som människor, oavsett vilka grupper vi identifierar 
oss med, har en tendens att anamma och institutionalisera 
den förklaring (bland flera alternativa) av ett fenomen 
som inte tar hänsyn eller ger oss ansvar (om vårt ansvar 
finns) för fenomenets orättvisa eller dess negativa konse-
kvenser. Vi lägger ansvaret på andra. Därför är det viktigt 
att man även relaterar dagens romska och alla andra (inte 
bara nationella) minoriteters sociokulturella yttringar till 
sina historiska sammanhang samt dess konsekvenser för 
dem. Den sorts kunskap behövs inom många samhälls-
sektorer. 

Alla lika värde som bärande idé
Principen om allas lika värde är ett verktyg som kan 

användas i invigningen av nya, icke erkända, röster för att 
ifrågasätta invanda gränser och diskurser. Det kan leda till 
ny kunskap och medvetenhet. 

Strävan efter förverkligande av allas lika värde och 
delaktigheten utifrån den kan dock inte delegeras, varken 
uppåt eller neråt. Förutom i lagstiftningen är det nödvän-
digt att medvetandegöra delaktighetens och erkännandets 
betydelse för individer och grupper, och arbeta för att 
förankra denna psykologiska struktur i vardagen. 

Det innebär att man i sin vardag aktivt tar ställning 
emot allt som tar ifrån människan hennes medmänsklig-
het, hennes människovärde, hennes möjlighet att delta 
och nyskapa. Omvänt betyder det att man stödjer alla pro-
cesser och handlingar som erkänner människan, hennes 
kulturella livsform, och ger henne möjligheter att delta/
medskapa. 

Utvecklar vi en sådan kultur i dagens mångkultu-
rella Sverige, där vi alla är olika slags minoriteter i olika 
kontexter, kan vi försäkra oss om att vi inte upprepar 
civilisationens misstag. •

romskt informations- och 
kunskapscenter (rIkC) 
arbetar för att öka romsk delaktighet och 
inflytande i samhället. Centret har ett kommun
övergripande uppdrag i malmö stad. rikc har 
utarbetat en arbetsmodell som på det nationella 
planet ofta kallas malmömodellen. 

Malmömodellen
ett informations- och kunskapscenter där de an-
ställda, romer och icke romer, tillsammans arbetar 
med att öka romsk delaktighet i samhället. ett så-
dant center är viktigt för att bygga tillit, trovärdig-
het, stabilitet och kontinuitet samt att säkerställa 
att detta arbete sker både på ett individuellt och 
på ett strukturellt plan
en intern kompetensutveckling där man genom 
ett möte mellan teori och praktik utvecklar förank-
rings- och kommunicerbara metoder 
att romska tjänstemän kompetensutvecklar 
offentligt anställda och även andra intresserade, 
inom minoritetslagstiftning, romsk historia, romska 
livsvillkor och olika romska kulturella yttringar 
medborgarkontorsverksamhet 
att romska tjänstemän arbetar som resursperso-
ner inom skola och socialtjänst 
en plattform utifrån vilken man samordnar olika 
insatser såväl strategiska som operativa 
ett holistiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt

text mujo hal i lovic,  
verksamhetschef på romskt informations- och kunskapscenter,  malmö stad

Mujo Halilovic är verksamhetschef på romskt 
 informations- och kunskapscenter. Här under  
vitbokskonferensen på rådhuset i Malmö.  foto rikc

”Visar man 
både det 
unika och 
allmängil
tiga i var
je romskt 
liv öppnar 
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kor. Det
ta utökar 
världen för 
oss. ”
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Jag minns det som det vore igår. Vi 
hade jämställdhet och jämlik-
het som ett delmoment i vår 
samhällskunskapskurs.

Jag hade missat lektionen 
innan ( jag var allmänt skoltrött under mina gymnasieår) 
då jag tre minuter försenad rusade in i salen och höll 
tummarna att jag inte skulle få en utskällning av min 
dåvarande lärare.

Jag satte mig längst bak i klassrummet och så som jag 
förstod det hela så hade alla elever fått i hemuppgifter att 
skriva en kort recension och analys ur ett jämställdhets-
perspektiv kring en film som klassen hade sett.

Filmen var ingen mindre än Inte utan min dotter – ba-
serad på en bok skriven av Betty Mahmoody. Den handlar 
om en iransk man som gifter sig med en amerikansk 
kvinna (Betty) och tillsammans med deras dotter flyttar 
de till Iran. Väl i Iran blir kvinnan frihetsberövad av man-
nen, men lyckas efter ett tag att fly undan honom och hans 
familj tillsammans med dottern. 

Filmen avslutas med en scen utanför den amerikanska 
ambassaden i Istanbul där Betty tittar mot den amerikan-
ska flaggan som vajade på sin stång medan hon säger de så 
kända orden vid det här laget: ”freedom at last”.

Nu var det dags för alla elever att presentera och 
redovisa sina analyser då plötsligt en klasskamrat som satt 
närmast katedern räcker upp handen och ställer följande 
fråga riktad till mig:

”Behrang, brukar din pappa slå din mamma?”
Mitt svar på hennes fråga och påstående blev följande:

”Nej, vad är det för fråga – varför ställer du den frågan 
till mig?

Hennes följdfråga var:
”Betty blev ju kidnappad och slagen av en iransk man. 

Eftersom du är iranier så tänkte jag att din pappa kanske 

ord om mInorIteters ro  ll I ett enat malmö #2

”när minoriteter 
går ihop så blir vi 
majoritet”
text behrang mir i

”Det är lättare att se  
problemen hos andra än 
sig själv. Det är lättare 
att skylla ifrån sig än att 
 börja städa och kratta i 
sin egen bakgård.”

”Länge 
leve sam
verkan 
och byg
gandet av 
kunskaps
allianser. 
Vi har 
kommit en 
bit på vä
gen – men 
det finns 
mycket 
kvar att 
göra.”

utför samma typer av våldshandlingar mot din mamma”.
Frustrationen började bubbla inom mig som en vulkan 

som var på väg att brisera. En frustration som hade följt 
med mig ända sedan barnsben och som följer med mig än 
idag. Frustration över det faktum att jag som muslimsk 
man med rötter i Mellanöstern skulle stå för allt som hade 
med kvinnoförtryck att göra. Som om kvinnoförtryck och 
patriarkala strukturer endast finns i Mellanöstern och inte 
i andra delar av världen, eller?

Våra jämställdhetskurser i skolan på den tiden var 
väldigt eurocentriska. Allt kvinnoförtryck tillskrevs 
en viss religion (islam oftast) och vissa regioner (oftast 
Mellanöstern, Afrika och Latinamerika) och detta gjordes 
både omedvetet och medvetet. Att kvinnoförtryck även 
finns i Europa talades det sällan om. ”Ni är förtryckarna 
och vi är de goda”, blev det indirekta resonemanget. Här 
är allt perfekt och där finns alla problem. 

Det är lättare att se problemen hos andra än sig själv. 
Det är lättare att skylla ifrån sig än att börja städa och 
kratta i sin egen bakgård. Det är helt enkelt mer bekvämt.

jag önskade att jag vore så rapp i käften på den tiden 
(trots att jag redan då var en rappare) att jag kunde vända 
på hennes och många andras resonemang och komma 
med följande påstående som svar på tal:

”Förresten, brukar din pappa springa runt på gator och 
torg och slå varenda person i närheten en sen lördagkväll?”

Hon hade förmodligen blivit lika irriterad som jag blev 
då hon ställde sin fråga och hennes svar hade kanske blivit 
följande:

”Nej, vad är det för fråga – varför ställer du den frågan 
till mig (samma svar som mitt)?

Då hade jag gått ”all in” och vidareutvecklat mitt reso-
nemang:

”Jag var ute och festade häromdagen och hängde utan-
för en pub där en massa män söp sig fulla och slogs som 
bara den. Med tanke på att dessa män såg ut att förmod-
ligen likna din pappa så tänkte jag att då borde väl din 
pappa agera på samma sätt.”

Nu var jag inte så pass rapp i käften ”back in the days”, 
men vad hade hänt om jag hade vänt på hennes resone-
mang – kanske hade hon förstått då, eller?

För självklart är det som så att män som slåss under 
fyllan inte är representativa för alla män i Sverige. Lika 
lite som att filmen Inte utan min dotter är representativ för 
alla iranska män. 

Att Iran är en totalitär stat där kvinnor är förtryckta 
är inget snack om saken. Men även i landet som Betty 
refererar till som ”Freedom at last” finns det patriarkala 
strukturer och kvinnoförtryck. Även här i Sverige och 
resten av Europa finns det sexism och könsdiskriminering 
(arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, löner med mera). 
Än så länge har vi inte sett en kvinnlig statsminister i 
Sverige eller en kvinnlig president i USA (vilket man har i 
länder som Bangladesh och Pakistan).

den intersektionella och postkoloniala analysen har 
gjort att alla vi som påverkas av normer och strukturer 
har kunnat gå ihop. Alla minoritetsgrupper som upplever 
olika former av förtryck. Alla antirasister, feminister, hbtq-
aktivister etc. Alla afrosvenskar, muslimer, romer, samer 
och judar. Och när alla minoriteter går ihop så blir vi i 
majoritet. En majoritet som kommer stå upp för allas rätt 
till mänskliga rättigheter och rättvisa. En majoritet som 
kommer att stå upp för alla människors lika värde.

En majoritet som vägrar acceptera beskrivningen av att 
det endast är den iranska mannen som står för allt kvinno-
förtryck.

En majoritet som kommer problematisera dessa nidbil-
der och istället prata om att patriarkala normer och makt-
ordningar finns över hela världen och har inte med en viss 
kultur, region eller religion att göra. Hade denna majoritet 
funnits under min tonårstid hade jag kanske aldrig behövt 
känna mig som en vandrande vesuvio – alltid ifrågasatt till 
den grad att vulkanutbrott ibland blev oundvikligt.

Länge leve samverkan och byggandet av kunskaps-
allianser bortom alla typer av ramar och gränser. Vi har 
kommit en bit på vägen – men det finns mycket kvar att 
göra. •

foto behrangmiri.com

regeringens minoritets-
politiska strategi
från och med 1 januari 2010 gäller en ny lag om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. lagen 
medför ändringar i sametingslagen och social-
tjänstlagen och är en del i regeringens minoritets-
politiska strategi som antogs i juni 2009. 

strategin innehåller en rad förslag för att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter i praktiken, 
däribland åtgärder för att:
säkerställa en bättre efterlevnad av europarå-
dets ramkonvention om skydd för nationella mino-
riteter och den europeiska stadgan om landsdels- 
och minoritetsspråk samt uppföljning av vidtagna 
minoritetspolitiska åtgärder
motverka diskriminering och utsatthet av de 
nationella minoriteterna
stärka de nationella minoriteternas egenmakt 
och inflytande, samt
främja bevarandet av de nationella minoritets-
språken.

Sveriges nationella minoriteter
De i sverige erkända fem nationella minoriteterna 
är judar, romer, samer, som även är ett urfolk, sveri-
gefinnar och tornedalingar. De historiska minori-
tetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska 
och meänkieli.

De fem nationella minoriteterna i sverige omfattas 
alla av den svenska minoritetspolitiken. gemen-
samt för dessa minoritetsgrupper är att de har 
befolkat sverige under lång tid samt att de utgör 
grupper med en uttalad samhörighet. De har även 
en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet 
och en vilja att behålla sin identitet.
 källa regeringenn.se > minoritetspolitik
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nIC-mannekäng # 3 nIC-mannekäng # 4

MarIaNa rIpoll, 32 år,  
aSSIStENt på 
polISENS koNtakt 
(cIvIlaNStÄlld)

vad är ett enat 
Malmö för dig?
– Det är att alla hjälps 
åt och respekterar 
varandra –och 
förhoppningsvis inga 
klasskillnader och inga 
ekonomiska skillnader.

Hur kan man jobba 
får att nå fram till ett 
enat Malmö?
– för att nå dit tror jag 
att man ska börja redan 
på förskolan och skolan 
att lära alla medborgare 
respekt och solidaritet.

gör du själv något för att 
bidra till ett enat Malmö?
– jag försöker leva upp till 
det som jag tror på. aktivt 
gör jag kanske inte så 
mycket, men jag försöker 
leva upp till det lilla att 
respektera varandra...

JoHaN SIMoNSSoN, 43 år, fIlMa-
rE/producENt fIlMcENtruM Syd

vad är ett Enat Malmö för dig?
– Då måste jag svara att jag 
inte tycker att det finns något 
enat malmö, jag tycker det är 
en väldigt brokig stad på ett 
positivt sätt, och en segregerad 
stad negativt sätt. så jag vet inte 
riktigt vad det är, ett enat malmö, 
jag kan inte säg att det finns 
något, det är mitt svar på det.

Men hur skulle man 
kunna jobba för att nå fram 
till ett positivt enat Malmö?
– jag tror att det är på bostads-
sidan man får jobba, det är en av 
de bästa vägarna att gå. alltså 
undvika segregerade stadsdelar; 
integrera så mycket det går med 
alla olika typer av grupper som 
finns i samhället. Som jag faktiskt 
tycker att det är ute på lorensborg 
där jag bor. Där fungerar det 
väldigt bra, det är en mix av 
barnfamiljer, invandrarfamiljer, jag 
som bott där väldigt länge och 
är ensamstående, många äldre... 
Det är en brokig del av malmö, 
men det blir enat för att man, till 
exempel från mkBs sida ser till att få 
till en blandning av alla olika typer 
av människor som finns i Malmö.  
sedan är det ju arbetsmarknaden, 
och där bör man tänka precis 
likadant för att det ska bli enighet.

vad gör du för ett Enat Malmö?
– jag? Det har jag absolut inget 
bra svar på överhuvudtaget… men 
att vara den man är och inte dela 
upp människor i olika kategorier, 
och sedan dessutom i min roll 
på filmcentrum syd, som är en 
demokratisk organisation, som är 
öppen för alla att bli medlemmar i. 
Det är väl det jag gör i min yrkesroll 
för att bidra till ett enat malmö. 

mannekängintervjuare/fotograf Jul io barcel los
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Jag funderade mycket på det efteråt. Som enda akademi-
ker i min arbetarklassläkt hamnade jag ofta i blåsväder 
hemma om jag använde ”floskler”, som släkten kallade 
min nyvunna akademiska jargong. ”Vad ska du bli?”, var 
den ständiga frågan. ”Nu är det väl dags att börja jobba”, 
fick jag höra när jag drog ut på mina studier och fortsatte 
studera enbart för nöjes skull.

Vi läste och diskuterade mycket i min släkt. De vuxna 
gick på kvällskurser via ABF, flera av dem var fackligt 
engagerade och utbildades också därigenom. Min morfar, 
som slutade grundskolan som 13-åring, blev industriarbe-
tare i Malmö och senare förtroendevald. Han var en av de 
mest bildade människor jag träffat. Morfar hade gjort sin 
kunskap, praktiserat den. Morfar ville förändring och kom 
att lägga nästan hela sitt liv på att bidra till denna och till 
folkhemsbygget.

inom hassela movement märks liknande mekanismer 
och förklaringar. ”Som skola men ändå inte skola. Bättre.”, 
uttryckte en av coacherna det. Många av deltagarna pratar 
om sin känsla av delaktighet, tillhörighet och att det 
skapas en vilja att göra något. Vi ser vår framväxande ung-
domsrörelse som ett konkret exempel på detta. Deltagare 
som även efter avslutad utbildning vill fortsätta träffas, 
diskutera, lära, mobilisera andra – skapa förändring. Göra.

Just detta är kanske en av de skillnader som en rörelse 
kan erbjuda – där organisering är vägen till förändring och 
till den morgondag man drömmer om – jämfört med den 
professionaliserande och reglerande skola som för många 
varken verkar kunna skapa identitet, inspiration eller lust 
att lära.

bildningen har till syfte att skapa förståelse. Man brukar 
säga att utbildning lär för ett yrke och bildning lär för 
livet. Livet som består av alla dessa svårigheter, fjärilar i 

magen, underbara stunder av lycka och kanske känsla av 
odödlighet.

Hur skall vi förstå livet? Hur skall vi kunna hantera 
ångesten, ensamheten, förtvivlan? Inte handlar det om 
den boklärda kunskapen, utan naturligtvis om vilka vi har 
och haft runt omkring oss. Hur vi formats, hur vi danats. 
Begreppet dana var ett av begreppen som tidigare fanns 
i diskussionen om bildning men som vi idag saknar i de 
flesta sammanhang. Vi kan ställa oss frågan varför, och 
kanske det handlar om övertron på professionaliseringen?

meningssammanhang kan sannolikt sägas vara en av de 
bristvaror som är störst i vårt vackra land, och sannolikt 
ännu större i de länder där ojämlikheten är större än 
hos oss. Vi vet att vi alla vill vara både sedda och betyda 
något. Betyda något både för de nära och kära men också 
i det större och framförallt för andra. För fotbollsklubben 
vi spelar i, för hästen som vi kanske sköter på vår fritid 
och som ägs av någon annan. För den pensionär vi ibland 
hjälper med att handla. Vi mår gott av detta (det vet vi, 
forskningen är entydig) och tar vi det några nivåer till så 
kan vi säkert hitta ett av skälen till att Malmös rika och 
framgångsrika entreprenörer och företagare ger sig in i 
olika samarbeten för Malmös utveckling. Visst, de känner 
sig efterfrågade, men de mår också gott av att ”hjälpa till”.

tänk om vi kunde bygga ett framtida Malmö, där vi sida 
vi sida ger av våra rika inre förmågor för att få tillbaka, må 
bra och se staden växa som ett föredöme av engagemang, 
empati – och genom detta skapa framtidstro och menings-
sammanhang. Sannolikt är det något som skulle kunna 
ses som social hållbarhet och där både utbildningen och 
bildningen är två sidor av samma mynt – människornas 
utveckling. Kanske begreppet ”kvalitetskunskapsstaden” 
är det som skulle kunna leda vandringen till en morgon-
dag där akademiker och praktiker berikar varandra, men 
också skapar värden för andra?

folkbildning formulerat av Sigfrid Leander:
”Folkbildning är en folklig frihetsmanifestation, ett 

försök att på egen hand erövra den andliga friheten, att 
själv förvärva kunskapen och bruka den i eget och samhäl-
lets intresse”

Folkbildning är möte. Möten som skapar nya insikter 
och ny förståelse.

Det handlar kanske om att lägga ner prestigen i just 
mötena mellan oss. Att sluta värdera kunskap i betyg, 
siffror, akademiska poäng. Att kanske betrakta vad kunska-
pen leder till snarare än var den hämtats från. Att vara 
mottaglig för olika sätt att formulera livet. Och – viktigast 
av allt – att göra det tillsammans.

En annan värld är möjlig – det är vi övertygade om.

Susanne Johansson, verksamhetsledare på Hassela 
Movement, och Håkan Larsson, rektor på Glokala  

folkhögskolan

nIC-krönIka #1

”– Det är skillnad 
på utbildning och 
bildning, fnyste 
vår professor då 
vi studenter ifrå-
gasatte hans rätt-
ning av en tenta.”

”Hur skall 
vi för
stå livet? 
Hur skall 
vi kunna 
hantera 
ångesten, 
ensamhe
ten, för
tvivlan?”

Äntligen!
Nu kan alla vara med på tv.
Malmö mediakanal är en helt ny lokal
tevekanal där föreningsteve vävs samman med 
lokala nyheter, samhällsinformation och tittarnas 
egna bidrag.
Är du malmöbo: missa inte möjligheten att 
själv filma och fota och därmed skapa bilden av 
Malmö.
Tillhör du en förening: bli medlem och sänd era 
egna filmer.
Vill du annonsera i vår interaktiva slinga?  
Kontakta oss på 040-23 01 00 eller info@ 
malmomediakanal.se. Läs mer på malmomedia-
kanal.se

Var med och gör teve via dina vanliga sociala medier. 
Sök på Malmö mediakanal så hittar du oss!

Lanseringserbjudande för 
föreningar, myndigheter och 
företag:

Paket 1
1 x annons i vår slinga:
700 kr för 14 dagar
1 000 kr för en månad

Paket 2
1 x filmvisning* i tablån:
2 000 kr för en månad  
(10 visningar)

Paket 3
1 x slingbild + 1 x film**
2 500 kr för en månad

*Max längd på filmen 30 minuter
**5 visningar. Max längd på filmen 
30 minuter

Malmö mediakanal är en ickekommersiell 
public accesskanal som är ansluten till Riks
förbundet Öppna kanaler. Syftet med kanalen 
är att göra fler röster hörda samt att bidra till 
utvecklingen av ett socialt och kulturellt hållbart 
Malmö.
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Gustavo kom till Sverige som 
tolvåring tillsammans med 
sina föräldrar som var po-
litiska flyktingar från Chile, 

1975. 
Han växte upp i Stockholm, spe-

lade fotboll för Brommapojkarna, 
flyttade till Lund 1986 och bildade 
tillsammans med andra latinamerika-
ner i exil musik och kulturföreningen 
Cristal Andino, som vann Mångfalds- 
och Integrationspriset i Lund, 1997. 

Därefter blev han sociolog och 
började arbeta med marginaliserade 
ungdomar. 1999 påbörjade Gustavo 
sitt arbete inom Malmö stad, där han 
förra året hedrades med Mångfalds-
priset. 

i sitt arbete för social rättvisa rör sig 
Gustavo Nazar ständigt mellan olika 
fält. Han arbetar med pedagogiska 
frågor i skolmiljöer, social mobilise-
ring och antirasistiskt arbete. 

När man träffar honom känns det 
som att han rymmer hela världen i sitt 
hjärta; att han pendlar mellan det lo-
kala och det glokala, mellan Chile och 
Sverige, mellan barn och vuxna, mel-
lan engagerade och lyssnande med-
borgare, mellan passiva åhörare och 
fotbollsentusiaster. 

Här en liten betraktelse av hans liv 
och arbete kopplat till de många mel-
lanmänskliga möten han har varje dag. 

– hur ska jag börja? När ska jag bör-
ja? Och med vilka historier… och tiden, 
som ger mig möjligheten till att förstå 
hur mitt liv hänger ihop. 

Han tänker efter och fortsätter i 
en historisk exposé om sitt liv; över 
barnet som lyssnade på otaliga samtal 
hemma i Chile när familjen träffades 
och pratade om vad som hände i bo-

I hjärtat på gustavo nazar –  
en personlig betraktelse

Intervju med en eldsjÄl

stadsområdet, i landet, i världen. Om 
konfrontationer mellan socialismen 
och kapitalismen – internationalis-
men – och om det nödvändiga att ta 
ställning, inte vara neutral eller en 
observatör; om att kämpa för social 
rättvisa. 

Att komma till Sverige som barn 
och bli socialt degraderad, se vänner 
råka illa ut, bli medveten om att han 
inte är som andra – att han var en 
svartskalle, en avvikare – gjorde ont.

–   Jag gjorde allt möjligt för att bli 
en annan, säger Gustavo.

han kommer till lund fast besluten 

att skapa sitt eget liv och inte hamna 
i en offerroll. Han går med i musik-
gruppen Cristal Andino; musiken, tea-
tern, kulturen blir ett verktyg för sam-
manhållning i en grupp av individer 
med olika ålder och erfarenheter. Det 
skapar utrymme för att kunna formu-
lera visioner, utopier, värderingar om 
samhället – små rörelser som skapar 
delaktighet och gemenskap. Gustavo 
blir en mellan länk mellan olika gene-
rationer och institutioner.

via kulturen kopplas gruppen och 
han själv till förenings livet där han 
också kommer i kontakt med margi-

naliserade ungdomar. Lyriskt berät-
tar han om hundratals ungdomar som 
repeterar, som skapar kollektivt, som 
deltar i festivaler, som skapar sig en 
frizon som ger kraft. Det blir en erfar-
nenhet som skulle komma att utforma 
hans kommande arbetsliv.

– Genom gemensamma handlingar 
skapas stabila relationer människor 
emellan, säger han reflekterande. 

För honom är det grundläggande 
att sträva efter en inkluderande platt-
form som delaktighetsmetod, skapa 
en egen grammatik utifrån männis-
kornas historia, upplevelser och er-
farenheter. Arbeta för att skapa över-
skridande möten – mänskliga möten 
överhuvudtaget. 

”gustavo, du ska också studera” 
hörde han många gånger från sina 
närmaste. Han gjorde en snabb resa in 
i akademin, läste ekonomisk historia 
och sociologi, för att konstatera att det 
antingen var mycket studier om nyli-
beralismen och dess ideologi  eller so-
ciologiska analyser långt bortom hans 
intresse. Å andra sidan upptäcker han 
också ungdoms sociologer, studier 
om ungdomskulturer, om ”multikul-
tiungdomar” som han kan reflektera 
sig själv i och som gör det möjligt att 
koppla till sitt engagemang.

det är slutet av 1990-talet och Gusta-
vo får ett erbjudande att arbeta inom 
Malmö stad. Efter 14 års engagemang 
i det civila samhällets tjänst lockades 
han av att jobba inom offentlig förvalt-
ning. Han erbjöds ett nytt uppdrag 

– att arbeta med pedagogiska frågor i 
skolan som har med demokrati och 
delaktighet att göra. Hur förmedlas 
utifrån skollagen och läroplanen vär-
degrunden, jämlikhet, alla människors 

lika värde, elevinflytande? Hur gör 
man det?

Hans första uppdrag var att före-
läsa om den ”Förändrade ungdomsti-
den” för elever och skolpersonal. Det 
kändes fel: 

–  Jag håller inte på med föreläs-
ningar, jag gör deltagarna delaktiga 
genom frågor, jag frågar istället”, sä-
ger han. 

Han ville inte komma till skolan 
och föreläsa om ”de andra”, ungdo-
marna. Ungdomarna satt ju i rum-
men! De hade sin egen berättelse och 
förståelse. Varför inte ta deras röster 
i anspråk? Ge dem själva den makten 
att definiera sig själva och sin vision? 

–  Dessutom, som deltagare, är en 
föreläsning som att titta på en film, 
vara åhörare, och när filmen är slut 
går man därifrån. Man skapar inte nå-
gon förändring, säger han. 

han bestämde sig för att möta männ-
iskor i skolan genom att ställa frågor 
istället. 

–  Varje människa har sin egen be-
rättelse, sin egen vision. Det handlar 
om att lyfta fram de historierna och 
så ett frö till förgreningar sinsemellan, 
uttrycker han med övertygelse och 
fortsätter:

–  Varje människa ska ha rätten att 
uttrycka sig och säga sin mening. Om 
vi tillåter det, och om vi lyssnar på 

text enrique pérez   
foto  helen johansson 

varandra – bara det är en revolution! 
Det är att utmana makten, de som har 
tolkningsföreträde. 

–  Det är många som problematise-
rar ungdomarnas beteende utan att se 
till deras levnadsvillkor. Vi bör istället 
inrikta oss på strukturella diskurser 
om vad som är problemet. Vi måste 
nedmontera olika former av makt och 
maktordningar i samhället.

alltså – ”rummet” begränsar oss och 
det är upp till oss att, tillsammans, ut-
veckla möjligheterna till förändring. 

Men vilka möjligheter har vi att 
skapa rättvisa om vi omstrukturerar 
våra relationer, våra institutioner? 
Enorma, menar Gustavo: 

– Varje människa som får ta del av 
sina mänskliga rättigheter ges förut-
sättningar och möjligheter till befri-
else, både för sig själv och för andra. •

”Små  
rörelser 
som ska
par del
aktighet 
och ge
menskap.”

”Varje människa ska ha rätten att 
 uttrycka sig och säga sin mening. Om 
vi tillåter det, och om vi lyssnar på 
varandra – bara det är en revolution!”

foto privat
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nIC-krönIka #2

I takt med att välfärdssamhället allt mer dragit sig 
tillbaka från människors vardag landar många av 
dess tidigare arbetsuppgifter i knät på frivilliga 
och föreningar. Det kan handla om exempelvis 

stöd och service, om socialt arbete och pedagogik, eller till 
och med om rättshjälp och bostadsfrågor.

Där stat och kommun tidigare tog ett större ansvar tar 
nu frivilliga krafter över. Många ideella organisationer 
drar därför ett stort och tungt lass, vilket ställer nya krav 
på dess enskilda medlemmar och på organisationerna 
själva.

denna utveckling kan läsas som en tydlig ideologisk 
förskjutning från det gemensamma ansvaret till det en-
skilda ansvaret. Med andra ord är det möjligt att förstå de 
förändringar som sker som ett tydligt politiskt ställnings-
tagande, även om detta kanske inte alltid uttalas öppet.

När regering och riksdag genomför förändringar i 
socialförsäkringssystemen kan man se reella förändringar 
i form av att färre får a-kassa samtidigt som de jobbar 
deltid. Detta beror dock inte på att färre behöver a-kassan, 
utan snarare på att de vare sig får a-kassa, eller annat jobb, 
men tvingas hitta andra sätt att överleva.

För regeringen är detta en del av förskjutningen från 
offentligt till enskilt ansvar; de som inte längre kan få 
a-kassa får istället vända sig till andra, vänner eller familj 
eller arbetsgivare för att överleva. 

på liknande sätt kan man förstå den utveckling det so-
ciala arbetet genomgår. Det spelar ingen roll för regering-
en om människor inte får hjälp av det offentliga, oavsett 
om deras situation förändrats eller inte. De förväntas helt 
enkelt få den hjälpen av andra aktörer.

Detta gör att det frivilliga sociala arbetet hamnar i 
en svår sits. Å ena sidan finns det en rad behov som inte 
blir tillgodosedda, där många ideella organisationer gör 
en stor insats för sitt närområde. Å andra sidan finns det 
en risk att deras insatser leder till behov av ytterligare 
frivilligt arbete. Detta blir fallet när frivilligarbetare tar 
över ansvaret från det offentliga, allt i enlighet med den 
ideologiska förskjutning som nämndes ovan.

Det frivilliga arbetet bevisar då att denna övergång är 
fullt möjlig. Ta läxläsning som exempel. Många frivil-

ligprojekt arbetar idag med läxläsning för att underlätta 
för barn och unga att klara sin skolgång. Samtidigt har 
skolreformerna avlöst varandra och extra hjälp i skolan är 
idag mycket svårt att få tillgång till.

Läxhjälpen kan, om den fungerar alltför väl, användas 
som skäl för att behålla dagens system eftersom hjälpen 
anses bli tillgodosedd utanför skolan och det offentliga. 
Hos många föreningar och frivilliga finns det även en 
förhoppning om att kommunen så småningom ska ta över 
den egna verksamheten eller på olika sätt bidra till att den 
får fortsätta. Många gånger delar inte kommunen detta 
intresse.

för enskilda frivilligarbetare innebär förskjutningen att 
tyngre arbetsuppgifter läggs på dem i takt med att den of-
fentliga hjälpen bantas ned. Berättelser och livsöden som 
berör och rör till stannar kvar hos många. Människors 
allt större svårigheter att leva i en svårnavigerad värld 
leder till komplexa problem som kanske kräver än mer 
komplexa lösningar. Många fler som arbetar frivilligt har 

Föreningsliv 
= osäkert liv
om frivilligarbetets sits när ansvaret för det 
gemensamma förskjuts

därför behov av handledning och stöd under tiden för sitt 
arbete.

Det finns dessutom anledning att fundera över hur 
denna ansvarsförskjutning kommer förändra arbetssitua-
tionen i stort framöver. Exempelvis har större organisa-
tioner ofta lättare att tillgodose ett stöd för sina frivillig-
arbetare som handledning eller stöd kollegor emellan. För 
mindre organisationer betyder det ofta arbetstider långt 
över hundra procent och en känsla av att trots det inte 
räcka till.

under ett års tid har jag följt ett antal projekt i Malmö 
som alla fått medel av Arvsfonden. Flera av dem kämpar 
med att hitta mer permanenta ekonomiska lösningar. 
Även om det allmänna skjuter över ansvar på den frivilliga 
sektorn betyder inte detta att föreningarnas tillgång till 
ekonomisk hjälp ökat. Ofta tycks projekten stå inför två 
alternativ: att fortsätta söka nya projektpengar eller att 
hoppas på att kommunen tar över projektet i någon form.

Problemet är att det sistnämnda många gånger leder 
till att göra avkall på styrkan i projekten. Det kan vara att 
erbjuda trygga rum för HBTQ-ungdomar, som i kom-
munal regi innebär att det inte är möjligt att uteslutande 
anställa personer som själva definierar sig som HBTQ. Det 
kan också handla om projekt som under lång tid kunnat 
bygga upp ett förtroende hos befolkningen i en stadsdel, 
men som vid kommunal inblandning reduceras till en 
möjlig ”quick-fix” redo att implementeras på andra platser.

det frivilliga arbetet står inför en rad utmaningar. Hur 
ska det frivilliga oberoendet säkras samtidigt som kraven 
från det offentliga och enskilda kommer att öka? Hur 
hanteras risken att de egna insatserna leder till ytterligare 
ansvarsförskjutning? Dessutom: hur ska ekonomin kunna 
lösas utan att ge avkall på kvalitet?

Slutligen finns också frågan hur de enskilda frivilligar-
betarna ska orka med i en allt mer polariserad, kravfylld 
och rörig värld. Detta ansvar borde landa på det offentliga, 
för om ansvaret förskjuts bort från det allmänna måste 
resurserna rimligen öka för det frivilliga. •

Marcus Herz, lektor i Socialt arbete vid Malmö högskola

 ”Många fler som arbetar frivilligt 
har därför behov av handledning och 
stöd under tiden för sitt arbete.”

”Läxhjäl
pen kan, 
om den 
fungerar 
alltför väl, 
användas 
som skäl 
för att  
behålla  
dagens 
system  
eftersom 
hjälpen 
anses bli 
tillgodo
sedd utan
för skolan 
och det  
offentliga.” 

bild på Marcus

foto helen johansson
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nIC-mannekäng # 5 nIC-mannekäng # 6

kudrEt karaqöz, 
35 år, vårdarE

vad är ett enat 
Malmö för dig?
– alla ska kunna umgås 
så som vi gör här i folkets 
park och umgås olika reli-
gioner, olika etniciteter... 
att man ska kunna 
vara en nation ändå.

Hur kan man jobba 
för att nå dit?
– jag tycker att man 
ska börja snacka om 
vardagsrasismen; vara 
öppen och snacka 
om rasismen och 
diskriminering. Det är 
inget som man ska dölja. 
som utlänning utsätts 
man mycket men man 
ska stå upp, höja 
sin röst och säga 
vad man tycker.
Det gäller för alla att man 
ska våga prata om det.

vad gör du själv för 
ett enat Malmö?
– Politiken är viktig.
man ska välja rätt 
parti och rösta.
jag skulle aldrig 
rösta på sD till exempel... 
det är ett val.
men malmö känns rätt 
bra, det är många olika 
etniciteter som bor här.
som utlänning skulle jag 
aldrig kunna tänka mig 
att bo någon an-
nanstans än i malmö.
rasismen känns mycket 
starkare så fort man 
kommer utanför stan. 
här är människor mer 
vana vid utlänningar.

IbbE cEESay, producENt 
på MorISkaN

vad är ett enat Malmö för dig?
– Det är ett malmö där alla 
känner sig trygga, alla känner sig 
välkomna, där det finns mångfald 
och förståelse bland folk.

Hur kan man jobba för att nå dit?
– Det kan finnas olika vägar. Jag 
tror genom en samlingsplats för 
folk och ett samhälle där folk 
har möjlighet att uttrycka sina 
åsikter och också sin mångfald.
jag tror väldigt starkt på mångfald. 
jag tror att det är ett sätt att nå dit.

vad gör du själv för 
ett enat Malmö?
– jag gör mitt allra bästa genom 
att samarbeta med andra för att 
kunna skapa en mötesplats där folk 
kan träffas och lära känna varan-
dra och känna sig inkluderade.
jag tror att om vi tillsammans 
bekämpar utanförskap så 
kan det vara ett sätt att 
skapa ett enat malmö.

mannekängintervjuare/fotograf Jul io barcel los
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utblICk: baskIen

Redan före resan har vi 
förstått att Baskien stick-
er ut i statistiken kring 
arbetslösa unga. Här 

uppe i norr är runt 30 procent av de 
unga (16–25 år) utanför arbetsmark-
naden, i övriga Spanien är det mer än 
varannan. Vårt syfte med resan är att 
ta reda på varför. Vad är det som görs 
eller finns i Baskien som inte görs el-
ler finns i övriga Spanien?

vi vaknar tidigt och ger oss ut för 
en kopp kaffe. Utanför hotellet ligger 
Guggenheim, detta mytomspunna 
museum vars muskler i titan sägs ha 
lyft en hel stad. En futuristisk bygg-
nad som ska ha räddat Bilbao, Spa-
niens fjärde största stad, från ödet att 
bli en sliten industristad. Många är de 
avundsjuka stadsplanerare som kom-
mit hit för att lära.

– Vi talar hellre om en Bilbaoeffekt, 
säger Esther M. Aretxabala, forskare 
vid Deusto Universitet i Bilbao. Byg-
get av Guggenheim blev startskottet 
för så mycket mer, däribland ett nytt 
tunnelbanenät, en gigantisk musik- 
och konferensanläggning som vunnit  

Bilbao tänder 
gnistor även  
i Malmö

bakom en ganska intetsägande dörr 
döljer sig ett ESF-projekt, Fundacion 
Penascal, som utbildar unga (15-35 år) 
i praktiska yrken. Lokalen är gigantisk 
och innehåller flera olika verkstäder 
och ett storkök. Dagligen sysselsätts 
här runt 900 deltagare i projektet. 

”Utbildning är vaccin mot våld” 
står det på ett av kollagen som täck-
er väggarna i de många korridorer 
som förbinder verkstäderna med 
varandra. Genom teoretiska kunska-
per, praktiska färdigheter och social 
träning ska individer utvecklas och 
bli mer anställningsbara. Projektets 

målgrupp, individer i riskzon för so-
cialt utanförskap, formas till kockar, 
serveringspersonal, kallskänksbiträ-
den, konditorer, elektriker, tekniker, 
snickare, rörläggare, modedesigner, 
skräddare och mycket mer. Det som 
produceras här säljs till marknadspri-
ser i regionen.

stiftelsen bakom projektet, också 
denna non-profit, har ett väldigt nära 
samarbete med både offentliga och 
privata institutioner och ett välanvänt 
nätverk bland företagare med ett soci-
alt engagemang utöver det vanliga och 

reglerade. I Baskien ställs det krav att 
arbetsgivare anställer personer som 
lever i utanförskap, hur många beror 
på företagets storlek och omsättning. 
Kanske ännu en förklaring till varför 
Baskiens arbetslöshetssiffror bland 
unga är lägre än övriga Spanien?

trötta men inspirerade valde vi på 
kvällen att göra som rekommenderat 
och besöka Plaza Nueva i Casco Viejo, 
ett fyrkantigt torg som närmast kan 
beskrivas som ett offentligt vardags-
rum där alla är välkomna. 

Ett otaligt antal pinxtobarer lockar 

 Enligt muntlig uppgift från Esther M. aretxa-
bala, forskare vid deusto universitet i bilbao

http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/
arbetsmarknad/arbetsloshet/ungdomsar-
betsloshet-internationellt

Enligt muntlig uppgift från Juan lecumberri, 
fundacion adsis

flera internationella priser och den 
böljande bron Zubizuri.

esther är den som ska introducera 
oss för organisationerna i Bilbao. Vi 
har bestämt möte framför Puppy, Jeff 
Koons skapelse, den gigantiska bloms-

terklädda hund som vaktar Guggen-
heim. Det regnar lätt, men vinden är 
förvånansvärt varm för oss som nyss 
lämnat ett januarirått Sverige.

Första besöket gör vi på Ascoica-
tion Agiantza som driver flera dagcen-
traler och ett aktivitetscenter i Bilbao 
sedan 20 år. Då Baskien tar emot stora 
flyktingvågor från Västra Afrika och 
Marocko har verksamheten alltmer 
kommit att handla om samhällsinte-
grering av unga flyktingar. Med jobb-
förberedande kurser och motivations-
arbete för att skapa framtidshopp 
förbereds deltagarna för praktik. 

Ascoication Agiantza, som är en 
non-profit organisation, har flera 
jobbsökar-centraler i utsatta områden 
av Bilbao. Uppdragen och deltagarna 
får organisationen av de olika sociala 
förvaltningarna i staden och regionen; 
ett väletablerat tvärsektoriellt samar-
bete och kanske en förklaring till ar-
betslöshetsstatistiken?

på väg mot nästa studiebesök går vi 
mellan floden och järnvägen, genom 
området som kallas San Francisco. 
Klockan är inte mer än 10 på förmid-
dagen, men redan står prostituerade 
kvinnor längs med gatan väntande på 
kunder. 

San Fransisco är ett av Bilbaos 
mest fattiga områden och stadens 
styre har länge arbetat med att stärka 
ett positivt utbud av mötesplaster och 
öka tryggheten. Idag lockar det bohe-
miska området med sin mångfald av 
restauranger och kulturella arenor 
både studenter, konstnärer, artister 
med flera.

frank gehry’s världsberömda konstmuseum guggenheim Museum bilbao.

Puppy av Jeff koons.

resedagbok med Hassela Movement:
”Det är nästan midnatt när vi anländer till Bilbao. 
resan har varit överraskande lång – spanien – 
det känns ju nästan granngårds nuförtiden. men 
snart står det klart att Bilbao och Baskien skiljer  
sig på flera sätt från den mer kända Solkusten.”

” Vad är det 
som görs 
eller finns 
i Baskien 
som inte 
görs el
ler finns 
i  övriga 
Spanien?.”

text och foto susanne johansson &  
gabriel la cast i l lo
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med sitt utbud och här gör det inget 
att det nästan alltid regnar i Bilbao. 
Vi gick hela varvet runt och testade 
många olika sorters välsmakande 
pinxtos. En kort promenad senare och 
efter en stunds reflektion under den 
drygt 9 meter höga Maman (av Louise 
Bourgeois) skyddande spindelkropp 
var vi redo för en god natts sömn.

nästa dag besökte vi Fundacion Ad-
sis som visade sig vara mest relevant 
för oss då det gäller ett framtida even-
tuellt samarbete. 

Organisationen, också denna non-
profit, har flera beröringspunkter med 
vår egen verksamhet. Adsis bygger en 
stor del av sin verksamhet på volon-
tärt arbete och satsar kraft och resur-
ser på att finna, få och behålla sina vo-
lontärer. Här kan vi lära mycket. 

Adsis driver inom organisationen 
olika projekt, bland annat ett ut-
slussprojekt från kriminalvård där 
syftet är att med individuell hand-
ledning och coachning förändra atti-
tyder och ”kriminalitet som livsstil”. 
Dessutom verkar man ute på skolor 

och utbildar runt 4 000 skolungdo-
mar om året i lika behandlingsfrågor.

De framgångsfaktorer vi har haft 
med Hassela Movement som vuxet 
förebildarskap, relationsfrämjande 
arbete och den individuella anpass-
ningen, arbetar också Fundacion Ad-
sis med. Dessutom är de, precis som 
vi, starkt förankrade i en värdegrund 
som genomsyrar alla deras verksam-
heter och aktivt påverkar allt dagligt 
arbete som görs. Kanske finns en tred-
je förklaring till statistiken i detta?

vår studieresa kan kännetecknas av 
den där tändande gnistan som Gug-
genheim sägs ha varit för Bilbaos 
transformering från trött industristad 
till en spännande kulturstad dit allt 
fler turister hittar. 

Samma tändande gnista såg vi 
nämligen i de ungas stolthet över att 
visa oss vad de skapat i verkstäderna 
och storköket på Fundacion Penascal. 

Samma tändande gnista hörde vi i rös-
tens patos hos pedagogen som talade 
om att hela samhällets gemensamma 
solidariska ansvar stöttar utsatta via 
Fundacion Adsis. Samma tändande 
gnista kände vi i framtidshoppet som 
så tydligt fanns bland cykelreparatö-
rerna på Ascoication Agiantza. Cykel-
reparatörer som bara några år tidigare 
anlänt till Baskien som flyktingar.

Vi såg, liksom på vår hemmaplan, 
konkreta resultat av tändande gnis-
tor; en bekräftande klapp på axeln 
som leder till modet att våga möta en 
okänd med ett leende; ett lyssnande 
möte som öppnar hjärtan och vidgar 
blickar; ett förebildarskap som blir till 
ringar på vattnet i skolorna.

en stads förändring och förbättring 
i all ära. Men det är människorna som 
gör staden. Även en stad som har ett 
skinande blankt Guggenheimmuse-
um. •

Hassela movement och baskien
En arbetsmarknadsinsats finansierad av Europeiska Socialfonden 
(esf). sedan starten 2012 har drygt 100 unga vuxna som stod långt 
från arbetsmarknaden, utbildats och handletts till barn- och ung-
domscoacher. runt 85 procent av dem som blivit examinerade 
barn/ungdomscoacher har idag sysselsättning. Det transnationella 
arbetet i hassela movement har främst riktats mot Danmark och 
spanien. 
eftersom arbetslöshetsstatistiken i Baskien skiljer sig åt från övriga 
spanien har hassela movement vid två tillfällen varit på studieresa 
där. januari 2014 besökte gabriella castillo (processkoordinator, 
hassela movement) och susanne johansson (verksamhetsansva-
rig, Hassela Movement), flera organisationer. Detta resereportage 
skildrar tre av besöken. 

ESf-projektet fundacion penascal utbildar unga i olika praktiska yrken. ”utbildning är vaccin mot våld”, är en av ledstjärnorna.

bronsskulpturen Maman völkomnar be-
sökarna till stadens berömda museum.

Även en stad som bilbao utgörs i första hand av de människor som bor där. Här en gata i bohemiska delområdet San fransisco.

”Vi såg, lik
som på vår 
hemma
plan, 
 konkreta 
resultat 
av tändan
de gnis
tor; en be
kräftande 
klapp på 
axeln som 
leder till 
modet att 
våga möta 
en okänd 
med ett  
leende.”
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annons för glokala?
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NIc-gallErIEt?
X aNtal SIdor
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Magasin Nic.

För ett  
enat MalMö.


