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INTERVJUPERSONER!!
Aje Carlbom, fil dr, sociantropologi, Malmö högskola 
Anders Lundberg, lektor i socialpsykologi, Lunds universitet 
Anders Mellberg, kommunikationsdirektör, Malmö stad 
Anders Skans, gruppledare (v), Malmö stad  
Anders Åkesson, ordförande, kulturnämnden (mp), Region Skåne 
Andreas Hasslert, studiekonsulent, Ibn Rushd 
Andreas Herbst, överläkare, Skånes universitetssjukhus 
Andreas Wessman, pastor, Malmö Pingstförsamling 
Ann Aldén, kyrkoherde, Svenska kyrkan 
Anne Sseruwagi, kanalchef, Sveriges Radio Malmö 
Annika Annerby Jansson, regionfullmäktiges ordförande (m), Region Skåne 
Ask Gasi, styrelseledamot, Bosniska islamiska församlingen  
Aslihan Eknici, ordförande, Alhambra - Malmö muslimska studentförening 
Behrang Miri, ordförande, samhällsdebattör, artist, RGRA, Paraplyet och Magiska matttan 
Bejzat Becirov, ordförande, grundare, Islamic Center i Malmö 
Bettina Schütz-Gärden, medlem, Tyska församlingen 
Björn Håkonsson, diakon, Katolska kyrkan 
Björn Wäst, organisationsstrateg, Skåne Stadsmission 
Blazo Kosarski, präst, Makedonska Ortodoxa kyrkan 
Bo Håkansson, Grundare, Farstorp Invest AB 
Christel  Tholse Willers, chef, SVT Malmö 
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad 
Christina Merker-Siesjö, verksamhetsansvarig på ABL och ordförande för Yalla Trappan, ABF/ABL 
Christoph Lukkerz, regional koordinator, Social Ekonomi Skåne 
Cornelia Björklund-Röjner, ordförande (m), Integrationsrådet, Region Skåne 
Dharmavajra Schultze, dharma-lärare, Buddhaways (Yih Ga Chö Dzong) 
Dan Ericsson, Senior Advisor, Diplomat Communications AB 
Daniel Koverman, ombudsman, Judiska församlingen 
Daniel Norburg, pastor, Immanuelskyrkan, Evangeliska frikyrkan 
Daniel Persson, tf direktör, Öresundskommittén 
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Malmö stad 
Elsebeth Tank, stadsbibliotekarie, Malmö stad 
Eva Årestad Radner, länspolismästare, Polisen 
Ewa Bertz, gruppledare (fp), Malmö stad 
Ferro Mehmedovic, pastor, Svenska Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan 
Fred Kahn, ordförande, Judiska Församlingen 
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Fredrik Fernkvist, gruppledare (mp), Malmö stad 
Gunilla Jansson, utvecklingsledare, Räddningstjänsten Syd 
Göran Tunhammar, landshövding, Skåne län 
Hanna Thomé, kommunalråd (v), Malmö stad 
Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenska Dagbladet 
Henrik Melius, vd, Spiritus Mundi 
Hugo Cederschiöld, distriktsguvernör, Rotary-Skåne 
Idriz Karaman, huvudimam, Bosniska Islamiska Riksförbundet 
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (s), Malmö stad 
Jalle Lorensson, chef för Malmö kulturskola, Malmö stad 
Jan Wifstrand, vd, Rapidus AB 
Jelica Ugric, ordförande, Internationella kvinnoföreningen i Malmö 
Jörgen Haglind, informationsdirektör, Tetra Laval Sverige AB 
Katarina Aspegren, inspektör, Polisen 
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd (s), Malmö stad 
Kenji Miyazu, vd, Jaenecke arkitektbyrå AB 
Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande (s), Malmö stad  
Kerstin Lindell, President & CEO, Bona AB 
Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd (mp), Malmö stad 
Lars Birve, ordförande, Skåne Stadsmission 
Lena Friblick, vd, journalist, Xenofilia - förlag och produktionsbolag 
Lotta Lundgren, vd/verksamhetsledare, Drömmarnas hus 
Magnus Dahl, vd, Aspekta AB 
Magnus Olsson, kommunalråd (sd), Malmö stad 
Mangalvati Cita Aros, braman, Hare Krishna 
Mani Singh, representant, Sikh Cultural Association (Malmö Gurdwara) 
Maria Ferm, ledamot (mp), Riksdagen 
Marianne Berg, ledamot (v), Riksdagen 
Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare och kommissionär i Malmö kommissionen, Region Skåne 
Martin Martinsson, vd, Musik i Syd 
Martina Nilsson, kommunalråd (v), Malmö stad 
Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande (m), Lunds kommun 
Mats Werne, förbundschef, Skåneidrotten 
Mia Möller, diakon, Svenska kyrkan 
Midhat Ibrahimbegovic, grundare, Islamic Center i Malmö 
Mikael Sandgren, regionchef, Rädda Barnen Syd 
Mikael Stigendal, professor i Sociologi och kommissionär i Malmö kommissionen, Malmö Högskola 
Ming Bao, lärare, Tao Zen Sangha (Malmö Chan tempel) 
Olle Schmidt, parlamentariker, Europaparlamentet 
Olof Lavesson, ledamot (m), Riksdagen 
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Per Håkansson, kyrkoherde, Svenska kyrkan 
Per Lärka, redaktionschef, SVT-Malmö 
Per Widlundh, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Syd 
Per-Erik Ebbeståhl, trygghet- och säkerhetsdirektör, Malmö stad 
Pehr Andersson, näringslivsdirektör, Malmö stad 
Pernilla Ouis, docent i hälsa och samhälle, Malmö högskola 
Peter J Olsson, politisk redaktör, Kvällsposten 
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (m), Region Skåne 
Rakel Chukri, kulturchef, Sydsvenska Dagbladet 
Reino Fridh, regionchef, Sensus Skåne-Blekinge 
Rikard Larsson, regionråd (s), Region Skåne 
Rizwan Afzal, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet 
Rolf Tufvesson, ordförande, Skånes Bildningsförbund 
Safija Imsirovic, projektledare (Gnistan - öppen barnverksamhet), Malmö stad 
Salim Najar, vice ordförande, Medina - utbildningscenter 
Saman Bakhtiari, producent, reporter, krönikör, Sveriges Radion, Metro 
Simin Ekman, medlem, Malmö Bahai samfund 
Stefan Lindhe, kommunalråd (m), Malmö stad 
Sten Högberg, pastor, Missionskyrkan 
Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och handelskammaren 
Surinder Jossan, representant, Sikh Cultural Association 
Susanne Simonsson, ombudsman, LO-distriktet i Skåne 
Tahmoures Yassami, verksamhetschef, Iransk - Svenska Föreningen 
Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande (m), Trelleborgs kommun 
Yacir Persson Chelbat, grundare, Nätverket Det Mångkulturella Sverige 
Yngve Petersson, regionråd, ordförande i kulturnämnden (mp), Region Skåne 
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INTERVJUMALL !!
Namn: 
Titel: 
Organisation: 
E-post: 
Tel: !
Tid: 
Plats: !
1. Vad är viktigast med det du gör i ditt arbete? 
2. Hur bidrar du och din organisation till ett positivt socialt klimat i kommunen/Skåne? 
3. Vad motiverar dig till att göra denna insats? 
4. Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
5. Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
6. Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
7. Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
8. Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
INTERVJUSVAREN, frågorna 4 - 8!!!
Intervju nr 1 !
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• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är enorma! Det är svårt att få grepp om hela frågan. Den egna kulturella tillhörigheten måste 
kombineras med öppenhet. Trygghet får inte stå i motsats till öppenhet och intresse för andra människors 
sätt att tro eller leva. Men det är svårt att gå utanför den egna referensramen. Det kan märkas i publikens 
tröghet när det handlar om musik som känns annorlunda. Bland musikerna är det lättare, hos dem har 
respekten och lusten vuxit för ny eller annorlunda musik. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Alla som har påverkansmöjligheter. I media, politik, näringsliv osv. Nyckelpersonerna är de som kan gå på 
tvärs över gränsdragningar. Inget område kan ensamt påverka samhällsutveckling på djupet, inte politiken, 
inte heller media eller kulturlivet. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Svår fråga. Jag saknar en djupare insikt. Men jag har övertygelsen att man måste respektera 
religionsfriheten. Rätten att utöva sin religion. Men när den religiösa uppfattningen inte tolererar andra 
trosriktningar eller annorlunda livsstilar måste man reagera tydligt från samhällets sida. En viss flathet kan 
märkas från religiösa ledare när mänskliga rättigheter kränks i religionens namn, inte minst när det handlar 
om livsstilsfrågor. Över lag måste kyrkorna måste bli tydligare i samhället, i debatten och opinionsbildandet. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
En given möjlighet är att religionsföreträdare fortsätter att uppträda gemensamt. Viktigt är också att 
samfunden är aktiva och stöttande i människors eget kulturskapande. Kyrkan står för viktiga värden även för 
icke-troende, det ges möjlighet till en slags andlighet utan att den är starkt kopplat en gudstro.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Svenska kyrkan är dålig på att förmedla budskapet om vad kyrkan betyder för mänsklig gemenskap, vid 
sidan om tron på Gud. Den betydelsen måste man vara rädd om. Kyrkomusiken och barn- och 
ungdomsverksamheterna kan komma att betyda mycket mer än idag för människors förmåga att stanna upp 
och kunna ta emot upplevelser av andlig karatär. ! !
Intervju nr 2 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är stora och svåra. Hos allmänheten finns en låg kunskapsnivå. Rädslan för det som känns annorlunda 
är påtaglig. Invandrarna utgör en outnyttjad resurs. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De modiga förtroendevalda saknas. Medias roll är viktig. Sydsvenskans Heidi Avellan skulle kunna göra en 
stor insats. Landshövdingen Göran Tunhammar utmärker sig på ett positivt sätt. Länspolismästeran är även 
hon viktig. Liksom biskopen. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De engagerar många människor. I samfunden finns väl utvecklade nätverk, som är intressanta i ett 
förändringsarbete. Ledarnas betydelse är avgörande, för en positiv utveckling. Men deras inflytande kan 
förstås även påverka negativt. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
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De kan vara opinionsbildanade och mer aktiva i samhällsdebatten. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Tempot i integrationsarbetet måste bli högre, mer fördjupat och intensivare. Malmö stad, Region Skåne 
måste bli synligare i frågor som rör integration och mångfald. Det samma gäller för Lunds stift och 
biskopen.  

!!
Intervju nr 3 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Utmaningarna är stora och processen som behövs är lång. Frågan om tolerans är förutsättningen för att 
lyckas överbrygga avstånden mellan människor och för att mångfaldssamhället ska fungera. Vi måste arbeta 
metodiskt, exempelvis i synen på och bruket av slöja. Lösningar är inte svåra att finna, om man verkligen 
vill. Det är viktigt att toleransen inte bara utövas av minoriteterna. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Politikerna. Imamerna. Prästerna. Personer i de sociala medierna. Jag tänker på personer som Salih 
Tufekcioglu och Laid Bouakaz. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Ansvaret är stort. Andliga människor påverkar samhällsförändringar på djupet. Tänk på Martin Luther, 
Malcolm X och Mahatma Ghandi. Om vi fortsätter förtrycka de andliga krafterna, då mister vi positiva 
möjligheter. Det andliga kan förstås även användas negativt. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De stora religionerna har mycket gemensamt. Idén om behovet av goda handlingar exempelvis. Andligheten 
har en stor roll i arbetet med solidaritet och i viljan att hjälpa utsatta människor. Det är inspirerande att 
känna samhörighet med andra troende, oavsett religion. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
För troende och icke-troende behövs en gemensam värdegrund. Tillsammans kan man verka mot exempelvis 
arbetslösheten i Rosengård. Det andliga har en viktig roll att spela i kampen mot arbetslöshet. I islam säger 
vi att man måste vara aktiv som arbetslös och att man måste kunna försörja sig själv. Individen har ett 
ansvar, men också samhället. En intressant tanke är att de religiösa organisationerna måste bli bättre på att 
finansiera sig själva, de behöver utveckla en ekonomisk och kommersiell sida. !!
Intervju nr 4 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Att motverka splittringen och motsättningarna tillhör de största utmaningarna för det mångkulturella 
samhället. Vi måste höja sysselsättningsgraden bland malmöborna. Fattigdomen och utanförskapet måste 
bekämpas. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Alla personer med auktoritet.  
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• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Svenska kyrkan är för byråkratiserad. Kyrkan måste bli mer präglad av församlingarnas behov och 
synpunkter. I församlingarna finns en stor öppenhet och massor av kompetens. Församlingarna är en resurs 
i ett nödvändigt förändringsarbete. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De religiösa organisationerna är ofta välorganiserade. De engagerar många människor och kan bli viktiga 
aktörer för förändring, eller för ökad isolation. Man måste vara öppen för andras uppfattningar, även av 
religiöst slag. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Människorna är viktigast i varje förändringsprocess. Fysisk planering är viktig i frågor som rör socialt 
klimat. Man måste bygga en stad för möten mellan människor. Alla vinner på att folk är i rörelse. Det gör 
gatorna och torgen tryggare. !!
Intervju nr 5 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De finns! De märks genom intoleransen. Genom motståndet till de förändringar som följer den ökande 
mångfalden. Människor måste ges möjlighet att ta del av samhället utan att bli assimilerade. I det 
mångkulturella samhället kan man lära av varandra, av varandras olika sätt att se på saker och ting. 
Kunskaper som näringslivet och samhället i stort har nytta av. Det bidrar till utveckling även på det 
personliga planet. Toleransfrågan är den största frågan. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De politiska ledarna. Företagsledarna. De som tar ansvar för stadsplaneringen. Personer i föreningslivet, 
exempelvis inom idrotten. Jag tänker på FC Rosengård som ett exempel. De religiösa samfunden är viktiga. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De intar en central roll och en växande betydelse i samhället. Allt fler människor intresserar sig för frågor 
som rör andlighet. Andligheten får ett allt starkare fokus i offentligheten. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De måste bli tydligare med en gemensam grundsyn på de framtida samhällsfrågorna. Företrädare för olika 
religioner måste uppträda gemensamt. En bild av gemenskap kan påverka människor på ett positivt sätt. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? !
Religionsföreträdarna bör samlas sig till ett gemensamt agerande för att få igång en fördjupad dialog med 
samhället i övrigt. Ett öppet brev till de politikerna på lokal och regional nivå kan vara ett sätt att komma 
igång med dialogen. !!
Intervju nr 6 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
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Nu har vi ett mångkulturellt samhälle ju, vi kan inte avskaffa det. Och det är de europeiska länderna som har 
hämtat hit arbetskraft, många av dem muslimer. I Tyskland har man kallat dem gästarbetare men det är en 
vanföreställning att tro att de kommer flytta tillbaka. Så nu har vi i våra länder människor från många olika 
länder och som tillhör olika religioner och då måste vi förhålla oss till varandra. Att varje grupp isolerar sig 
går inte. Vi måste kunna umgås med varandra med respekt. Lyckas vi inte är risken stor för fenomen som det 
som hände i London nu nyligen eller i Paris för några år sedan. Något annat som är viktigt är att unga 
invandrare har en möjlighet att få jobb. Där har föräldrarna ett ansvar, och även skolan – så att unga 
invandrare stimuleras till att lära sig god svenska för utan det får de inga jobb. Samtidigt är det viktigt att 
motverka den rasism som förekommer bland svenskar, inte minst hos arbetsgivare. Det händer alltför ofta att 
du är uppvuxen här, talar svenska, söker jobb och uppger ett utländskt namn och då säger de bara: ”vi hör 
av oss”. Så det behövs ansträngningar från båda sidor. Du kan inte säga till invandrarungdomar ”ni måste 
integrera er” samtidigt som de känner av tveksamhet från arbetsgivare på grund av deras ursprung. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Dels politikerna i stadshuset naturligtvis. Men också företrädare för religiösa organisationer och 
massmedierna – exempelvis Sydsvenskan som aldrig skriver positivt om religioner. Sedan även människor 
som ingår i sådana här interreligiösa nätverk – de kan bidra till något gott genom att prata om det bland 
sina vänner och bekanta. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
 Att mötas, tala med varandra och få förståelse för varandra. Att visa andra att man kan tala med varandra 
och vara förebilder på det viset för andra människor. Och att stävja extremistiska föreställningar. Exempelvis 
finns det ingen täckning i Koranen för att agera självmordsbombare – att informera om det. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att öppna sina dörrar för allmänheten och inte sluta sig. Och genom att visa att de kan samarbeta 
och på det viset väcka eftertanke. De kan också föra fram etiska värderingar, som är så viktiga i samhället. 
De bör också visa att de religiösa gemenskaperna är viktiga och något som människor och samhället 
behöver för att kunna fungera som motvikt till egoismen. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att namnet på projektet – Social Cohesion – inte är så bra. Det säger ingenting och väcker inte engagemang 
över huvud taget. !!
Intervju nr 7 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Om man jämför med att vara bergsbestigare. Det finns svåra delar och sedan kan man känna ibland att man 
har nått en bit och sedan kommer backarna igen. Jag tror vi kommer få arbeta med det så länge vi lever. Det 
viktiga är att vi arbetar med det och inte sopar det under mattan. Vissa saker är särskilt viktiga såsom 
utbildning, arbete, bostad och en god hälsa för alla. Har du en god utbildning, arbete, god hälsa så är du 
synlig i samhället och känner att du behövs i samhället. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
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Politikerna. Hade alla politiska partier i fullmäktige varit enade i en gemensam manifestation hade det varit 
oerhört bra. Det försökte Folkpartiet få till men det gick inte igenom. Sedan har föräldrar ett stort ansvar. 
Om små barn växer upp i en familj där man talar illa om andra människor på grund av deras religion eller 
sexuella läggning så föds de med hatet och fortsätter sedan i samma spår själva. När judiska församlingen 
organiserade en manifestation för fred i Israel möttes de av en motmanifestation där det stod pappor med 
sina små barn och skrek hatord. 
• Finns det några andra nyckelpersoner? 
Lärare och läkare har en roll. Men politiker är de som sätter ribban i samhället. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Religiösa grupper ska inte motarbeta lagarna i vårt land, men i övrigt tycker jag att man ska få utöva sin 
religion. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att samarbeta. Inte se varandra som fiender utan tvärtom lära utav varandra. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att det ska arbetas mer med de här frågorna och att man ska våga ha en öppenhet i de här frågorna. Få 
fram det som man ser som problem så man kan börja lösa dem. Som till exempel måste polisens arbete när 
det gäller hatbrott tas på stort allvar, det kan inte komma i tredje, fjärde hand. Skolan har också en viktig roll 
genom att se till att anmäla ifall barn blir trakasserade och ta tag i problemet. Sjukvården måste lära sig 
mer om olika kulturer. 
• Något tips på någon vi bör prata med? 
Kvinnokliniken och barnkliniken där det har varit en hel del problem. !!
Intervju nr 8 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vi måste gå in i frågorna på ett tydligare och samtidigt på ett mer respektfullt sätt. Att vara tyst när 
värderingar krockar och konflikter uppstår är motsatsen till respekt. Samhället måste överge den 
beröringsångest som hindrar en rättfram diskussion om det mångkulturella samhällets problem. Inte minst 
av skälet att vi behöver en positiv framtid tillsammans med människor av olika etnicitet, tro och kulturell 
tillhörighet. I grunden är vi rädda för människor som är annorlunda. Den rädslan måste vi överge! 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De personliga förebilderna i vardagen är viktiga. Personer som verkar i den nära verkligheten, på 
arbetsplatsen, i skolan, i grannskapet. Människor som bidrar till att inspirerande möten äger rum mellan 
personer av olika tillhörighet. Självklart är även ledare och chefer viktiga i sammanhanget. Jag tänker på 
politiker som Ilmar Reepalu, Pia Kinhult och på personer inom näringslivet som Dan Olofsson, Percy 
Nilsson och Greg Dingzian. Rosengård Invest är ett intressant exempel på vad näringslivet kan bidra med. Vi 
behöver ledare som vågar utmana fördomar. Chefer som vågar ge folk en chans även om det betyder att 
konventioner bryts. Generellt sätt är vi för fega. Modiga ledare behövs. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
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Mycket i samhället är byggt på religionen. Moral- och etikfrågor måste diskuteras i mindre och större 
sammanhang. Den offentliga debatten präglas för lite av perspektiv som utgår från andra värden än 
materiella eller ekonomiska. Här har religionen en viktig roll att fylla. Kyrkorna skulle kunna betona vikten 
av ideellt arbete, som kan betyda mycket på det personliga planet, men även samhälleligt. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Okunskapen om de stora religionerna och om vad religiöst liv kan innebära är betydande. I media hör vi 
oftast om fundamentalister av olika slag. Det är viktigt att fokusera på likheterna mellan religionerna. Att 
företrädare för olika religioner agerar tillsammans kan betyda mycket. Att de uppträder gemensamt, inte 
bara i samband med negativa händelser, som katastrofer av olika slag. Viktigt att de syns när något positivt 
ägt rum. Avgörande är förstås att olikheterna respekteras och att man kan föra en dialog och verka 
tillsammans. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det råder ett vakuum efter att politiken tömts på ideologisk debatt. Frågor om människovärde och ämnen 
med existentiellt innehåll intresserar folk. Svenska kyrkan bör förstärka utvecklingen av samtalsfora om 
livåskådning och etik utanför själva gudtjänstriten och kyrkobyggnaden. Man bör skapa former som 
överraskar. Agera på platser och i sammanhang där kyrkan vanligtvis inte framträder. Exempelvis på möten 
som rör näringslivets villkor. Hos oss i samband med ett av Handelskammarens höstmöten? !!
Intervju nr 9 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag tycker de är jättestora och svåra. Jag har jobbat med interreligiösa verksamhet i fem år men stött på 
mycket svårigheter. Många religioner har ingen vilja att möta andra. Själv bor jag i Sofielund där det är en 
förfärlig kalabalik, som vi som svenskar har svårt för. Det finns många positiva saker också med det 
mångkulturella samhället. Det ger mycket för alla människor. Men jag tycker att samhället inte tar sitt 
ansvar för att få in människor från andra kulturer. Man lämnar folk till sitt öde och skapar stort utanförskap 
och stora sociala problem. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Politikerna främst eftersom de har ansvaret och pengarna. Företrädarna för de stora religionsinriktningarna 
har också ett ansvar som de inte alltid tar. Invandrare är ofta mer religiösa och församlingen spelar en stor 
roll i deras liv. Sedan kan även frivilligorganisationer göra mycket och de gör en stor insats idag där 
samhället kanske borde ha tagit mer ansvar. Man förlitar sig på dem eftersom det är billigare på kort sikt. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Att bringa förståelse och respekt för varandras traditioner. När vi till exempel läser i tidningen om en rabbi 
som blir trakasserad av unga muslimer, då är det därför att de inte vet något om judendomen och hur lika 
deras religioner är. Okunnighet är grunden till hela den problematiken. Det är där som jag menar att de 
religiösa företrädarna har ett ansvar att inte bara predika om sin egen Gud utan att även informera om de 
andra religionerna. Nätverket Tro och tolerans är en sådan gemenskap där vi jobbar för att förstå varandras 
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religioner men där är det bara präster, imamer och andra religiösa företrädare som är med, inte vanliga 
församlingsmedlemmar. Det är viktigt att föra ut det till dem så att de får lära sig. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att tala gott om varandra och få folk att inse att vi lever alla i samma stad och måste kunna umgås 
utan att bråka och misstro varandra. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- !!
Intervju nr 10 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Utmaningarna är gigantiska! Oöverstigliga! Vi har byggt in motsättningarna i samhället. Schabloner, bilder, 
och fördomar bidrar till att misstron mellan människor förstärks. Rädslan får ökat utrymme när 
polariseringen skärps. Rädslan finn t o m hos polisen, som inte vågar visa sig på vissa platser i Malmö, 
exempelvis Seveds plan. Segregationen är svår i Malmö. Ghettoiseringen märks tydligare. Egna slutna 
samhällen etableras i fler områden. Samhällen med eget socialt liv, egna lagar, egen ekonomi. Politiken är 
oförmögen att artikulera problemen. Det omöjliggör för politiken att verka. Politiken har övergett försöken 
att lösa problemen, istället försöker politiker och partier slå mynt av rädslan för det annorlunda. 
Fundamentalister av olika slag hörs allt oftare. Anti-semitismen är påtaglig. Allmänt sett kommer 
motsättningarna mellan befolkningsgrupper bli starkare. Främlingsfientliga partier som 
Sverigedemokraterna kommer att förbli framgångsrika. Situationen som är kaotisk, exhalerar. Det är ovisst 
vart det leder. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De som leder olika grupperingar är nyckelpersonerna. Och eldsjälarna som vill förändring, som vill 
överbrygga motsättningarna. En folklig revolt behövs! Förändringen måste komma nerifrån. Politiken är 
förlamad. Näringslivet har möjligheter, och det av egenintresse. Social samhörighet är en viktig 
förutsättning för ekonomisk utveckling. Boxningstränaren Dallas i Rosengård är en nyckelperson. Liksom 
Mats Paulsson (PEAB), Dan Olofsson (Sigma) och Sonny Modig (MKB). 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Borde vara att i vardagen stötta den utveckling som leder till att man lär sig leva tillsammans. Få familjer 
och nätverk att mötas, involveras i varandras gemenskaper. Det minskar avstånden mellan människor. Det 
bryter ner fördomar och motverkar de mycket negativa schablonerna, bilderna och föreställningarna. Det 
behövs en gräsrotsrörelse! Där person möter person! Familj möter familj! Fundamentalismen måste 
motverkas i varje gemenskap. Ideologisk skolning är viktig. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De måste bli mer tillgängliga! Varför finns de inte på Sebveds plan i dessa oroliga tider? De religiösa 
församlingarna måste engagera sig ute på Malmös gator och torg. Och tydligt vissa solidaritet och 
gemensamt ansvar. Konkreta aktiviteter bygger broar, som lägenhetsbesök, dörrknackningar över hela 
Malmö. Radikala grepp behövs. Man borde överväga att under en persiod lägga ner all traditionell 
verksamhet bland de religiösa och koncentrera sig på att finnas ute bland malmöborna. En revolution behövs 
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bland de troende, annars kommer det bara att finnas plats för fundamentalisterna. Kyrkan behöver 
vitaliseras. Tänk om Humanisterna tog rollen som socialt ansvarstagande kraft och genom sina företrädare 
dök upp på orosplatser som Seveds plan? Om de visade medmänsklighet i praxis, vad skulle då finnas kvar 
för utrymme i samhället bland de kyrkliga?  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
De politiska och religiösa hierarkierna är är oförmögna att lösa problemen. Det är folkligt engagemang som 
behövs. Mobilisera kraften hos kvinnorna, då händer det någonting spännande. !!
Intervju nr 11 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Begreppet ”mångkultur” är svårt för mig. Jag talar hellre om att många kulturer lever parallellt och 
tillsammans. Min övertygelse är att olikheter skapar styrka. Intoleransen är ett stort problem! Det är 
bekymmersamt när lagar står över dem som stiftats i riksdagen. Jag anser att det är orimligt att exempelvis 
sharialagar och s k romska domstolar ska ha en suveränitet över svensk lag. I det fallet är jag inte tolerant. 
Tolerans är inte att godta allt. Toleransens gränser rymmer en viktig diskussion. En annan viktig fråga 
handlar om språkkunskap. Språket är avgörande för en framgångsrik integration. Krav om kunnighet i 
svenska språket måste kunna ställas från samhällets sida. Man måste även våga tala om mångfaldens 
problem. Det är en förutsättning för att lyckas skapa ett samhälle där olika kulturer och religioner kan leva 
tillsammans. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Nyckelpersonerna finns i Malmös politiska ledning. Men även bland företrädarna för olika religioner i 
Malmö. Jag tänker på Judiska församlingen, På präster inom Svenska kyrkan som Mats Egfors, Ove 
Theander, Ingemar Thorin, Ingemar Simonsson. Media spelar en stor roll, exempelvis Heidi Avellan, Per T 
Ohlson, Daniel Rydén, Olle Lönneus. Åklagaren Solveig Wolstad. Kulturpersonen och politikern Lotta 
Lundgren. Ledande personer i Malmö kommunala bostadsbolag är också viktiga i sammanhanget. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Att förklara en mening med det personliga livet i ett större sammanhang och att bidra till ett bättre 
samhällsklimat.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Bygga broar och föra människor närmare varandra. Begrepp som respekt, förståelse och tolerans bör vara 
centrala i arbetet för ett positivt samhällsklimat. Svenska kyrkan måste bli bättre på visa vad de andliga 
aspekterna på livet kan innebära. Kyrkan reducerar sig allt för ofta till avgränsade samhällsfunktioner. Det 
kan handla om äktenskap, begravning, cermoniella institutioner när tron ibland är en andrahandsfråga. Det 
är farligt för kyrkan att ”av-andligalisera” sig. Andligheten kan bygga broar. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Segregationen är en enorm utmaning för Malmö. Den var stark förr. Idag är den än värre. Utbildning och 
bildning är vägen ut ur problemen. Här har de andliga och religiösa gemenskaperna en allt viktigare roll att 
fylla. 
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Intervju nr 12 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är stora och det är väsentligt att vi inte blundar för svårigheterna men inte heller bara fokusera på dem. 
Det väsentliga är att man är överens om samhällets kärnvärden som måste gälla för alla, och att man utöver 
dessa är tolerant. Men tolerant betyder inte detsamma som godtycklig. Religion får aldrig vara en ursäkt för 
att bryta mot kärnvärdena, som tex. att man inte slår sina barn, om att kvinnor är lika mycket värda som 
män.  Man måste skilja mellan sak (kvinnoförtryck) och symbol (huvudduk, som kan ha helt olika 
anledningar). Det finns inget alternativ till ett mångkulturellt samhälle. Vad skulle det vara? Ett unikulturellt 
har man försökt skapa bl. a. i Nazitidens Tyskland och man har ju sett vad det leder till, det går inte. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Individerna. Det är fint med projekt och föreningar men det finns en risk att det bara resulterar i papper och 
att dem man når är de som redan är engagerade. Möjligen kan man med ett sådant här projekt också nå dem 
som går i kyrkan, men idag är man engagerad redan också när man gör det. Jag tror inte att politiker är 
nyckelpersoner för att skapa ett gott samhällsklimat, men de kan däremot förstöra en hel del. Om man tänker 
på Ilmar Reepalus uttalande om att man kan förstå de som trakasserar Malmös judar pga den israeliska 
statens ageranden i Palestina – vad har judar i Malmö med israels politiker att göra? Men det viktiga är 
individerna, och att var och en måste ta ansvar. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Även de kan förstöra mer än de kan bidra. De får absolut inte gå ut med hat och fördomar. Och så kanske de 
ska praktisera tolerans. Det är bra om de kunde skapa möjligheter till möte. En bra sak är 
fadderverksamheten för nyanlända invånare. Religion är både en möjlighet och en risk. Det finns en risk 
med att definiera sin grupptillhörighet genom en religion för det innebär att man avgränsar och utesluter 
andra. Samtidigt måste man ha rätt till sin religiösa identitet. Jag tycker att man kan säga att tro är 
personlig, men behöver inte vara privat. Man skall inte behöva dölja sin tro och så är det nästan i Sverige. 
Religion får aldrig bryta mot kärnvärdena men annars så får den gärna synas. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att erbjuda mänskliga möten och praktisera tolerans. Respekt är också ett viktigt ord. Det saknas 
ibland respekt mellan troende och icke-troende snarare än mellan olika religioner. Grupperingar är alltid 
problematiska. Sedan vill jag poängtera att mångreligiöst betyder inte detsamma som mångkulturellt. Jag 
tycker jag det är farligt att förenkla på sådana här sätt. Och det är farligt att det idag är så mycket fokus 
bara på uppdelningen mellan kristna och muslimer. Det finns ju så mycket variation inom en religion. Som 
Sarrazin i Tyskland (vars bok ”Tyskland avskaffar sig självt” kom ut förra året) som låtsas som att det finns 
Tyskland och en motsats. Så ser ju inte verkligheten alls ut. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Varför skall namnet på projektet, Social Cohesion, vara på engelska?. Och att det är viktigt med ett 
långsiktigt arbete. Min första reaktion när jag hörde om detta var – jaha, sådant finns pengar till! Risken är 
att folk börjar engagera sig och sedan tar pengarna och projektet slut. Därför skulle det vara bra att ha ett 
tydligt mål och ett naturligt slut för detta projekt. 
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Intervju nr 13 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag flyttade till Malmö och tjänsten som pastor för att staden har en starkt mångkulturell profil. Vi har en 
internationell och globalt färgad församling här. Tron på Jesus är gemensam och stark. Den får personer att 
mötas bortom etniska och andra gränser. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är ledarna i vardagen, lärarna i skolorna och ledarna på fritidsgårdarna exempelvis. Personer som kan 
bidra till förändring! 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Gemenskaperna har en stor social roll för församlingarna. Men också en viktig betydelse när det handlar om 
bearbetning av andliga och sociala frågor. Andliga frågor är i centrum förstås.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Vi skulle kunna spela en mycket störe roll. Jesus gick till de föraktade. Kyrkan måste vara ute bland 
människor av alla slag för att vara trovärdig. Vi måste bidra till att lindra människors ensamhet. 
Väckelserörelsen har betytt mycket i svenska historia och kan göra det också idag. Jag tänker på tiden vid 
förra sekelskiftet och kampen mot alkoholism och utsatthet. Det väckelsen betydde för att bryta människors 
utanförskap kan verka även idag, då var arbetarklassen i fokus idag kan det exempelvis vara våra 
invandrare. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
När kyrkorna lyckas ena sig kring en gemensam nämnare uppstår en väldig kraft. Det finns en bra 
gemenskap inom frikyrkorna. Min önskan är att gemenskapen blir vidare. Dialogen med icke-kristna är 
viktig. Men det är svårare att se hur samverkan med samfund från de andra religionerna kan utvecklas. Men 
inom det socviala området borde det vara möjligt. Kanske kunde man exempelvis starta en ickereligös social 
ungdomsverksamhet tillsammans med ett muslimskt samfund? Det är viktigt att företrädare för olika 
religioner kan uppträda gemensamt. Annars blir det riktigt svårt att skapa en känsla av samhörighet på 
gräsrotsnivå. !!
Intervju nr 14 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag är för pluralism. Jag har erfarenhet av att leva i en kommunistisk diktatur. Vi måste lära oss leva med 
olikheterna i mångfalden. Särkulturerna måste värnas. Att förbjuda omskärelse eller bärande av slöjor är 
fel. Tvång får inte förekomma! Ingen ska pådyvlas en tro. Jag är emot missionerande verksamheter. 
Mångfalden är hotad genom främlingsfientligheten. Och genom politiken av Sverigedemokraterna. 
Intoleransen mot judar blir allt tydligare i samhället. Intoleransen mot olikheter över lag är växande, som 
om annorlundhet är ett hot. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
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Folk i media och i politiken är nyckelpersonerna. Ilmar Reepalu är en tongivande och mycket viktig politiker. 
Ledande personer inom Svenska kyrkan är också viktiga. Jag vill nämna exemeplvis Philip Dagerklint och 
nätverket Tro och tolerans. Liksom Islamic Center och dess grundare Midhat Ibrahimbegovic. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Gemenskaperna har symboliska värden, en förmåga att förmedla en tro och en tradition. Gemenskaperna 
bevarar och utvecklar kulturarvet. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att synliggöra och sprida kunskap om tro och tradition. Vi gör det genom att fira högtider på 
offentliga platser, som på Stortorget. Kulturevenemangen erbjuder goda möjligheter till möten mellan olika 
slags malmöbor. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Fortsätt det goda arbetet! Biskopen ivrar för mångfalden på ett inspirerande sätt. Det är viktigt att 
människor möts och lär av varandra. Personliga relationer är mycket viktiga! !!
Intervju nr 15 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag ser framför allt möjligheter, postiva sådana. Men utmaningaran är stora. Hur skapar man samhörighet 
mellan människor med olika syn på livet? Tron kan förena. Utmaningen är stor, inte minst för de svenskar 
som känner att de mer eller mindre tvingas till förändringar i samhället och i det personliga livet. Dialog 
behövs. Vi måste vara aktiva för att inte svåra konflikter ska uppstå. Rädsla leder till negativa och bestämda 
uppfattningar om  ”de andra”. Konskevensen kan bli misstro och en politik som vill göra sig av med ”de 
andra”. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De som har inflytande. Personer som är föredömen i vardagslivet. Vem har inflytande i människors liv? Det 
har religiösa auktoritetär. Idrottsledare och stjärnor. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag har tyvärr ingen tydlig bild av trosgemenskaperna utanför de kristna. Mitt intryck är att många kristna 
förpassar den egna religionen till någon slags utanförskap, isolation. Det är särskilt tydligt bland 
frikyrkorna. Man vill så att säga hålla sig undan. Hålla sig borta från den hemska syndiga världen. Att bryta 
isoleringen skapar konflikter inom den egna rörelsen. Vi måste finnas i världen! 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det kristna budskapet ” att älska sin nästa som sig själv” leder till ett mjukare samhälle. Människosynen blir 
humanare och mindre dömande mot de svaga. Vi måste verka för en positivare syn på ”de andra”. Vi måste 
vara öppna och humana i våra värderingar. Viktigt att återkomma med en andra chans för människor i nöd. 
Vi tror inte endast på Gud utan även på människan. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Interreligiöst arbete behövs på Malmös gator. Vi måste vara närvarande på stan. Lättillgängliga och på 
platser få vågar sig till, som exempelvis Seveds plan. Vi får inte upprepa att saker är viktiga och samtidigt 
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säga att vi inte har tid. Det leder till mindre av idealitet och mer av professionell verksamhet. Idealiteten är 
mycket viktig.  !!
Intervju nr 16 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
I definitionen av det mångkulturella samhället utgår jag hellre från social faktorer än etnicitet. 
Genusperspektiv, sociala skillnader, jämställdhet är viktiga begrepp när man ska försöka påverka de 
avgörande samhällsstrukturerna. Fokus är för starkt på etnicitet och frågor om socialbidrag. perspektivet 
måste vidgas. En social mix behövs. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Politikerna. Folk i media. Personer på olika nivåer i kommunen. De som kan stimulera till dialog med 
medborgarna och utveckla Malmö till en involverande stad. Nyckelpersoner är de som kan verka 
gränsöverskridande och få igång ett samspel mellan olika aktörer i samhället. Jag tänker på exempelvis 
Ilmar Reepalu och Ozan Sunar. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Svår fråga. Jag tillhör inget samfund. Men andlighet är viktigt! Det är tydligt att intresset för religion har 
ökat i samhället. Religion i ett filosofiskt sammanhang tycker jag är intressant. I religiösa sammanhang kan 
jag uppröras över kvinnans ställning. Religiösa rum och byggnader är viktiga i en stads identitet. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att utvecklas och bli till en samtalspartner även för dem som inte går i kyrkan. Kyrkan kanske kan 
användas på ett sätt där inte den dogmatiska tron står i centrum, utan samtalet om livet och de existentiella 
frågorna. En öppnare kyrka behövs. En kyrka som bjuder in den ensamme, den sjuke och vara ett stöd för 
personer som inte själva beskriver sig som religiösa. Kyrkan har en stor erfarenhet av samtal och en 
kompetens och trovärdighet. Man borde vara mer aktiva utanför kyrkorummen. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
I likhet med kulturlivet måste de andliga och religiös gemenskaperna omdefiniera sig för att bli relevanta för 
många människor. Institutionskultutren måste omdefiniera sitt uppdrag. Man måste öppna upp 
institutionerna. Man måste lämna husen! Det sägs att konsten speglar samhället. men hur ligger det 
egentligen till? Stadsplaneringen är viktig för kulturlivet och jag tror även i andliga sammanhang. Kulturen 
ska vara synlig i det offentliga rummet, även när det handlar om valet av frågeställningar. Kulturella 
mötesplatser kan även vara andliga mötesplatser. Vi måste få ner höjden på trösklarna som hindrar 
deltagande i kulturellt eller andligt liv. Jag tror på korsbefruktning och att andligt liv och kulturliv har 
mycket att tillföra varandra. !!
Intervju nr 17 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
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Jag tycker att samhället har förändrats. Vi har tappat svenska medlemmar. Sedan vet jag inte om det är för 
att de påverkats av samhällsströmningar eller om vi inte ansträngt oss tillräckligt eller om folk har blivit mer 
invandrarfientliga. Det är svårt att veta men faktum är att vi tappat medlemmar. Och integration är något 
som sker mellan invandrargrupper och svenskar. Så det är problematiskt om vi tappar 
majoritetsbefolkningen. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror att alla måste anstränga sig. Sedan måste folk som anger tonen i samhällsklimatet såsom politikerna 
skapa förutsättningar för oss i de ideella organisationerna. Institutioner och myndigheter måste ta sitt 
ansvar. Det funkar till exempel inte att polisen snackar skit om invandrare. Det är många som inte har 
förtroende för polisen och som upplevt att de har blivit dåligt bemötta av polisen. Där har svenska staten ett 
ansvar att ange tonen i och med att polisen är en statlig myndighet. Näringslivet måste också ta sitt ansvar – 
det funkar inte att de väljer bort dem med utländska namn. Såsom en av våra mentorer berättade att hon 
själv gjort innan hon blev mentor för en utländsk tjej här. De religiösa församlingarna har också ett ansvar. 
Men det räcker inte med att man informerar folk. Det måste finnas en vilja till förändring hos 
nyckelpersonerna. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tycker inte att de kan predika en sak och sedan göra något annat. Jag har tagit ställning mot slöjan. Här 
har jag träffat kvinnor som tidigare inte bar slöja men som gör det nu. Hur kommer det sig? Jag tror inte att 
kvinnor bär slöja frivilligt.  Det är kanske något för svenska staten att undersöka. Jag har också märkt att 
många muslimska kvinnor har slutat komma på kvällen. Men det gäller inte bara en religion. En ortodox 
kvinna skulle gifta sig och det kom fram att hon har bott med sin kille. Då fick hon höra av den ortodoxe 
prästen – ”vad, lever du i synd?”. Och även många thailändska kvinnor har slutat komma på våra 
kvällsaktiviteter och när jag har frågat dem visar det sig att det är deras svenska män som har förbjudit dem 
att gå ut på kvällen. 
• Men det du säger om de muslimska kvinnorna. Menar du att du ser tendenser till att det spridits en mer 

fundamentalistisk tolkning av islam? 
Ja. Nu har det också varit oroligheter mellan muslimer och judar. Förr var det aldrig problem. Jag undrar 
var det kommer ifrån. Är det inte de religiösa församlingarnas plikt at bjuda in varandra till högtider? 
Åtminstone borde de religiösa ledarna träffa varandra. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De får ta ansvar, precis som alla vi andra. Jag vet inte riktigt hur – de måste själva komma till den insikten. 
Men jag tror absolut att de kan göra det.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att jag tycker att detta är en mycket bra satsning. Och att vår förening kan ha en viktig roll i att låta kvinnor 
från olika länder mötas. !!
Intervju nr 18 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
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Människor berikas av att ta del av andra kulturer. Man får ett större perspektiv på tillvaron än om man 
endast hade haft en historiskt svensk syn på saker och ting. Utmaningen ligger i att verkligen ta vara på de 
resuser som finns i den mångfald som malmöborna utgör. Det är positivt att det blivit lättare och naturligare 
att tänka globalt, att kunna studera eller arbeta i andra kulturer. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De som företräder olika organisationer. Det kan handla om näringslivet, föreningslivet, religiösa 
organistioner. Nyckelpersoner finns även i den akademiska världen och i forskningen. IMER vid högskolan 
är viktig i sammanhanget. Medias betydelse är också stor. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De kan vara samhörighetsskapande och en hjälp för människor att bli delaktiga i samhället.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att verka som brobyggare, mellan den egna gemenskapen och det omgivande samhället. Positiva 
bidrag sker också genom de sociala verksamheterna. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att frågorna ovan även ställs till de religiösa företrädare i Malmö och till personer på gräsrotsnivå i 
församlingarna. ! !
Intervju nr 19 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det finns många utmaningar! Jag tycker vi har ett ansvar att inte blanda in religion i politiken. I Sverige är 
kyrkan skild från staten och det gäller även islam. Vi vill ju ha ett sekulärt samhället, där alla har plats 
oavsett religion. Vi måste jobba med rädslan också. Många som inte är religiösa på något sätt men har levt i 
ett protestantiskt land är rädda för islam, det späds på av medierna. Då blir det inga bryggor mellan 
människor. Se till exempel på självmordsbombaren i Stockholm – det blev genaste en spin-off-effekt på islam. 
Medan det som hände i Utöya inte blir sett så. Så jag tror att det är viktigt att man träffas och pratar för då 
blr det inte så konstigt med andra religioner, att markera att muslimer är vanliga människor och inte 
terrorister. Sedan är det viktigt att ha en bra integrations- och asylpolitik. Inte som nu – jag tycker att vi har 
stängt hela Europa. Vi har möjlighet att hjälpa dem som kommer. Nu är det så polariserat när vi säger ”de 
har inte rätt att komma hit” samtidigt som det är krig hos dem.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror inte att det finns några speciella nyckelpersoner. Jag tror att man kan hitta dem när man börjar 
nätverka och leta efter olika personer. Kommunen är i alla fall en nyckelaktör. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De måste ta ett ansvar i samhället för det finns så mycket fördomar om religioner, precis som det finns 
fördomar om kvinnor och homosexuella. De religiösa grupperna måste ta ett ansvar och förebygga hets mot 
varandra. Exempelvis sjåsades Ilmar Reepalus uttalande om konflikten mellan judar och muslimer upp – i 
ett sådant läge måste en imam, rabbi eller präst gå ut och försöka stävja de upprörda känslorna. Samtidigt 
som jag tycker att judiska församlingen istället för att gå ut och kritisera Reepalu i massmedierna borde ha 
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tagit tag i att gå ut gemensamt med andar religiösa grupper. De har ett ansvar för att inte väcka hat mellan 
varandra. Religioner kan bli stora kraftfält som kan bli farliga. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De måste samarbeta. Jag vet inte hur det ser ut i Malmö, om det finns något nätverk för olika religiösa 
grupper men vill man stå för fred så måste man försöka föra ut det budskapet tillsammans. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- !
Intervju nr 20 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag är oroad. Det verkar som om vi går in i en tid av fler och större konflikter och mindre av tolerans. Det är 
som om politiken och media glider undan. Undviker känsliga frågor, sopar problemen under mattan. 
Intoleransens företrädare får ökad spelrum. Men det finns även ljuspunkter. Malmö har gjort en betydande 
resa med mångfaldsfrågorna. Viktiga erfarenheter har gjorts. Man har lärt mycket av Rosengård exempelvis. 
Jag tror att tidens gång hjälper oss att förenas. Vi vänjer oss vid varandras olikheter. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Antje Jackelén är en nyckelperson, men hon syns inte. Hon kan vara betydligt synligare. Över huvud taget är 
de religiös ledarna frånvarande i den offentliga debatten. De suddar ut sina profiler. Ilmar Reepalu är viktig 
och hans efterträdare. Dialogforum och Björn Lagerbäck har en viktig roll att spela. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Man är frånvarande och sluten. Gemenskaperna har en viktig roll i att stå upp för de mjuka frågorna i 
tillvaron. Man har trovärdighet i talet om människorvärde och värdegrund. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Man måste utmana sig själv med frågan: Vad är poängen med att tillhöra ett samfund? Svaret måste bli 
tydligt. Gemenskaperna måste modernisera formerna för möten med människor. Man måste fråga sig vem 
och vilka man möter. I dag får man en känsla av sluten klubbverksamhet. Samfunden är i ett samhälleligt 
perspektiv ingen viktig arena. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Man kan säga att samhällsutvecklingen äger rum med hjälp av pendelslag. Vi har haft en tid av öppenhet 
och går mot slutenhet för att sen bli öppnare igen. En rejäl kris verkar behövas innan vi tar ett ordentligt tag 
för att lösa de sociala problemen. Vi måste vara toleranta mot varandra, även när det kostar. Intoleransen 
får inte vinna! !!
Intervju nr 21 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag trodde att okunskapen var det stora problemet. Att kunskapen skulle vara brobyggaren mellan människor 
och att misstron och främlingsfientligheten skulle försvinna på så vis. Tyvärr, ju fler jag talar med (personer 
oavsett ursprung) så känner jag mig pessimistisk om kunskapens betydelse. Alltför många bildade människor 
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har en mycket negativ attityd och syn på andra kulturer. Det verkar som om mer mekaniska åtgärder är 
nödvändiga, som att se till att mäniskor lär sig språket. Att de får jobb och bostad. Kunskapen är viktig att 
förmedla till arbetsgivare för att angripa diskrimineringsgproblemen, inte minst den dolda diskrimineringen. 
Men utbildning räcker inte. Vi har en alldeles för snäv arbetsmarknad. Den mångkulturella komptensen 
underskattas i näringslivet. Det är avgörande för framtiden att företagen ser kompetensen i den invandrade 
arbetskraften. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Kommunens politiker är viktiga, de med inflytande över prioriteringarna. Ideella organisationer, de religiösa 
samfunden och kulturlivets aktörer är viktiga. Även exempelvis Rotary Skåne måste nämnas, och dess 
ordförande. Nätverket Öresund är användbart. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Idag verkar grupperingar i motsatta riktningar. Fundamentalismen gör sig hörd. Gemenskaperna 
underblåser eller överbryggar motsättningarna i mångfaldssamhället. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att överbrygga motsättningar och att bidra till ökad samhörighet. Kristna samfund utgör en viktig 
del av samhällets krishantering. Även för den sekulariserade befolkningen. Icke-troende vänder sig till 
kyrkan i krissituationer. Kanske för att Svenska kyrkan öppnat sig? 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Man får inte underskatta de andliga och religiösa gemenskapernas betydelse i socialt utsatta områden. 
Arbetslösa unga män måste sättas i fokus för insatser. Utanförskapet säker sin egen agenda och kan leda till 
stora personliga och sociala problem om inget görs. !!
Intervju nr 22 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Man måste se kraften i den enskilda människan. Man måste i första hand tala om personer och inte om 
grupper av människor. Politiken har drivit frågan om mångkultur till att handla om passivt bidragberoende. 
Utmaningarna är traditionella och måste tas på allvar. Det handlar om arbetsmarknad, skola och 
utbildning. Generellt sett sätts resurser in för sent och inte när barnen är små. Utanförskapet börjar tidigt, 
mycket tidigt. Modersmålet är en förutsättning för att lära sig det nya språket. När barnen är 1-3 år måste 
de ges möjlighet att lära sig modersmålet.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Ekonomin styr! De som fattar de ekonomiska besluten är nyckelpersonerna. De är de starka ledarna i 
näringslivet och i de offentliga verksamheterna. Nyckelpersoner är även chefer med ansvarskänsla och mod. 
Över huvud taget personer med modet och viljan att förändra förhållandena till det bättre. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Att tillfredsställa människors behov av att ingå i andliga gemenskaper. Men även att erbjuda social 
verksamhet som exempelvis den öppna barnverksamheten, som jag har personlig erfarenhet av och som 
uppskattas av många. Kulturarvsfrågorna och underhållet av kyrkobyggnaderna är viktiga. 
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• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att erbjuda öppna och positiva mötesplatser. Det finns tydliga behov hos yngre människor att delta i 
andliga gemenskaper. Man måste fånga upp kraften och kreativiteten hos unga, inte minst hos kvinnorna. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Tänk om man kunde samla unga föräldrar med olika tro till en gemensam öppen barnverksamhet? Det är 
viktigt att bidra till möten mellan familjer. Barnen hjälper till att knyta kontakter och att öppna nya nätverk, 
över de traditionella gränser som skiljer människor åt. Hur får vi resurserna till att ”sippra ner” till de som 
behöver dem, till barnen och de unga? !!
Intervju nr 23 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Att ta vara på varje människas kapacitet är en stor utmaning. Malmö stad måste se de resurser som finns i 
malmöborna. Man måste ge människorna redskap, verktyg så att de kan klara sig i samhället. Jag använder 
min bakgrund, min religion för att förverkliga mig själv. Det gör jag tillsammans med andra. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Sammansättningen av ledare måste spegla befolkningen socialt, kulturellt, etniskt och religiöst. I varje 
tillhörighet finns potentiella ledare, som idag inte tas till vara. Det är viktigt att intressera sig för de möjliga 
ledare som redan finns i Malmös förenings- och organisationsliv. Personer inom media och politik har stor 
betydelse. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Om inte religionen används fundamentalistiskt eller politiskt klan den ge viktiga bidra till samhället. 
Samhörigheten kan stärkas. Men ovilja till utveckling finns i gemenskaperna och rädslan för ”de andra”. 
Okunskapen om omvärlden är stor inom gemenskaperna. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna bör tydligt stå på sina respektive religiösa grunder. Vi måste ge alternativ till sekterismen. 
Inte minst med tanke på att unga kan dras till fundamentalism. Man bör stimulera till en större offentlig 
diskussion om vad tro och teologi är. Intresse finns i alla människor och kompetensen finns i gemenskaperna. 
Kraften i gemenskaperna är stark och kan övervinna misstro och konflikter. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det talas mycket, men det händer för lite. Man talar om samhörighet samtidigt som man tillåter privata, 
religiösa skolor som bidra till ökad segregation. Skolorna blir för slutna världar. Religionen sätts före 
barnens bästa. !!
Intervju nr 24 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vi måste bli mer toleranta. Mer kunskap behövs om mångfaldens problem och möjligheter för att vi ska 
kunna dra nytta av fördelarna. Slutenheten är betydande i samhället. Slutenheten inom den egna kretsen och 
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i samhället i stort är ett allvarligt bekymmer. Det finns gott hopp i våra ungdomar som ändå är mer öppna 
än äldre. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Makthavarna, ävens näringslivets ledare, måste stimulera unga att bli engagerade i politiken. De som 
kanaliserar den idelogiskpolitiska kraften i samhället är viktiga, även ledarna för trossamfunden. Alla som 
arbetar i det offentliga samhällets tjänst har en viktig roll. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Den religiösa identiteten har större betydelse än vad man tror. Inte minst har det tydligtgjorts i och med 
invandringen. Men behovet av andlighet är stort och gemensamt, oavsett var man är född eller kommer 
ifrån. Att inspirera och möjliggöra till ideellt arbete är en viktig roll gemenskaperna har. Ideellt arbete blir 
allt viktigare. Många vill bidra till det gemensamma bästa. I välfärden finns det utrymme till idealitet, till det 
som hjärtat är fullt av. Vilja och engagemang! Jag tänker på personer som är i behov av att trappa ned 
aktiviteten i arbetet, på de som finns i början av pensionärslivet.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det finns en stor potential i gemenskaperna som kan bidra till ett öppnare samhällsklimat. Man kan 
stimulera och organisera ideella insatser och medverka till att människor träffas på tvärs över gränser, 
exempelvis över generationsgränserna. Relationer är viktiga, även utanför familjen och släkten. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Vi står inför ett vägval. Det är avgörande att människor upplever fördelarna med mångfaldssamhället. Vi 
som tror på mångfalden måste samla oss, lära av varandra  och agera. I Skåne har vi en unik situation. Vi 
har mycket av kvalificerad kompetens i mångfalden. den måste tas till vara. Inte minst för att stärka 
näringslivets konkurrensförmåga. Mångfalden är också positiv när det handlar om forskning och utveckling. 
Jag tänker på den stora satsningen utanför Lund, Max IV. Det är oerhört viktigt att samhället ger utrymme 
för människors olikheter, även i tider när politiken fokuserar på annat. !!
Intervju nr 25 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Situationen blir allt svårare. Avståndet mellan människor ökar. De mjuka frågorna förlorar. Ekonomin och 
affärsnyttan blir viktigare. Arbetslösheten växer, där växer också främlingfientligheten och rasismen. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Ingen ledare eller samhällssektor kan klara problemen ensam. Inte politiken, inte näringslivet eller de 
religiösa ledarna. De måste alla samverka!  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Min uppfattning är att religionen tillhör den privata sfären. Det är viktigt med tolerans för såväl troende som 
icke-troende. Mitt intryck är att religiösa företrädare ofta agerar i egenintresse och att de bidrar till 
polariseringen i samhället. De får misstroendet att slå rot. Dialogen mellan religionerna är mest retorisk, 
den fungerar inte på gräsrotsnivå. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
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Det är viktigt att lära känna och försöka förstå varandra, istället för att kritisera eller missionera. Att utgå 
från att religiös tillhörighet är en privatsak vore en viktig utgångspunkt. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Skapa ett forum där det finns representanter för näringslivet, de religiösa samfunden, politiken, sekulära 
ledare och ett sätt att samverka. Företrädarnas personliga egenskaper är viktiga. Representativitet och 
personlig lämplighet. Man måste avstå från att missionera! !!
Intervju nr 26 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är många. Mångfalden berikar, om man kan tillgodo göra sig den. Olikheter kan också bidra till social 
spänningar och dynamik i samhället, positivt och negativt. En viktig fråga handlar om hur vi klarar 
toleransen för olikheter i de verksamheter vi finansierar tillsammans. Vill vi betala för aktiviteter som känns 
annorlunda, främmande? 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De som får föreningsliv och organisationer att samla sig och att dra åt samma håll. De formella ledarna är 
viktiga, och de informella. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Andligheten utgör en kraft som kan användas på olika sätt. Den kan verka exkluderande, vilket det finns 
exempel på. Gemenskaperna måste ställa sig frågan: Hur kan andligheten vara en inkluderande resurs? 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att etablera mötesplatser för människor som det offentliga Sverige inte når. Mötesplatser som ger 
tillfällen för många människor att träffas, också för olika grupperingar. Gemenskaperna kan motverka 
skuldbeläggningen av ”den andre”. Religionen kan agera med, men även mot. Det är viktigt att motverka 
den negativa bilden av ”den andre”. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Man kan lära mycket av de som arbetar inom hemtjänsten. När det var som mest konfliktartat med polisen 
och räddningstjänsten i Rosengård, var det bara de i hemtjänsten som fick fri passage av rosengårdsborna. !!
Intervju nr 27 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
I grunden ser jag fler möjligheter än problem. Det handlar inte endast om kulturer i det mångkulturella 
samhället, utan även om generationsskillnader. Det är viktigt att bemöta alla lika och att ge alla en god 
chans. Viktigt är också att utveckla ömsesidigt förtroende. Risken för problem är mindre om man är varse 
skillnaderna. Ett bekymmer är att fegheten är stor. Vi säger inte ifrån när kulturkrockar uppstår och vår 
värdegrund ifrågasätts. Jag tänker på de kulturyttringar där kvinnans ställning undermineras. Med tiden så 
växer saker och ting samman. Men vi måste alltid värna viktiga värden i mångfalden. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
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De finns i företagen. Hos fastighetesägarna (MKB, HSB-Malmö). Rotary. Lions. Nätverket Göran. 
Skolledarna är viktiga. MFF. FC Rosengård. Uppstart Malmö. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Att förvalta kulturarven. Att tydligt stå upp för grundläggande värden. Det är viktigt att kyrkan tar sin 
fostrande roll på allvar. Att minska egocentriciteten i samhället, inte minst bland de unga. Liv är utveckling! 
Det är viktigt att värdesätta erfarenhetens betydelse och att bidra till att männsikor uppskattar sig själva 
även när de inte lyckas fullt ut att nå målen. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De kristna samfunden spelar en för undanskymd roll. Låt-gå-mentaliteten är för stark. Man vågar inte stå 
upp för de egna värderingarna. Man måste komma över rädslan att argumentera för sin tro, särskilt med 
tanke på de unga. Vi skulle få färre problem om kyrkan använde sin styrka. Det skulle betyda mycket för 
familjerna, för barnen. Vi skulle få mer av medmäsnklighet, omtanke, självdistans, reflektion och mindre av 
omedelbar behovstillfredsställelse. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Alla har ansvaret att bidra till ett gott samhälle. Människors olikheter kan i samspel bidra till ett rikt 
samhälle. Man måste börja tänka mer på andra och mindre på sig själv. Vi vill att människor från hela 
världen kommer till Skåne, till näringslivet, universiteten och forskningsanläggningarna. Exempelvis till 
MAX IV. Men hur möter vi dem? Hur möter vi deras andliga behov? !!
Intervju nr 28 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det är viktigt med variationer i samhället. I den bemärkelsen är USA ett föredöme. Man har lärt sig att dra 
fördelar av mångfalden. Viktigt att man har en grundläggande respekt för människors olikheter och en 
levande dialog. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De som har makten i samhället. De med positioner i politiken, i media och i det religiösa livet. De som håller 
i ekonomin. De karismatiska människorna, kändisarna. Rådgivarna får inte glömmas bort. De kanske är de 
viktigaste? 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har en viktig roll. Människor är otroligt ensamma. Andligheten kan fördjupa människors relationer. En 
gemensam tro kan bidra till djupare relationer än de man har med sin familj. Det kraftfullaste mötet med 
Gud sker i gemenskap i bön och musik. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är viktigt att vidga vyerna, filosofiskt. Att se och uppleva världen från olika perspektiv. Både inom den 
egna gemenskapen och i samspel med andra. Kunskap, förståelse leder till bättre relationer. Man behöver 
skapa vänskapliga relationer även över teologiska skillnader. Inte fokusera på olikheterna. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
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Människan är skapad för andlighet. Andligheten är vårt syfte. Ser vi inte det kan vi aldrig bli lyckliga. Bra 
om man i Malmö gör det religiösa livet mer tillgänligt för unga människor. Det är viktigt att inte underskatta 
kraften och behovet av andlighet. Underskattningen är ett av det moderna Sveriges största misstag. !!
Intervju nr 29 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
För det första måste man bygga vidare på det arbete som redan utförs och på de nätverk som finns. Viktigt är 
även att få in kritiska röster i gemenskapen och samhörigheten. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Beslutsfattarna inom politiken, media och kulturlivet. Skolledarna är också viktiga. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Idag underskattas den religiösa kraften. De religiösa har större tolerans med de icke-troende än tvärtom. 
Gemenskaperna kan ge den enerigi och öppenhet som krävs för att inspirera till samhörighet och tolerans. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Att respektera människors val av tro eller icke-tro. Att uppskatta värdet av olika trosinriktingar och att 
stimulera människor till andligt liv. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Främlingsfientligheten måste bekämpas, den måste tas på allvar. Men det är viktigt att inte ge igen med 
”samma mynt”. Vi behöver stimulera till mer av mångfald. !!
Intervju nr 30 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Religionen och samhället behöver utveckla ett samspel, däri ligger den stora utmaningen. Vi ska inte och kan 
inte tvinga på människor en speciell tro. Samtidigt måste samhället visa förståelse för minoriteters 
rättigheter. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
De finns framför allt i politiken. Även de religiösa ledarna är viktiga. Samhället måste visa noll-tolerans mot 
all form av intolerans och rasism. Tydlighet krävs från politikerna. Den judiska församlingen i Malmö 
känner en stor besvikelse på den punkten. Bland nyckelpersonerna i kulturlivet vill jag nämna Jan Mark. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Det är viktigt att försöka få samhället att förstå religionens roll i många malmöbors dagliga liv. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att vara en del av Sverige, en del av den svenska gemenskapen. Genom att bidra till att människors 
särart repsekteras. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
De som verkar för samspel mellan minoriteter och det omgivande samhället är viktiga. De som verkar för 
mångfalden på djupet. 
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Intervju nr 31 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är många. Den mest uppenbara utmaningen ligger i att segregationen måste brytas. Utmaningen ligger i 
att få alla i arbete. Alla ska kunna försörja sig själv. Skolan måste ge alla en chans och likvärdiga 
möjligheter att studera och arbeta. Det behövs ”torg” där vi kan mötas oavsett ålder, adress, etnisk 
härkomst, kön eller socioekonomisk tillhörighet. Segregationen är Sveriges största utmaning. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Var och en är nyckelperson. Att bidra till ett gott samhällsklimat är varje individs ansvar och skyldighet. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Dessa gemenskaper kan fungera som mötesplatser. Min bild av andliga och religiösa gemenskaper är att de 
dessvärre är mer vända inåt mot sig själv än mot det omgivande samhället. Ett forum för de redan frälsta. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
En svår fråga. Gemenskaperna har som andra organisationer möjligheten att vara öppna och inkluderande. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Malmö har en fascinerande utveckling och spännande framtidsmöjligheter. Integrationen över sundet skapar 
optimism. Problemet är att inte alla är delaktiga i utvecklingen och får del av möjligheterna. Till stor del är 
det ett socio-ekonomiskt problem. Malmö får inte bli en stad för endast de resursstarka. !!
Intervju nr 32 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Den största utmaningen finns i den svenska identiteten. Hur den definieras. Den är snäv och inte särskilt 
inbjudande. Många som är födda utomlands ger upp försöken att definiera sig som svenskar eftersom de inte 
bekräftas i den identiteten. Mångfalden är beklämmande liten på många arbetsplatser i de högre 
samhällsskikten. Exemeplvis i kulturlivet, i media, politiken, näringslivet. Vi har fått en underklass av 
personer med invandrarbakgrund. En underklass som osynliggörs. Man får intryck av att vi lever i ett 
samhälle som reflexmässigt utesluter männsikor på grund av härkomst. Frågan om diskrimineringens djupa 
betydelse måste diskuteras. Kanske är det dags att diskutera rasismen som en del av vår samhällsstruktur?  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Radioprogrammet Din Gata är inspirerande. Programledarna ser jag som nyckelpersoner. De lyckas 
förmedla mångfaldens positiva betydelse genom sättet de gör radio på.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag är imponerad av den judiska församlingens vilja till dialog med andra trosriktningar. I övrigt på det 
religiösa fältet ser jag mest bakåtsträveri. Jag är skeptiskt till att religiösa företrädare även ska representera 
sekulära personer. Exempelvis anser jag att det är viktigt att även sekulära muslimer hörs i offentligheten. 
De religiösa genemskaperna är oftast konservativa. Det är svårt att föreställa sig att de gemenskaperna 
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kommer att bidra till viktiga positiva förändringar. Kvinnans ställning måste stärkas på många håll inom det 
religiösa livet. Manlig dominans finns ofta på stark bekostnad av kvinnors möjligheter till inflytande, så även 
inom religionens sfär. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag har svårt att se hur de religiösa och andliga gemenskaperna kan agera som en positiv kraft i 
sammanhanget. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- !!
Intervju nr 33 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
För mig är ett mångkulturellt samhälle ett självklart uttryck för att samhället är globalt. Allt nytt förutsätter 
att något gammalt går under. Det skapar konflikter. Det är viktigt att hantera förändringsprocessen som 
något positivt och utifrån en värdegrund som verkar för en levande demokrati. Det är inspirerande att få 
vara med i en spännande samtid. Vi är nog inte medvetna om förändringens fulla kraft och betydelse. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
I grunden handlar det om kvinnor och män som har civilkurage. Om vardagshjältarna. Personer som står på 
en tydlig moralisk grund. Förebilder är viktiga, förebilder inom politiken, kulturlivet, sporten. Religiösa 
företrädare är viktiga, och personer iniom media. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har fått en undanskymd roll. Inte minst för att Sverige är ett sekulärt land och att frågor som om religion 
anses höra hemma i den privata sfären. Gemenskaperna ger ett livsinnehåll åt många mäniskor. Men det 
finns även negativa sidor. Krafter som utesluter människor. Vissa gemenskaper är mycket slutna och 
exkluderande. Det leder till polariseringar, till ett vi och de. Gemenskaperna kan ge upphov till rörelser i 
båda riktningarna, de kan verka öppnande med även slutande. De andliga och religiösa gemenskaperna har 
en naturlig roll i ett mångfaldssamhälle. Det är viktigt att erkänna det sociala och frivilla arbete som utförs 
inom de olika samfunden 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Ekumenisk strävan är viktig. Särskilt om den bidrar till att värna demokratin och alla människors lika värde. 
Då verkar man för ett mer humanistiskt samhälle samtidigt som man får en mycket viktig roll. 
Gemenskaperna måste söka öppnaningar och arbeta för gemensamt agerande. Man måste söka samarbeten 
inom några viktiga områden. Många vill se att man kan samarbeta över de religiösa skillnaderna. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag tror på civilkurage och på förebildernas makt. Många goda krafter måste ta några steg framåt, man 
måste våga ta fighten. Religiösa ledare behöver agera i offentligheten, i frågor som rör allmänheten. Man 
måste tydligt tala om vad man står för. Vad menar man med humanitet? Man måste bekänna färg, exempelvis 
när barn avvissas från landet. Företrädare för olika religioner måste samarbeta mycket mer. Man måste lära 
sig att dra nytta av varandra. !
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Intervju nr 34 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
 Att bryta barriärer och att bidra till ökad tillit mellan människor är en viktig uppgift. Vi måste hitta 
arenorna, möteplatserna för att minska segregationen. Vi måste fråga oss vilka mötesplatserna är och 
utveckla dem till att omfatta så många och så olika männsikor som möjligt. Men jag är rädd för att de 
fungerande mötesplatserna blir allt färre. Människor håller sig allt närmare personer som är som de själva. 
Vi väljer för att slippa det annorlunda. Man kan se det i homogeniteten på förskolor, i skolor, på 
äldreboende. Man vill inte utsätta sig för ”de andra”. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag kan inte peka på nyckelpersoner utanför den givna kretsen av ledare i samhället. Men det finns många 
nyckelpersoner exemeplvis i de muslimska nätverken. Nyckelpersoner finns även i subkulturerna. När det 
gäller skapandet av ett gott socialt klimat måste man dessvärre även fundera över vilka de nyckelpersoner är 
som bidrar till motsatsen. Jag tänker exempelvis på på dreven och hatet på internet. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Den organiserade religionsutövningen är viktig när det händer något i ett krishanteringssammanhang. Men 
vi är generellt sätt dåliga på att använda oss av den resursen. Gemenskaperna är också viktiga som kitt 
mellan människor. De viktiga roller som forum för andlighet och i praktiserandet av humanistiska ideal. 
Frivilligarbete och religiositet finns i starka kombinationer.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är viktigt att visa att man inte är konfrontativ. Samhörigheten med andra trosgemenskaper måste vara ett 
viktigt mål. Det är viktigt att man samarbetar, att man stryker under likheterna och inte olikheterna. Viktigt 
att motverka de negativa krafterna. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att förhålla sig till helheten är viktigt. Att inse att ens agerande får konsekvenser, positivt eller negativt. Man 
måste ställa sig vad de grundläggande frågorna och begreppen egentligen betyder för oss. Mångfald? Vad 
betyder det för mig, för oss? I relation till vad? Har vi samma definition? De religiösa ledarna måste bli 
mycket synligare i offentligheten i frågorna om mångfald. Man säga att få, allt för få, med positiv 
humanistisk utgångspunkt profilerar sig i offentligheten utifrån aspekter som rör männsikors trygghet och 
säkerhet. Här finns tyvärr ett politiskt tomrum. !!
Intervju nr 35 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Utmaningarna är större än vad vi kan föreställa oss. Det viktigaste är att vi hjälper människor in i det 
svenska samhället. Koranen ger god vägledning och uppmuntrar till integration. Utmaningarna kräver att vi 
träffas mer över sociala, kulturella och religiösa gränser. Nya mötesplatser behövs. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
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Alla! Det är lätt att nämna de redan kända ledarna i Malmö. Men alla malmöbor har ett stort ansvar. De har 
ansvar som enskilda medborgare, men även i positioner i myndighetsutövning, i näringslivet, politiken och i 
andra samhällsområden. Politiken är viktig och då menar jag på alla nivåer, från kommunnivån till EU-
nivån. De religiösa ledarna är mycket viktiga. Vi kan utgöra den skillnad som får saker och ting att hända. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Rollen är idag undanskymd. Andligheten är stor hos människor men ganska få väljer att organisera sig. 
Inom vår och andra bosniska islamiska församlingar har vi haft en stor medlemstillväxt. Det är osäkert om 
det håller i sig. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Vi måste samarbeta över gränserna. Vi bör dela med oss till varandra av våra erfarenheter, negativa men 
också de positiva. Samarbetet får inte bara utgå ifrån negativa upplevelser och problem. Vi måsta samlas 
kring det positiva och glädjefyllda också. I Skövde har den bosniska islamiska församlingen och Svenska 
kyrkan ett utvecklat och inspirerande samarbete. Man deltar i varandras gudstjänster. Man samarbetar 
”med hjärtat”. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Vi måste ta itu med fördomarna om varandra. Vi måste utmana fördomarna inom våra egna kretsar. 
Samarbetet i Skövde, som jag exemplifierade, är ett föredöme. !!
Intervju nr 36 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det är en stor fråga. Och det beror på vad man menar med den. Ofta pratar man om problem med 
mångkultur när man egentligen pratar om fattigdom, bostadsbrist, social utsatthet. Man etnifierar 
samhällsproblem som egentligen inte handlar om mångkultur. Samtidigt finns det självklart utmaningar med 
olika religioner som ska samverka. Men det finns betydligt fler utmaningar med ett monokulturellt än ett 
mångkulturellt samhälle. Men sedan tror jag också att det finns stora utmaningar för nationalstaten, för hur 
man kan skapa social gemenskap. Det måste bygga på andra grunder än etnicitet – USA är ett bra exempel 
på det med ”the american dream” som är frigjord från religion och etnicitet. Jag tror att vi i Sverige 
behöver en gemensam samhällsvision som kan ingjuta hopp. Och jag ser att inte att dagens styrande 
politiker presenterar någon sådan vision. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är så klart representanter för det civila samhället, politiker, näringslivet, föräldrar. Jag tror på en mer 
deltagande demokrati där man har ett utrymme att göra sin röst hörd. Det bidrar till ett bättre 
samhällsklimat. Så jag tror att alla olika delar behövs engageras i samhället. Människor behöver ges 
möjlighet att kunna vara med och påverka. Så klart är det politiska etablissemanget en viktig aktör, ihop med 
kyrkan, religiösa samfund, arbetsplatser, frivilligorganisationer, med flera. Sedan – jag tycker inte om 
begreppet utanförskap, men de som röstar på Sverigedemokraterna är mest män som jobbar inom industrier 
och liknande och som bor nära invandrartäta områden, det vill säga de ser personer som är invandrare, men 
inte i sin direkta närhet. Dessa har en känsla av att de inte kan påverka sin framtid – jobben håller på och 
försvinna till Asien och de typiska maskulina egenskaperna har blivit mindre värda på arbetsmarknaden. Det 
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är viktigt att grupper som ser sig själva som en förlorad generation kan göra sig hörda. Detsamma gäller 
exempelvis en person som bor på Sevedsplan och som känner att han/hon inte har någon chans, personer 
som känner sig utestängda ur samhällsgemenskapen. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tror att Säpo har haft ett integrationsprojekt för att motverka islamism där de gett religiösa samfund en 
viktig roll för att se till att personer känner samhörighet och inte dras till islamism. Jag tror det är farligt att 
överlämna det ansvaret, att stater inte tar det själva. Det tror jag är fel väg att gå. Däremot tror jag att 
organisationer kan göra mycket, även frivilligorganisationer, rättighetsorganisationer, osv. Men det beror på 
vad man vill göra. Det är ändå ett politiskt ansvar att se till så det finns bostäder och ett socialt skyddsnät. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom projekt eller opinionsbildande. Men det är inget jag ska ha åsikter om tycker jag. Under 
påskuppropet drev kyrkan på för amnesti för papperslösa – det är ett exempel på hur religiösa samfund kan 
bidra. Man lyckades få igång en diskussion om de apatiska barnen. Helt plötsligt började man diskutera 
situationen för de mest utsatta. Och genom att stå på de svagastes sida så kan man bidra enormt till ett 
positivt samhällsklimat. När det gäller religiösa gemenskapers roll just i ett mångkulturellt samhälle? Om en 
representant för Svenska kyrkan och moskén kan gå runt i skolor och visa att man kan samarbeta så är det 
säkert jättebra. Jag var i Israel och Palestina förra veckan och där såg vi exempel på det. Där fanns många 
organisationer med religiös grund som jobbar för fred, förståelse och samarbete. Men vi träffade också 
extremister med religiös grund. Men självklart har religiösa ledare ett ansvar. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
För några år sedan skrev en kompis en d-uppsats om den malmöitiska identiteten och han tyckte sig se att 
det finns en malmöitisk identitet som inte jämför sig med Göteborg eller Stockholm t.ex. Malmöiter ser det 
mer som att de inte ens ser poängen med Stockholm – de ser Malmö som världens mittpunkt. Och det är en 
inkluderande identitet som inte kräver att man är född här. Så det finns en gemensam social grund att bygga 
på här i Malmö. Sedan – om ni är intresserade så vet jag att det finns en massa exempel på interreligiöst 
samarbete på Södermalm, som till exempel firar religiösa högtider tillsammans. !!
Intervju nr 37 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Förhoppningsvis kommer tidens gång att överbrygga misstron mellan människor och samtidigt läka såren. 
Men jag är rädd för att diskrimineringen av personer av annan hudfärg eller etnicitet kommer att fortsätta 
under överskådlig tid. Vad jag ser är att vi närmar oss en situation av extrem segregation. Segregeringen 
börjar mycket tidigt, redan i valet av förskola. På bostadsmarknaden och i arbetslivet förekommer ockå 
påtaglig segregation. I det positiva finns att demografin i Malmö är gynsam. I stan finns en relativt ung 
befolkning. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Primärt är det de som har inflytande över bostäderna och arbetsmarknaden. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
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Grundproblemet ligger i den återkommande uppdelningen av människor i ett ”vi och de andra”. man 
markerar skillnaderna mellan människor. Religionen används alltför ofta för att nedvärdera andra och för 
att upphöja sig själva. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Man bör se till varandras positiva utgångspunkter, i religionen och traditionen. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det behövs mer av samarbete! !!
Intervju nr 38 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag förvirras av begreppet utmaningar för någonstans betyder ”utmaningar” att det mångkulturella 
samhället är ett problem. Jag är i grunden förskollärare och jag skrev en avhandling om flerspråkighet i 
förskolan och där såg jag hur flerspråkigheten stärkte barnen. Så det mångkulturella bidrar till något 
positivt och är en nödvändighet. Det är bara bra att möta andra kulturer. Och någonstans har Sverige alltid 
varit mångkulturellt – beroende på hur man definierar kultur. Det kan ju mycket väl vara så att en läkare 
från Bagdad och en läkare från Malmö har mer gemensamt än läkaren från Malmö har med en gruvarbetare 
i Norrland. Problem uppstår när samhället är segregerat och människor inte möts. Utmaningen är – hur 
möter vi den växande rasismen? Den behöver vi vara uppmärksamma på och jobba mot. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Alla är egentligen nyckelpersoner. Men det finns förstås de som sitter på vissa positioner som har mer makt 
såsom politiker, men också företagare eller ansvariga inom medierna. Men vill man förändra något i ett 
samhälle så är det viktigt att det kommer underifrån. Jag tror att om man vill nå förändring räcker det inte 
att knyta till sig ett antal ledande personer. Man måste ha bredd för att nå förändring. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Ja… det är svårt för mig att definiera eftersom jag inte är medlem i någon sådan. Men som alla 
organisationer så kan de påverka. Det är en grupp med gemensamma intressen och används engagemanget 
så kan det vara viktigt. Precis som alla andra organisationer som engagerar sig. Men det kan likväl 
användas åt andra håller. Det beror på vilken politisk inriktning man har. Det kan finnas de som är väldigt 
konservativa och det kan också finnas de som är väldigt radikala inom alla religioner.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det hänger ihop med det jag sa tidigare – det beror på vad de står för. Det finns religiösa grupper som 
jobbar mycket för minskade klyftor, de bidrar jättemycket. Sedan är jag kritiskt till om det bara blir en 
välgörenhet – den tradition som funnits i kyrkan. Det tror jag inte så mycket på. Men om man engagerar sig 
för de utsatta så tror jag att de religiösa gemenskaperna kan bidra med mycket. Sedan finns det mycket 
konflikter som kan förstärkas genom religioner. Genom att religion bidrar till ett ”vi och dom”-tänkande 
som förstärker konflikter. Man använder ju etnicitet och ursprung till det, men ibland även religioner. Och 
om man tror på mångfald så är det ju den utvecklingen man inte vill ha. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- 
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Intervju nr 39 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Utmaningarna innehåller stora möjligheter. En enorm potetial finns i de olika kulturerna, i de många 
språken och kompetenserna  i Malmö. Forskning visar att flerspråkighet stimulerar hjärnkapaciteten på ett 
positivt sätt. Att arbeta medvetet med kraften i flerspråkigheten måste vara en viktig möjlighet för Malmö. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Nyckelpersonerna kan ha positiv eller negativ inverkan. Den negativa inom politikens område finns i 
exemplet med Dansk Folkeparti och hur andra partier dras med i främlingfientlig retorik och politik. Risken 
för en ”dansk” situation finns i Malmö. Den negativa attityden mot mångfaldssamhället finns även hos 
stadens välutbildade invånare. Tonen, anslaget, retoriken i den politiska debatten är viktig. Medias roll är 
central. Nyckelpersonerna som avgör utvecklingen finns i vardagen. Alla malmöbor har ansvar för 
framtiden. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De är ett uttryck för människors behov och kan genom sina organistaionsformer vara en viktig resurs för 
malmöborna, inte minst i de verksamheter där samtal och tröst är i fokus. Men mer av öppenhet krävs. Det 
är viktigt att man agerar gemensamt över de gränser som skiljer religionerna åt. Missionerandet skapar 
problem.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Man måste utgå från frågan ”Vad är ett gott samhälle och på vilket sätt kan vi bidra?”. Man ska inte börja 
med sina egna problem eller möjligheter. Humaniteten måste vara utgångspunkten! Nyfikenheten och 
intresset för andras tro måste vara påtaglig. Viktigt är också att man går från ord till handling och arbetar 
hårt för att få en folklig förankring. Erfarenheten visar att den starkaste förändringen börjar i dialogen 
mellan person och person. Ideellt arbete och personlig satsning är viktiga i kvaliteten i mötet mellan 
människor. Intressant exempel finns i kvinnors nätverk kring mentorskap och i projektet Kryddor i 
Rosengård. I Kryddor i Rosengård lärde man känna varandra genom matlagning. Man tog del av varandras 
kulturer genom att tillaga mat och att dela en måltid tillsammans. De som vanligtvis betraktdes som tysta 
och svaga var i centrum och leda arbetet i köket. Det handlar om att finna sammanhang där människor 
känner sig starka. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Man kan inte överlåta åt andra att ta itu med den segregation som finns. Vi kan inte förlita oss på att 
personer i ledande ställning eller viktiga institutioner ska förverkliga en humanistisk idé om 
mångfaldssamhället. Förr eller senare måste vi själva som individer ta ställning. Agera för eller emot! En 
smärtsam läxa värd att minnas finns i historien och samtiden. Jag tänker på totalitära samhällen där man 
”bara lyder order”, som i Tredje riket. Alla har ett ansvar som är personligt. Det är beklagligt att det ofta 
talas negativt om kvaliteten i ett mångfaldssamhälle. Det negativa får allt större utrymme. De med en positiv 
hållning hamnar utanför scenen. Kanske kan de andliga och religiösa gemenskaperna bidra till en positiv 
utveckling? Det krävs att icke-troende och troende vänjer sig vid att samtal om andliga frågor. Det behövs 
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träning och att en process kommer igång. Olika pedagogiska grepp behövs, och det under lång tid. Jag tror 
att våra erferenheter från folkbiblioteken kan vara av intresse för de andliga och religiösa gemenskaperna. 
Vi arbetar mycket med formen för möten mellan männsikor. ”Stämning” och andra begrepp som har med 
gestaltning att göra är viktiga för oss. Jag ser parallella problemställningar mellan folkbiblioteken och 
kyrkorna. Det handlar om rädslan att mista identiteten, underhålla kontakten med de trogna, vikten av att 
skapa en ”ny” version av sig själv som är i dialog med världen idag. Samfunden måste bli mer innovativa 
och riskbenägna. Det behövs mer av innovation hos de andliga och religiösa gemenskaperna. Det största 
faran finns i att rädslan tar över, rädslan att utmana sin egen position, sin egen tradition. !!
Intervju nr 40 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Koranen är universell och förhåller sig till alla tider, alltså även till vår. Vägledning finns att hämta i 
koranen också när det handlar om det mångkulturella samhället. Religion över huvud taget har en viktig roll 
att spela i sammanhanget. Om vi inte erkänner religionens betydelse i mångfaldssamhället kommer inte 
integrationen att lyckas. Vår tro måste vi vara trogna, de kulturella aspekterna kan ändras. Icke-troende och 
människor av olika tro måste försöka komma överens i samhällsfrågor och söka kompromisser. Dialog är 
verktyget. Låt oss tala om det som är gemensamt för oss, oavsaett icke-tro eller tro. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Föräldrarna är de viktigaste nyckepersonerna. Därefter lärarna i skolan. På tredje plats finns de religiösa 
ledarna. Politikerna är också viktiga, de represeneterar hela samhället. Deras val av politik påverkar oss 
alla. Media har en nyckelroll, positivt eller negativt. Islamofobin är betydande. Medias måste ta ett större 
allvar, inte polarisera mellan människor och svartmåla islam. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har en viktig roll. Religionen hjälper oss att göra det rätta. Vägleder oss att leva rätt med varandra, med 
samhället. Hur du beter dig mot din nästa avgör hur god muslim du är.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Vi måste visa att vi är en del av lösningen, inte en del av problemet. Vi måste visa respekt för varandras tro 
och tradition. Religionen kan bidra till balans där social obalans finns. Överallt där Ahmadiyya Islam 
verkar söker vi dialog med andra religioner. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Alla religioner predikar fred. Men vi måste visa strävan efter fred i praktisk handling genom kontakten med 
andra religioner, i vår betydelse i samhällslivet. Religionerna kan förvandla Guds gåvor var och en på sitt 
sätt. Då ser vi mångfalden och skönheten i ett. !!
Intervju nr 41 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
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Jag ser det mångkulturella samhället som något positivt. Det uppmuntrar människor att kämpa för att nå 
sina mål. Det mångkulturella är positivt eftersom det hjälper oss att se verkligheten som finns omkring oss. 
Ett mångkulturellt samhälle ingjuter hopp i människor för i ett sådant finns det frihet att utöva sin religion. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Självklart myndigheterna. Sedan kan samfunden som finns i Malmö bidra med mycket. Politikerna och de 
religiösa samfunden verkar parallellt. Om inte båda delarna finns med så uppnår man inga resultat. De två 
måste samverka för att kunna skapa en ljus framtid. Politikerna kan ändra sin uppfattning i frågor, medan 
religionerna står fast vid sina. Så politikerna måste känna till och inse att religion är en viktig del av 
vardagen för alla människor. Inte bara för de som tillhör en viss religion, tro handlar inte bara om religion. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Det finns många områden där vi som samfund har ansvar. Samfunden har en social och politisk roll. De kan 
verka för att få politikerna att ta hand om de svaga grupperna i samhället och verka för att få klyftorna i 
samhället att minska. Sedan kan vi också själva göra många insatser. Till exempel stödja ungdomar så att de 
inte går vilse. Och de som har varit i socialtjänstens vård på olika sätt. Vi ska alltid finnas som en resurs. Vi 
kan hjälpa till med juridisk rådgivning. Det kan vara i migrationsfrågor eller gälla barns situation – där 
barn kommer ensamma till exempel eller en förälder får stanna medan den andre utvisas. Vi kan hjälpa dem 
vidare till jurister som vi samarbetar med. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att våra predikanter satsar på samhället och anordnar seminarier, kurser och föreläsningar för våra 
församlingsmedlemmar i politik, ekonomi och samhällsfrågor. För människor måste få kontakt med politiker 
genom olika slags projekt, så att man kan vara med och påverka och våra församlingsmedlemmar kan 
utnyttja sin röst genom att gå till valurnorna. Då måste medlemmarna lära sig om det politiska livet genom 
seminarier och att de politiska partierna kommer hit. Vi som institution kan påverka mycket. Cirka 25 
procent av malmöborna är knutna till oss på något sätt. 
• Men det är väl inte möjligt, det finns ju andra stora muslimska samfund?  
Men även om de går till andra församlingar så kommer man hit i samband med sådant som begravningar, 
vigslar, osv. Och så har vi haft församlingsmedlemmar som är politiker också. Så att diskutera utrikespolitik 
– det får folk göra hemma. Men här diskuterar vi politiken som berör samhället här. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det positiva som vi gör här. Att vi erbjuder verkligen stöd och service från det man föds till man dör. Vi har 
flera än 80 000 icke-muslimer som besöker oss varje år. Nu ska katolske biskopen komma och vi har haft 
rabbinen från Frankrike på besökt. Så varje dag händer det mycket här. Vi har också många projekt 
tillsammans med Svenska kyrkan och judiska församlingen. Men staten måste ställa upp med mer bidrag för 
att stöta sådana insatser för vi har begränsade resurser och personal. Det behövs mer utbildning och 
personal som är ute på skolor för att barnen måste få grundkunskap om vilka de tre grundreligionerna är. 
Svenska kyrkan kanske har resurser som de kan befria till det, men inte vi. Vi har så mycket arrangemang 
här redan. Våra imamer gör sådant ideellt ibland men det blir inte samma sak. !!
Intervju nr 42 
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• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag ser utmaningar och möjligheter. Utmaningarna består i huvudsak i problemen med arbetslösheten och i 
bristen på bostäder. Vi har inte lyckat öppna samhället och därmed bidra till en framgångsrik integration. 
Ett stort misstag har begåtts i den passivisering som påtvingats många invandrare. Det har lätt till 
bidragsberoende och utanförskap. Öresundsregionen erbjuder en mycket spännande mix av människor och 
olikheter. Hela världen finns här! En resurs som vi måste ta till vara på ett bättre sätt. Vi måsta skaffa oss en 
djupare kunskap om de olika kulturerna som finns i vår vardag. Vi vet för lite om de andliga och religiösa 
gemenskaperna och hur de verkar i regionen. Vilken roll de kan och vill spela i vår gemensamma framtid. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är vardagshjältarna. De som arbetat besjälat och ideellt. De finns bland annat i föreningslivet, i idrotten 
och i folkbildningen. I arbetet med barn och unga i många olika sammanhang. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Gemenskaperna verkar i två riktningar. Den ena strävar mot öppenhet och samarbete med det omgivande 
samhället. Denna riktning kan stärka oss alla. Den andra riktningen är slutande, den stänger om den egna 
gruppen och leder till avskärmning. I förlängingen betyder det att avstånden mellan människor kan öka, och 
konflikter uppstå.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna och samhället i stort har inte i nödvändig grad lärt känna varandra. Gemenskaperna tror 
jag är en outnyttjad resurs. En resurs för dialog med de många som samhället har svårt att nå. I 
gemenskaperna finns möjligheter att tänka nytt, möjligheter till social innovation. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
För att nå framgång med social innovation bör man tänka regionalt och ha med Köpenhamnsområdet i 
tankarna. Tillsammans utgör vi en kapacitet som kan få igång riktigt spännande processer. !!
Intervju nr 43 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Mångfald är för mig ett mer relevant begrepp, det rymmer mer av nyanser. Mångkultur får oss att bli 
begränsade till att endast samtala om etnicitet. Överhuvud taget är det ett allvarligt problem med 
avgränsningar i ett ”vi” och ett annat ”de”. Man talar för ofta om personer som kollektiv istället bör man 
tänka på de som individer. Däri ligger en av de stora utmaningarna. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Förutom de redan välkända beslutsfattarna i samhället måste man lyfta fram människorna som finns i vår 
närhet. Jag tänker på kollegerna på arbetsplatsen, grannarna. Ja, de som befolkar vår vardag, där finns 
nyckelpersonerna. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag får ett vilset intryck. Det känns som om gemenskaperna blir allt mer inåtvända. Allt mer upptagna av sin 
egen framtid och för lite fokuserade på hus samhället utvecklas. Själasörjandet är en mycket viktig funktion. 
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Hur syns den i offentligheten idag? Kyrkligt liv har likheter med politiken, energin är starkt orienterad mot 
frågor som rör byråkrati och fomalism. Fokus är på frågan ”hur” istället för ”varför?”. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna måste uppfatta sig mer som delar av samhället än vad som är fallet idag. Gemenskaperna 
har viktiga kompetenser. De är bra på att ställa viktiga frågor som ingen annan ställer. Man har 
humanistiska utgångspunkter. Men man måste bli känsligare när man använder sig av förkunnelse eller 
missionerar. Målet för samhällsengagemanget måste bli ett annat. Tron är oerhört viktig. Det behöver vi mer 
av. Tron på Gud, på framtiden, på möjliggörandet av ett bättre samhälle. Hopplösheten stänger dörrar! 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det finns en befogad projekttrötthet i samhället. Många gånger är det samma människor som mötts, 
skillnaderna är för få. Vad som behövs är att olika perspektiv bryts mot varandra, nya och annorlunda 
sammansättningar av människor. !!
Intervju nr 44 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Man kan ju ladda ordet utmaning med något positivt. Jag vill gärna säga att det mångkulturella samhället är 
en resurs i en tid när man gärna lyfter fram problem med det. De arbetskraftsinvandrare som kom på 70-
talet talade ingen om som problem – de var en resurs och det är de idag också. Det kommer till exempel nu 
en massa ensamkommande ungdomar – de är en resurs. Men har vi ett samhälle med en massa arbetslöshet 
så kan de inte hjälpa det. Det är samhället det är fel på. Det är resursslöseri att ha utbildningar som inte 
leder till någonting. Vi ska se på hur vi skapar vårt samhälle, inte bara se saker i ”vi och dom”. Det handlar 
om att minska klyftorna. Sedan ser jag det inte som ett berikande förstås ifall vi skulle få hit ett 
kvinnoförtryck, men det tycker jag inte man ser. Om vi har ett välfärdssystem och solidaritet i samhället så 
kan vi se varje människa som en resurs. Ju mer klyftor det finns i samhället – desto mer blir det en 
”utmaning” med mångfald. Det uppstår ett syndabockstänkande. Det vet vi från historien. I tider av kris så 
utser man en grupp som ett problem. Och det behöver inte alltid vara samma grupp. I Finland ser vi ju nu 
hur det är svenskarna som pekas ut som problem. Men tänk om vi måste fly någon gång. Hur vill vi tas 
emot? Som en utmaning? Nej, som människor. Ojämlikheter i samhället skapar också en grogrund för andra 
problem. Det är det som Wilkinson och Picket skriver i sin bok Jämlikhetsanden. Ojämlikhet är bland annat 
en grogrund för terrorism, kriminalitet, misstänksamhet och främlingsfientlighet. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är ju människor och det mellanmänskliga mötet. Men förutsättningarna för möten skapas på en 
strukturell nivå, där är politikerna viktiga. Det kom en undersökning nyligen om när man bestämde att 
Malmö skulle förvandlas från en industristad till en kunskapsstad på 90-talet. Det var ett politiskt beslut. Så 
kan man bestämma sig för att skapa ett socialt hållbart klimat i Malmö på samma sätt som man gjorde då så 
kan politikerna bidra. Samtidigt är det människor som måste stå för mötena. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
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Vi kan behöva ha en gemensam diskussion med religiösa företrädare kring barns hälsa. Till exempel 
angående omskärelse. Sedan kan de säkert företräda sina församlingsmedlemmar och skapa förståelse och 
tolerans mellan olika trossamfund. Jag vet att det finns många bra religiösa företrädare – imamer och folk 
inom Svenska kyrkan.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är samma sak där. De har ju väldigt många kontaktytor och kan lyfta frågor från sina församlingar. 
Sådant som hur människor i församlingen har det, om det finns saker som behöver förbättras för dem. Det 
kan till exempel gälla om det finns en religiös eller annan diskriminering mot församlingsmedlemmarna så 
kan församlingen driva den frågan. Sedan är det viktigt att man ska kunna stå för sin religion och samtidigt 
möta andra med tolerans, även dem som inte är religiösa. Till exempel tycker jag i frågan om 
skolavslutningar att det blir lite märkligt att ha den i kyrkan om avslutningen inte ska vara kristen. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- !!
Intervju nr 45 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vad menar ni med den frågan? Alltså mångkultur i sig är ju något positivt och ger mer möjligheter än 
utmaningar. Utmaningarna är möjligen att det finns mycket diskriminering och rasism i Malmö, till exempel 
på bostadsmarknaden. Så utmaningen är att skapa lika rättigheter och möjligheter oavsett kultur och 
religion. För det finns inte riktigt idag. Det är inte roligt att hamna på bostadsmarknaden om du till exempel 
är muslim eller har ett utländskt namn. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror inte att det handlar så mycket om enskilda personer som om att skapa möjligheter för deltagande, 
och där tror jag att organisationer och föreningar är jätteviktiga. För det är där som man ofta hittar 
gemenskap och kan organisera sig för förändring. Och sedan är det kommunens och politikers uppgift att 
skapa möjligheter för detta. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag skulle säga att de varken har mer eller mindre ansvar än andra föreningar. Det som kan vara särskilt 
viktigt är att religion är en av diskrimineringsgrunderna och därför kan det vara viktigt att de engagerar sig 
i samhällsdebatten, de kan ha en viktig uppgift för att organisera folk för sina rättigheter. Precis som RFSL 
har för sina medlemmar till exempel. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det tror jag man gör genom att man organiserar människor. Det i sig, att de skapar gemenskap och 
människor kommer samman och har en dialog, är viktigt. Och de kan ta ansvar i ett 
antidiskrimineringsarbete. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag tycker projektet är bra. Det finns framförallt en poäng med att man lyfter flera olika religioner. Och att 
man ser det gemensamma i den religiösa diskrimineringen istället för att lyfta fram en viss religion. !
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Intervju nr 46 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Min grundinställning är att mångfalden är berikande. Den ger staden dynamiik, kreativitet och färg. Malmö 
har blivit en spännande stad, inte minst genom den mångfald som finns i staden. Det har också varit positivt 
för vår kyrka. Klimatet har blivit andligare. Från att ha varit en mer auktoritär kyrka har den blivit mer 
sökande. Förändringen har ägt rum under en 20 års period. Och i huvudsak beroende av det mångkulturella 
samhällets framväxt. Det negativa under samma period består av bostadsproblem, arbetslöshet, 
bidragsberoende och passivisering. Kyrkan har varit och är en positiv kraft, inte minst genom sina sociala 
nätverk. Vi har stimulerat till möten och samarbeten över flera slags gränser. Särskilt fokus krävs fortsatt på 
människors som passiviserats och som själva inte har förmågan att bryta dåliga beteendemöster. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Nyckelpersoner är de som kan bidra till lösning av bostadsbristen, arbetslösheten  och det sociala 
utanförskapet. Religiösa företrädare är viktiga. Det är viktigt att vi står tydigt fram som medskapare av ett 
gott samhälle. Viktigt är också att vi agerar mot diskriminering, även när den uppträder inom våra egna led. 
Nyckelpersoner finns förstås även inom media, politiken, idrotten, och föreningslivet. MKB är viktigt. En 
viktig person för oss är Madeleine Candia, enhetschef inom Individ- och familjeomsorgen i Södra 
innerstaden. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Religionen är viktig. För många utgör religionen det viktigaste i livet. Gemenskaperna behövs i 
samhällsbygget på en sekulär bas. Gemenskaperna stöttar och inspirerar människor att växa och att ta 
större ansvar för sina liv och för samhället. Traditionellt uppfattas religionen i Sverige som en privatsak. 
Men det är det inte! Religionen har en naturlig påverkan på det offentliga och det privata livet. Det 
perspektivet har blivit tydligare med mångfaldssamhället. Religionsfientlighet motverkar fördjupad dialog, 
samarbete mellan männsikor och verklig integrationen. Accepterar man inte människors religiositet bidrar 
man till utanförskap. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna måste utvecklas mot större öppenhet och mångfald. Genom att erbjuda mötesplatser för 
personer med olika tro och tradition. Samtidigt måste särarten i de olika samfunden bevaras. Det garanterar 
mångfalden. Värdegrunden ska vara gemensam, samtidigt som skillnaderna mellan gemenskaperna måste 
erkännas. Vi har ett ansvar för samverkan, för att agera gemensamt för ett positivt samhällsklimat. Men vi är 
olika! Viktigt att se mångfalden i enheten. Ett föredömligt exempel finns i Mariaskolan, som har kristna 
förtecken och är en uppskattad skola för barn och unga av olika tro och tradition. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Målet får inte vara en sammansmältning av av religiöst slag. För mångfaldens skull och för det 
verkningsfulla samarbetet måste man respektera skillnaderna mellan religionerna och samfunden. Islam och 
kristendomen är väsensskilda. Det måste vara så. Att fira gudstjänst med en imam är omöjligt för en kristen. 
Vi måste försvara vår tro. Det måste sägas. !
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Intervju nr 47 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är enorma! Få orkar dessvärre se dem. Bara att arbeta med människors fördomar är en stor utmaning. 
Grundproblemet rör värderingsfrågorna och när konflikter uppstår. Hur skapar vi ett klimat, en kultur där vi 
kan samtala om krockar i värderingsfrågor utan att dialogen avbryts? Det är alldeles för lätt hänt att 
personer anklagar varandra för olika slags kränkningar. Debatten bli väl ensidig, extremt positivt till det 
mångkulturella eller överdrivet negativt. Man måste försöka undgå pajkastning. I den offentliga debatten 
behövs personer som lever mig i mångfalden och kan berätta trovärdigt om möjligheterna och problemen 
spm finns där. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Nyckelpersonerna är de som har strukturell makt, exempelvis politiker. I de religiösa samfunden finns det 
också nyckelpersoner. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
I gemenskaperna finns en stor potential till påverkan av enskilda männsikor och av samhället i stort. Idag är 
de för slutna. Större öppenhet krävs och delaktighet i samhället. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är viktigta att gemenskaperna visar att de vill vara med att skapa ett bättre samhälle, genom dialog och 
samarbeten med varandra och med aktörer utanför den religiösa kretsen. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det är mycket viktigt att de religiösa organisationerna gör sig tydligare och visar vad de kan bidra med, 
eller redan bidrar med, för ett bättre socialt klimat. !!
Intervju nr 48 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det är dels att hitta det gemensamma hos oss människor. Alla andra fokuserar på olikheterna men jag 
fokuserar på det som vi har gemensamt. Det är som med musik, musiken kan spinna trådar emellan 
människor. Kärlek, förväntningar, förhoppningar – de är alla känslor som vi har gemensamma genom hela 
livet. Upplevelser och känslorna är gemensamma. Så i det mångkulturella samhället är utmaningen att hitta 
de gemensamma faktorerna. Hittar man dem så har man en plattform som man kan bygga vidare på. Sedan – 
i det mångkulturella finns också en klassaspekt och den största utmaningen idag är kanske att hitta 
möjligheter för unga människor att förankra sig i samhället genom arbete. Om det är svårt för unga i 
allmänhet att få jobb så är det dubbelt så svårt för dem med invandrarbakgrund. Så i begreppet mångkultur 
finns ett klassperspektiv. Och det är svårt att säga vad är vad. Vad har att göra med att man har utländsk 
bakgrund och vad har att göra med klass? För människor som har det gott ställt, med arbete och så vidare, 
för dem är det ofta inget problem att ha utländsk bakgrund. Hos dem ses det bara som en extrakrydda.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
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Människor med makt och inflytande. Det kan man ha som tjänsteman, som politiker, som företagsledare. Men 
även vardagshjältar är viktiga. Det kan vara personer med civilkurage som vågar stå upp och säga 
obekväma sanningar. Det kan vara whistleblowers, människor som vågar stå emot strömmen. Det kan vara 
människor som vågar stå emot rasism. Sådant gör skillnad och ger ringar på vattnet och kan inspirera andra 
att göra någonting. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Tänk om deras roll hade kunnat vara att hitta det gemensamma i deras olika religioner. Att avstå från att tro 
att man har den enda rätt tolkningen eller sanningen – att han en öppenhet för dialog och samtal. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Man kan till exempel vara en aktiv aktör och stödja verksamheter i samhället och kommunen som arbetar för 
människors liva värde och humanistiska värden. Sedan tycker jag också att det kyrkan gör idag redan bidrar 
till ett positivt samhällsklimat – när kyrkan på olika sätt stödjer dem som har det svårast. Och så kan de 
andliga gemenskaperna tala för de människor som behöver stöd i samhället. Men religion förknippas också 
med krig och elände och då är det också de religiösa gruppernas uppgift att överbrygga och bygga broar 
mellan religioner. Så att de som tillhör församlingen kan se att man kan samarbeta och tala med varandra. 
Det är väldigt viktigt.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Vi pratar ofta om att invandrare ska integreras och komma in i svenska arbetslivet. Men vad är det för 
arbetsliv? Ett där man känner sig alienerad och stressad. Utan att man tänker på vad är det som gör att man 
blir lycklig och glad. Vi har precis haft utvecklingssamtal i Yalla Trappan och de säger alla att ”jag har två 
hem – ett med familjen och ett här”. Det är någonting med arbetsgemenskapen och arbetsglädjen och 
stoltheten där. De värdena skulle jag vilja destillera ut och hitta för det är någonting som berikar livet 
mycket, att man upplever att man gör nytta. Det skulle jag vilja visa för andra arbetsplatser. Och så skulle 
jag också vilja säga att kooperativ som Yalla Trappan – där samhällsnyttan väger tyngre än vinsten är bra 
förebilder. Det finns en sådan otrolig tro på de stora företagen. Det är som att det inte spelar någon roll att 
Saab går i konkurs till exempel, man tror ändå på de stora företagen. Jag säger inte att de inte behövs men 
om vi tänker på miljön också så kanske vi ska se till andra möjligheter. I det lilla, på det lokala planet kan 
man också skapa alternativ. Och då gäller det att samhället är berett att ta emot dem. Jag tror att det är 
viktigt att tänka på något som en av mina favoritförfattare, Göran Tunström, har sagt: ”Hela världen finns i 
Sunne” – det vill säga: var vi än reser i världen så hittar man ändå det som är gemensamt för oss alla. !!
Intervju nr 49 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Man måste ta till vara den positiva och starka viljan hos människor som vill leva i ett mångfaldssamhälle. 
De är många! Viljan till dialog och samverkan finns och måste behandlas som en resurs av samället. Det 
talas mycket om skillnaderna mellan människor. Kanske för mycket? Man tjatar om kulturkrockar. Måste 
kulturer krocka? 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
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Svårt att säga. Det är lätt att nämna de redan kända nyckelpersonerna inom politiken och media. Jag vill 
säga att nyckelpersonerna är alla malmöbor. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har makten att påverka människor på djupet, särskilt äldre människor. Det är viktigt att skilja religion 
och politik åt.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna kan bidra till ett mänskligare samhälle. De kan påverka människor till att bli mindre rädda 
för det annorlunda. Det är viktigt att se hur religionerna bidrar positivt till människor och till samhället. 
Viktigt är också att man ser att de olika religionerna kan samarbeta och ha glädje av varandra. 
Gemenskaperna kan bidra till att väcka intresse för kulturer utanför Europa och USA. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag känner en oro över att klimatet hårdnar, att det blir mer främlingsfientligt. Rädslan liksom sprider sig. 
Bilden av muslimen som våldsdyrkare blir vanligare. Det är en fruktansvärd fördom. Tänk på tragedin i 
Norge i somras. Innan bilden blev klarare trodde alla, inklusive jag, att det var en muslim som stod bakom 
massakern. Terror associeras nästan per automatik med islam och muslimer. Det är djupt orättvist och 
sorgligt att man så lätt dömer ut en stor grupp människor som skurkar. När det kommer till områden där 
ungdomarna ställer till med problem, så måste vi sluta oroa oss och istället anstränga oss för att ringarna 
på vattnet ska sluta sprida sig. Istället måste vi koncentrera oss på att stoppa stenen från att kastas ifrån 
början. Det gör vi genom att ge dessa barn en framtidstro. Ge dem en känsla av att de tillför något. Inte bara 
sätta dem i ett fack och sen stärka den bilden genom att till exempel nästan enbart satsa på "hiphop" 
satsningar. Dessa barn får nästan aldrig chansen att komma förbi den roll som vår sociala konstruktion ger 
till dem. !!
Intervju nr 50 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det stora utmaningen ligger i att ta till vara värdefulla bidrag som uppstår i möten mellan olika kulturer, i 
mötet mellan den kultur vi lever i och den som möter oss i globaliseringen. Helheten måste fungera, vi måste 
finna en balans och samtidigt ge särarterna utrymme. Överordnat för oss är att utveckla Lund till en 
internationell stad, till en stad som tar emot de reurser som representeras av personer som flyttar hit från 
andra länder. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i din kommun? 
Personer med positioner och förtroende i sina nätverk och sammanhang. Jag tänker på de etniska, kulturella 
och religiösa nätverken. Människor i de frivilligarbeteande organisationer är nyckelpersoner. Vi alla som 
syns i den offentliga debatten har ett ansvar. Ansvar finns hos samtliga anställda inom kommunen. I skolans 
värld finns det gott om nyckelpersoner, exempelvis lärarna och skolledarna. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Vi lever i ett sekulärt samhälle. Frågor som rör religion nästan tabu. Många är främmande för att diskutera 
religion och samhällsfrågor. Svenska kyrkan har en viktig uppgift i att definiera sin roll tydligare i samhället.  
Andligheten har även en social roll, inte bara en intellektuellt eller känslomässigt andlig. Många sociala 
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åtaganden har överförts från det privata till det offentliga sfären. Men idag saknas resurserna. 
Frivilligarbetet behövs i allt högre grad. Inom de religiösa och andliga gemenskaperna finns en tradition av 
ideellt arbete, där finns även viktiga nätverk. Samtidigt måste det sägas att gemenskaperna måste visa större 
öppenhet, och en tydligare vilja tilldelaktighet och samarbete med det omgivande samhället. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De måste uttrycka en ny inställning till människor. Det missionerande uppdraget måste tonas ner. Man måste 
hitta frågan där samhällsengagemanget kommer till uttryck. Kort sagt, man måste bli öppnare och få en 
tydligare samhällsroll. En roll som stimulerar till engagemang och som inte är politiskt laddad. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Hur bidrar man till en öppnare attityd hos barn och ungdomar? Många undersökningar visar att ungdomar 
räds eller inte vill bo nära minoriteter, som exempelvis muslimer eller romer. Det är ett faktum att 
värderingar grundläggs i barndomen. Hur når man de unga? ! !
Intervju nr 51 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Frågan är hur man ska benämna det. Utmaning kan tolkas som att man syftar på att det är ett problem. Men 
det mångkulturella samhället är en möjlighet. Vi pratade idag till exempel om fördelarna med internationella 
skolor men alla Malmös skolor är faktiskt internationella. Mångfald är berikande och borde leda till att ge 
en mer konkurrenskraftig marknad eftersom man kan erbjuda något som andra inte kan. Jag såg att den 
ekonomiska tillväxten i amerikanska städer som Los Angeles stannat av sedan de har blivit mer 
exkluderande och slutna.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
När det gäller att skapa drivkrafter så är det politiker. Därutöver finns det eldsjälar inom alla områden. Till 
exempel jobbskapare och katalysatorer, både i det stora och i det lilla. Jag träffade en bosnisk kvinna som 
driver ett dagis – hon är en eldsjäl, och boxaren Dallas i Rosengård, Rosengård FC. Zlatan är en bra 
förebild. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag har ingen bra uppfattning men jag kan tänka mig att de kan ha en starkt trygghetsskapande roll inom de 
andliga gemenskaperna. Men samtidigt kan de vara en motkraft. Det finns de som blir mer missionerande 
här än i sitt ursprungsland. Men det kan också handla om hur det svenska samhället möter 
internationaliseringen. Om vi malmöbor är rädda för religioner så blir det inte mycket till utbyte. Och om 
det finns religiösa gemenskaper som är slutna, inte öppna för andra malmöbors värderingar så blir det 
problem. Man kan jämställa de religiösa gemenskaperna med föreningslivet i övrigt. Man kan nå människor 
via föreningslivet och religiösa grupper, och det tror jag kan skapa många goda krafter. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag tror att de dels kan vara en kanal genom vilken man kan nå människor, dels kan de hjälpa till och stötta. 
Det finns en stor genomströmning av nyinflyttade i vissa av Malmös stadsdelar. Genom att stötta de 
nyinflyttade tror jag att religiösa grupper kan vara goda krafter. 
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• Kommer du i kontakt med religiösa gemenskaper i ditt jobb? 
Inte mycket. Nyligen var det en muslimsk organisation som skulle bygga en anläggning, men jag har inte haft 
kontakt med dem själv. 
• Hur ser du på de religiösa och andliga gemenskapernas intresse av att bygga samlingsplatser? 
Jag tror att allting vi bygger i staden måste vara inkluderande. Det får inte vara exkluderande åt något håll. 
Jag är väldigt kritisk till mötesplatser som exkluderar, för det motsäger mötesplatsernas syfte. När det gäller 
de religiösa mötesplatserna uppstår det naturligtvis problem men det gäller att hitta sätt att gå runt dem. 
Man stöter på framförallt muslimska män som är problematiska, de har en ur vår syn oacceptabel 
kvinnosyn. Det har varit ett problem. Och i ett sådant sammanhang kan ett religiöst sammanhang stötta så 
att man undviker den typen av krockar. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att vi bör tala om detta ur ett möjlighetsperspektiv. !!
Intervju nr 52 ! !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Malmö har blivit bärare av det mångkulturella samhällets problem och möjligheter. Problemen utgår inte 
från frågan om invandringens storlek. Det är arbetslösheten och bristen på sysselsättning som är det stora 
bekymret. Så gott som alla människor vill arbeta. Många som kommit till Sverige har mötts av slutenheten i 
samhället, och av oförmågan att ta till vara de nykomna som en resurs, som en mycket viktig resurs. 
Konsekvensen har alltför ofta blivit arbetslöshet och utanförskap. Det har lett till passivitet och brist på 
självförtroende. Särskilt allvarligt är det när föräldrar mist sin förmåga att uppfostra och att ta hand om 
barnen. Barnen far då lättare illa. Utanförskapet fortsätter genom nya generationer. Det är en utveckling 
som måste brytas. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen? 
Politikerna är nyckelpersoner, eftersom de skapar opinioner och förutsättningar för samhällets framtid. 
Inom media finns nyckelpersoner. Och bland företagsledarna. Jag vill även räkna in kulturpersonligheter. 
Konstnärligt skapande påverkar människor och samhället. En påverkan som kan vara positiv eller negativ. 
Föräldrarna måste nämnas och behovet av en värdegrund för barnen att anamma. Alla i ett samhälle är 
nyckelpersoner. Var och en är förebild för någon.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag har en stark känsla av att det är via de unga som en hoppfullare framtid kommer att ta form. De kommer 
att betona behovet av en gemensam värdegrund för Sverige. I det arbetet kommer religionerna att vara 
viktiga. De unga fokuserar på det som är gemensamt, inte på olikheterna. På den kritiska sidan vill jag peka 
på behovet att utveckla formen för gudstjänsten inom Svenska kyrkan. Min kritik är generell. Det är som om 
den religiös ritualen inte tar vara på människor behov av andlighet, som den exempelvis kommer till uttryck 
i den musik som framförs i kyrkan. Musiken liksom ger ingångar till andlighet som inte tas till vara. Det blir, 
kort sagt, trist i kyrkan. Problematiskt är även att det manliga är i fokus på bekostnad av det kvinnliga. Den 
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ensidiga betoningen finns i texterna, i bilderna och på andra sätt i gestaltningen. Det ges för liten plats åt 
det kvinnliga i det religiösa livet. Jag tror inte att det alltid har varit så.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Man måste söka en värdegrund som är gemensam. Man har ett stort ansvar, men även verktygen. Man har 
kompetensen, traditionen att förhålla sig till frågor om etik och moral. Kyrkan måste finna nya former. 
Former där församlingens engagemang tas till vara i gudstjänsten. Inspiration finns i de vackra 
kyrkorummen, i musiken, i gemenskapen. Det måste bli mer lustfyllt. Lust och glädje tror jag är viktigt, även 
i religiösa sammanhang. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag uppskattar att biskop Antje på ett sakligt sätt kombinerar begreppen tro och vetenskap. Det är viktigt att 
ge tro och vetande olika roller i samhället. Jag vill även understryka behovet av ett gemensamt ansvar och 
det viktiga i att formulera en värdegrund i en mångkulturell vardag. Globaliseringen ger oss en bild av hur 
komplex världen är. Möjligheterna för vart utvecklingen ska leda är många. Vi har ett gemensamt ansvar. 
Världens framtid är inte bara en fråga för presidenter, utan för oss alla. !!
Intervju nr 53 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
En stor utmaning ligger i människors utanförskap. Vi måste arbeta inkluderande och få in fler i den sociala 
gemenskapen. Idrotten bjuder på många möjligheter. En fördel är att idrotten har samma regelverk i stort 
sätt överallt i världen. Det är strukturerna som är olika, hur man organiserar sig. Men problemet kvartstår. 
Jag tror inte att alla insett idrottens mervärde för en integration i det mångkulturella samhället. Vi måste bli 
bättre på att visa på möjligheterna. Attitydsfrågorna är viktiga. Hur ser vi på mångfaldssamhället inom 
idrottsrörelsen? Vi behöver fördjupa oss i frågan. Sammansättningen av ledamöterna i föreningarnas 
styrelser speglar dåligt mångfalden i samhället. En förändring måste till. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen? 
De finns i den offentliga sfären, bland politiker, mediafolk och i näringslivet. Länsstyrelsen och Region Skåne 
är exempelvis två viktiga aktörer, där nyckelpersoner finns. De finns förstås även i det ideella området, inte 
minst inom idrotten.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Min uppfattning är att de har en diffus roll, generellt sett. Kyrkan kommer ytterst sällan på tal, i det 
offentliga samtalet eller i en diskussion privatpersoner emellan. Jag tror att kyrkan är en alldeles för sluten 
värld.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Företrädarna för de religiösa organisationerna skulle kunna vara viktiga samarbetspartners för många, 
även för oss inom idrotten. Vi skulle tillsammans kunna fördjupa oss i frågor som rör ideellt arbete, 
intressant vore även att tala om etik och moral på idrottsarenen och i livet i övrigt. Det finns även annat av 
gemensamt intresse, tror jag. Vi har likartade problem med slutenheten. Gemensamt är att vi måste bli 

!45

http://www.openskane.se


Social Cohesion i Malmö/Skåne 
Bilaga 6.1. Intervjusvaren

öppnare, vinna fler till ideellt arbete. Som jag ser, bör vi bli mer bekanta med varandra. Varför inte bjuda in 
varandra till olika evenemang och komma igång med en dialog? 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Liksom idrottsrörelsen måste de andliga och religiösa gemenskaperna bli tydligare i sin samhällsbärande 
roll. Man nämner aldrig kyrkan eller det andliga som en resurs för ett bättre socialt klimat. Ingen klarar 
stora samhälleliga åtaganden ensam. Det blir allt tydligare att nya samarbeten måste till. Där behövs både 
idrotten och kyrkan. !!
Intervju nr 54 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vad menar ni med utmaningar? Samhället är alltid mångkulturellt och det är väldigt positivt. Den stora 
utmaningen är att få människor att förstå att mångkultur är enbart positivt och berikande. Jag har svårt att 
förstå att det finns människor som inte vill se en mångkultur för jag tror alla människor är i grunden goda 
och vill något positivt. Man vill inte att det ska finnas förtryck och förföljelse. Det tycker jag är en utmaning 
att få folk att förstå. En del verkar helt inskränkta på det planet, Sverigedemokraterna till exempel. Hur kan 
man vilja stoppa invandring när det ger nya företag, arbetskraft, en positiv ekonomi? Det ger människor 
rikare liv eftersom det finns så mycket att göra, det ger oss alla kulturyttringar: musik, litteratur, dans, mat. 
Allting som gör Malmö intressant handlar om mångkultur. Vad vill man ha istället? ”Enkultur” skulle vara 
oerhört tråkigt och torftigt och det skulle säkert vara dåligt för vår ekonomi också. Och jag tror inte man kan 
urskilja skillnader mellan etniska grupperingar. Jag tror att alla människor har en drift att skapa positiva 
saker. Och det som t.ex. SD hävdar – att mångkultur bidrar till kriminalitet, att andra kulturer inte har 
samma etiska värderingar som vi har – det tror jag inte alls på. Alla kulturer har etiska värderingar och de 
är ofta lika varandra. Problemet är social utsatthet och det kommer sig av att Sverige inte är ett 
inkluderande samhälle, man ger inte alla människor samma möjligheter. Det är uppenbart att det finns 
diskriminering på arbetsmarknaden, att det finns en massa hinder för människor från andra länder att 
konvertera sina betyg från andra länder och skaffa sig en utbildning. Det är alla de hindren som skapar 
sociala skillnader och det är de sociala skillnaderna som de som är mångkultur egentligen pekar ut som 
problem. Det är inte mångkulturen som är problemet tror jag. Så utmaningen är att få alla att se att 
mångkultur berikar oss och vårt samhälle och att det som upplevs som problem är bristen på öppenhet 
gentemot mångkulturen, att samhället inte är inkluderande. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Alla personer är egentligen lika viktiga skulle jag säga. Sedan är det klart att det finns människor som är 
förebilder kan man säga. Personer inom skolan, föreningar, församlingar, även politiker som syns och blir 
förebilder. Jag tänker på Dallas i Rosengård, idealister som driver kulturföreningar så som Inkonst, 
Moriskan och Babel – den typen av nöjesanordningar tror jag har stor betydelse. Jag vet inte hur många 
politiker som kan räknas in bland dem som skapar ett gott samhällsklimat. Jag tror vi gör det. Men man ser 
Ilmar göra vissa uttalanden som jag inte tror skapar ett gott samhällsklimat som att man ska skapa tillfälligt 
medborgarskap eller sätta upp kameraövervakning. Så jag tror att politiker skulle kunna göra mycket mer. 
Luciano Astudillo är nog en person som skapar ett gott samhällsklimat, han var drivande i demonstrationen 
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mot våld. My Gillberg från Mp var också drivande i det och är en sådan person som syns mycket bland 
människor och bidrar till ett gott samhällsklimat. Det finns många företagare kan jag tänka mig också – till 
exempel hotellkedjan som fick Malmö stads integrationspris i år. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Deras roll tror jag är ungefär som alla andra organisationers. Jag tycker inte att de religiösa samfunden är 
annorlunda än andra organisationer. Precis som i alla andra så finns det eldsjälar i dessa som arbetar för 
ett gott samhällsklimat. Jag ser det inte som att de har en särskild roll. Jag tror väl i och för sig att det har 
varit en del konflikter mellan judiska församlingen och något av de islamska samfunden och efter det 
startades dialogforumet som Björn Lagerbäck jobbar med, det handlar om att bygga broar. Det är självklart 
att alla ska ha rätt till sin tro och på sätt har de religiösa gemenskaperna en uppgift i att förespråka respekt 
för andra. I så fall tycker jag inte det finns några problem med samfunden, man ska ha rätt till sin tro – det 
är en enskild angelägenhet. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Vad som är viktigt är att man har ekumeniska sammanslutningar, nu vet jag inte om även andra än kristna 
räknas in där, men att man precis som man har sammanslutningar mellan kristna så borde man ha det 
mellan andra samfund och försöka ha gemensamma aktiviteter för att försöka förstå varandra. Det kan vara 
gemensamma gudstjänster, samkväm, manifestationer för tolerans och respekt – kan man göra sådant så 
bygger man broar mellan människor och det vore viktigt. Om det finns slitningar mellan grupper så tror jag 
att det är så man överbrygger dem. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Om alla säger kloka saker så är det väldigt bra. Det är bra att visa att det finns många människor med olika 
bakgrund som vill se ett mångkulturellt samhälle. Jag tror det är viktigt att visa att man ser fördelar med 
mångfald och att om det finns sociala slitningar i samhället så handlar det om hur vi bemöter mångkulturen, 
det är det som är avgörande. !!
Intervju nr 55 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Utmaningen ligger i att se möjligheterna i människors olikheter. Rädsla finns på många håll. Det är en 
utmaning när olika kulturer, seder och bruk möts. Missförstånd uppstår lätt. De kan leda till konflikter. Men 
grundhållningen är avgörande. Man måste vilja lära känna varandra och ta ett gemensamt ansvar för 
framtiden. Vi måste, kort sagt, lära känna varandra bättre för att kunna dra fördelar av varandras olikheter. 
Det är också viktigt att agera gemensamt samtidigt som utrymme ges år olikheterna och särarterna. 
Förloras de, förloras den värdefulla dynamiken i samspelet. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen? 
Nyckelpersonerna är många. Kort sagt, alla är nyckelpersoner var och en i sitt sammanhang. Jag vill lyfta 
fram betydelsen som de anställda inom region har, personer som många gånger arbeter i en komplicerad 
situation. I det offentliga livet finns förstås nyckelpersoner inom politiken, media och i näringslivet. Personer 
som jobbar med myndighetsutövning är nyckelpersoner. Jag tänker på polisen, räddningstjänsten och andra. 
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• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag är en av de många sekulära svenskarna. Ändå tror jag att behovet av de andliga och religiösa 
gemenskaperna är starkt underskattat. Andligheten har en större roll i vardagen än vad man ofta tänker sig. 
Jag tänker på behovet av rit och gemenskap i samband med manifestationer när någon katastrof inträffat. 
Men även i mindre dramatiska sammanhang finns behovet av rit och gemenskap.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag tror att gemenskaperna måste bli tydligare i sin samhällsroll. En avgörande svårighet för de religiösa 
företrädarna att förtydliga sitt uppdrag ligger i den offentliga samtalets oförmåga eller rädsla att tala om 
religion. Problemen finns i människors rädsla och okunskap. Samhällets strävan efter tolerans måste även 
omfatta de religiösa. Samfund av olika slag måste plats i debatten och samhällslivet i mycket högre grad än 
vad som idag är fallet. En svårighet som också måste behandlas är kvinnans ställning inom de andliga och 
religiösa gemenskaperna. Det är allt för lätt att få intrycket av att inte tillräckligt görs. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det är i olikheterna människor emellan som dynamiken skapas. Där skapas en kreativitet som kan vara 
avgörande för vår utveckling. De andliga och religiösa gemenskaperna kan komma med viktiga bidrag till 
en samhällig värdegrund som verkar för gemensamt ansvarstagande och individuell frihet. Men då måste 
man ta plats och delta i den offentliga debatten. !!
Intervju nr 56 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället?  
Vi står inför möjligheten att skapa en ljus framtid eller stagnera i utanförskapssamhället. Vi måste bli mycket 
bättre på att ta tillvara den potential som ett mångkulturellt samhälle erbjuder.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen?  
Ansvaret vilar ytterst på var och en av oss. Vi måste jobba tillsammans. Och vi måste lyfta fram alla goda 
exempel och förebilder. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll?  
Jag tror på ett öppet arbetssätt - ett arbetssätt som jag tycker biskop Antje i hög grad representerar. Det är 
viktigt att erbjuda mötesplatser för nya kontakter och dialog. Man får inte fastna i formerna för ett arbete 
eller för en verksamhet. Man måste våga och orka tänka nytt. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat?  
Det är viktigt att ta fasta på det som förenar människor. Vi fokuserar alltför ofta på det som skiljer. 
Gemenskaperna behöver diskutera och presentera den värdegemenskap som finns i de stora religionerna. 
Det är viktigt att skapa enkla och öppna samverkansformer.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig?  
Vi måste bli mycket bättre på att ta vara på alla företagsamma människor som kommer hit. Personer som 
dessutom har en unik kunskap om sina hemländer – både språk och kultur. Och vi måste lyfta fram det som 
förenar oss. !
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Intervju nr 57 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är enorma! Människor har ett slags revirtänkande inom sig. Det finns ett primitivt misstroende mot 
främlingar inom oss. För att möta ”den andre” på ett bra sätt måste ha en trygg botten i sig själv. Saknar 
man det, som många svenskar verkar göra, har man svårt att möta andra mäniskor. Jag tror att det är lättare 
för troende människor att förstå troende från andra religioner. Det viktiga är att man har en trygg grund i 
sig själv. I allmänhet måste vi bli bättre på att förstå religionens roll i samhället. Hur den påverkar 
människan. Religionen har en stor betydelse för uppfattningen om oss själva, om identiteten. Kulturen är 
djupt rotad i religionen. Religionen är en viktig grund för vårt samhälle. Den är avgörande för ett 
framgångsrikt mångfaldssamhälle. Viktigt att komma ihåg är även att inse att ett fungerande 
mångfaldssamhälle inte är detsamma som assimilering av människor. Vi ska uppmärksamma det som 
förenar, men utan att förneka det som skiljer. Men för en lyckad integration är jobben avgörande. Människor 
måste få arbete. Jobben ger människor möjligheten att komma ut ur en misär och ur sociala problem. Ett 
jobb ger också starkare självkänsla och ökad respekt från omgivningen. Att ge människor arbete är 
grundförutsättningen för en lyckad integration, och en jätteutmaning. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen? 
Nyckelpersonerna finns i informella och formella sammanhang. De offentliga makthavarna är kända och 
viktiga, särskilt de som beslutar över arbetsmarknaden. Jag vill nämna att även de religiösa ledarna är 
nyckelpersoner för viktiga förändringar i samhället. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Gemenskaperna har en viktig roll i många människors liv. Viktigt är också det vardagliga arbetet i social 
projekt av olika slag. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna kan bidra genom att bli tydligare i dialogen om vilket samhälle vi vill forma. Man måste 
presentera goda exempel och vara förebilder i olika sammanhang. Man måste även hantera vrångbilden av 
att företrädare för olika religioner inte kan samarbete. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
I vårt distrikt har vi 2300 medlemmar. De flesta är ledare eller verksamhetsansvariga i näringslivet eller i 
offentlig verksamhet. Vi finner inspiration i mottot Service Above Self. I Rotary arbetar vi med begrepp som 
vänskap, mångfald, integration, ledarskap och service. Vi är en värdedriven organisation. Vi försöker finna 
en roll att spela i integrationsfrågorna. Vi frågor oss; På vad sätt kan vi hjälpa till? !!
Intervju nr 58 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Utmaningen ligger i att skapa en acceptans för människors olikheter. Identitetsfrågan är central. Vi måste 
bort från polariseringen om vem som är eller inte är ”riktigt svensk”. Vi måste öppnas oss och se värdet av 
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blandidentiteter. Man kan exempelvis vara irak-svensk utan att det påverkar ens värde som människa eller 
medborgare negativt. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen? 
Ledande företrädare i offentliga och informella sammanhang. Exempelvis inom politiken och föreningslivet. 
Idrottsföreningarna är viktiga, inte minst på grund av status och storlek. Nyckelpersonerna är de som 
påverkar opinionen och de som har kraft att förverkliga besluten. I Trelleborg har vi ett forum som kallas 
”Ung framtid” där möts nyckelpersoner med fokus på unga människor inom näringslivet och de ideella 
organisationerna. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Samhället är byggt på religiös grund och värderingar. Religionen är viktig för många människor, särskilt i 
avgörande händelser i livet. Det blir tydligt när olyckor och katastrofer inträffar. I Trelleborg är 
gemenskaperna i bakgrunden av det offentliga livet. De syns och hörs sällan. Den muslimska minoriteten 
känns frånvarande. Det skapar utrymme för fantasier, vrångbilder och mytbildning 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna måste nå utanför de egna kretsarna. Men måste verka där folk finns och försöka få igång 
samarbeten av olika slag. Skapa forum för möten och samtal. Det är viktigt att tala om religiösa frågor utan 
att det handlar om för eller emot den ena eller andra religionen. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att tala om politik och att tydligt inta en politisk ståndpunkt är ofta känsligt. Att tala om sin religiositet och 
sin religiösa tillhörighet är i det närmaste tabu för folk. I båda fallen måste vi bli öppnare och mindre 
ängsliga. !!
Intervju nr 59 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag tycker att man måste ha en positiv inställning för det är så samhället ser ut. Men också ha en ödmjukhet 
inför de problem som uppstår. Om vi inte hanterar dem kan det leda till kraftig segregation och spänningar 
mellan grupper. Jag tror att man ska ha stor tilltro till forskningen och de positiva exempel som finns. New 
York är ett sådant – en smältdegel. Delar av Londons näringsliv har blivit en sådan smältdegel. Men 
förutsättningen är att man har ett gemensamt språk. När det kommer till andra länder som Sverige måste 
man på något sätt snabbt komma in och lära sig språket. Så där har man haft en hjälp i USA och London 
där engelskan har underlättat. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror att det generellt handlar om goda exempel och om att den politiska kraften är stark och visar vägen. 
Jag tror på att lyfta fram unga förebilder, unga med olika bakgrunder som har lyckats på olika sätt, inte bara 
ekonomiskt utan att man har lyckats skaffa sig en bra tillvaro som visar att det är viktigt att studera. Sedan 
är också företagare som förstår att man måste få in de unga viktiga nyckelpersoner. Och så finns det 
eldsjälar till exempel inom religiösa samfund, skolor, näringsliv – som är besjälade av att skapa en bra 
integration och stad. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
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Jag är lite kluven. Jag tycker att det ibland läggs för mycket fokus på vilken religion man har. Framförallt 
gäller det muslimer. Man förutsätter att alla muslimer är på samma sätt, oberoende var de är ifrån. Det 
viktiga är att människor kommer någonstans ifrån, de vill någonting, sedan kommer religionen. Idag ges 
religionen för mycket utrymme. Man kan till exempel vara jude och komma från Sverige eller USA, men man 
är inte bara sin religion. Fokusen på religion har blivit för stor i Sverige. Jag tror det har att göra med att vi 
är ganska sekulariserade i Sverige generellt. I många andra länder har man en annan syn på religionens roll 
i samhället. Och om man tittar på hur det var i Sverige för 100 år sedan så var det likadant här, men det har 
vi tappat. Det gör att när vi pratar om människor från andra länder så tar religionen all plats och man 
tolkar problemen som att de är religiösa problem.  Till exempel i tidningarna där man kan skriva att en 
muslim har gjort något brottsligt men hade det varit en kristen så hade man inte skrivit det. Nu skriver 
journalister ofta ”svensk medborgare” istället för att skriva ”en person med utländsk bakgrund” men det 
betyder samma sak. Ibland tänker jag att det hade varit enklare om de kristna i Europa inte hade varit så 
sekulariserade. När man pratar nu med unga om muslimer så är det som att det inte är en religiös 
tillhörighet utan en etnicitet. Men inom bankväsendet i London, som jag kan en del om, finns människor från 
alla kulturer och religioner. Där är det en självklarhet att människor har olika högtider och att muslimer ber 
under dagen, och man hanterar det utan att lägga så mycket energi på det eftersom alla jobbar på samma 
sätt och tjänar pengar. Det är så man vill ha det – att religion inte ska vara så konstigt. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det tror jag absolut att de kan göra. Alla religioner har ett i grunden positivt budskap i sig. Men som i så 
mycket annat så pekar man hellre på olikheterna än på likheterna. Men jag tror att ett sådant här initiativ är 
positivt. Sedan är det bra om de religiösa och andliga gemenskaperna är ute i samhällsdebatten och bidrar 
på ett positivt sätt. Ett problem är att religioner tar sig olika uttryck i olika länder och det går inte att 
generalisera. Där kan de religiösa samfunden också bidra genom att berätta och förklara det. Mycket beror 
på okunnighet, att svenskar har för dålig kunskap om muslimska länder och brist på förståelse för att 
religion där har en viktigare roll. Sedan tror jag att många kristna som är sekulära har en livsstil som är 
väldigt kristen fast man inte tänker på det. Kanske pratar vi för lite om religion, eller så pratar vi väldigt 
mycket om det utan att vi vet om det. Mycket av vårt kristna sätt att vara i vårt samhälle bygger på kristen 
tro utan att man tänker på det: värderingar, förhållningsregler. Sedan finns det kristna fundamentalister 
precis som det finns fundamentalister inom alla religioner. Och det är förstås lättare i det vardagliga 
samhällslivet om de flesta är mer moderata. Men de flesta kristna jag känner har en snedvriden bild på 
muslimer och förutsätter att de inte är moderata. När det gäller judar så har vi mer kunskap, för de har 
funnits i vårt samhälle mycket längre tid. Sedan om barn växer upp utan att deras föräldrar har jobbat så 
måste de på något sätt komma nära andra familjer så att de får se att det normala är att jobba. Där får man 
se hur man kan göra i skolan för att stärka de barnen och familjerna. Det är mycket som är svårt. Som min 
yngsta son till exempel – han ska läsa i USA nu och det är ett jättearbete bara att fylla i alla papper. Det har 
inte med religion att göra utan med utbildningsnivån. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig?  
- !
Intervju nr 60 
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• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag gillar inte begreppet mångkulturella samhället men… Först och främst är utmaningen hur man ska 
anamma det mångkulturella samhället. Det finns på gatan men det syns inte i alla instanser i vårt samhälle. 
Så jag tror att utmaningen är att se till så att det mångkulturella samhället inte blir ett projekt. Det ska 
genomsyra allt. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror att det behövs ett nära samarbete mellan det offentliga och det civila samhället. 
Samhällsförändringarna kommer alltid underifrån. Det offentliga kan hjälpa till genom att erbjuda lokaler, 
osv. till det civila. Men förändringar kommer underifrån. Jag åker mycket taxi, och taxichaufförerna är alla 
mina vänner och jag ser hur mycket kunskap de har, men resurserna som finns bland dem utnyttjar man 
aldrig. Vi måste se människors resurser. Det var till exempel föräldrarna som fick ungdomar att sluta kasta 
sten. Jag är rädd för när saker blir formaliserade, att man på vägen tappar bort varför man blev engagerad 
en gång i tiden. Jag tror på att ha makt men jag tror på att fler ska ha makt tillsammans, dela på makten, och 
med makt menar jag möjligheter att påverka. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tror att vi alla behöver tröst, svar och gemenskap. I de stunderna kan religiösa samfund erbjuda något. 
De blir en plattform för rehabilitering. Man har många frågor som man aldrig kommer att få svar på – som 
varför människor dör till exempel. Och i tron kan man i alla fall få lov att fundera. Det sekulära samhället 
har rationaliserat allting men människor är inte alltid rationella, man kan inte rationalisera bort 
grubblandet. Sedan kan religiösa samfund också erbjuda gemenskap och erbjuda en plattform för att kämpa 
för alla människors rätt. Religionens essens är ju respekten för alla och att vi skulle faktiskt kunna skapa 
fred.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det gör de redan. Det gäller bara att se det. Sedan tror jag aldrig att man kan formalisera möten. Jag tror 
inte man ska vara rädd för religion. Det är många som jag frågar, särskilt för islam. Själv är jag väldigt 
förankrad bland muslimska grupper. Jag jobbade med en biståndsorganisation som är muslimsk i ett projekt 
och de fick jättemycket problem bara för att de är muslimer. Så det handlar om att majoritetssamhället måste 
förstå den kraft som finns i religiösa grupper. Vi är mycket mer kritiska till religiösa grupper än politiska och 
dåliga på att utnyttja kraften i de religiösa grupperna. Sedan är islamofobin ett faktum. Av alla de religiösa 
samfunden i Europa är muslimer de mest förtryckta idag. Det har att göra med att högerpopulismen 
använder islam så som man använde judendomen tidigare. Det är viktigt att påvisa att islam är precis som 
alla andra religioner. Sedan är vi i Sverige så pass sekulariserade att det ses som konstigt att vara religiös 
över huvud taget. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- !!
Intervju nr 61 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
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När jag läste den frågan blev jag lite bestört. Man pratar så mycket om utmaningar så det låter som att man 
utgår från att det finns ett problem med det mångkulturella samhället. Jag ser inga problem. Samhället har 
alltid varit mångkulturellt. Men det som är viktigt är att alla får möjlighet att vara delaktiga i besluten som 
gäller staden, och i förlängningen människors egna liv.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är väl föreningslivet, föreningarna där människor i Malmö engagerar sig. Och det gäller allt från 
idrottsföreningar till föräldraföreningar eller politiska föreningar. Alla de sammanhang där människor går 
ihop och engagerar sig. Sedan är ungdomar viktiga. Politiker är viktiga. Och journalister som kan sprida ett 
budskap. Även skol- och fritidspersonal är viktiga tror jag. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De är viktiga eftersom de är viktiga för människor och på det sättet är de viktiga i samhället. De kan lyfta 
moraliska frågor såsom hur vi tar hand om varandra, osv. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Dels genom att de finns till för människor som behöver dem. Dels är det viktigt med dialog mellan dem för 
det finns de som försöker underblåsa konflikter mellan de religiösa gemenskaperna, trots att det inte verkar 
finnas några större konflikter. Tvärtom kanske det snarare är så att de har mycket gemensamt i och med att 
samhället är så pass sekulärt som det är. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det kan väl vara bra att hitta former för någon form av samarbete mellan olika grupper. Om projektet gör 
att fler får möjlighet att göra sin röst hörd, kanske också de som är utsatta för diskriminering, så vore det 
jättebra. Men jag har en lite oklar bild av vart det här projektet kan leda. !!
Intervju nr 62 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag tror att det finns många utmaningar. Jag tror det finns många möjligheter men hinder också. Den stora 
möjligheten är att vi lever i en region med mycket ungdomar i en tid när det kommer att vara 
arbetskraftsbrist men då måste de ungdomarna kunna ta jobb, de måste ha utbildning. Politiker måste skapa 
möjligheter för ungdomar att utbilda sig till de yrken där det finns brist på arbetskraft, vi behöver en god 
vuxenutbildning i regionen för att möta morgondagens arbetskraftsbehov. Det är den allra största 
utmaningen just nu. Sedan finns det en massa andra utmaningar. Men en del av dem tror jag inte att vi ska 
engagera oss i. Jag tror inte att vi ska lägga en massa energi på att övertyga min farmor som är 89 år om att 
se fördelarna med det mångkulturella samhället. De flesta som växer upp idag växer upp i ett helt annat 
samhälle än de som är 89 år. Lägg krutet där det behövs. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror egentligen alla är nyckelpersoner och har ett ansvar. Men klart människor med en framträdande roll 
t.ex i medierna påverkar oss alla i hur vi ska tycka och tänka och har ett jättestort ansvar. Politikerna och 
alla våra tjänstemän inom Region Skåne och kommunerna – de har ett större ansvar än vad de kanske själva 
inser. Sedan har jag självklart ett ansvar. Jag kan inte lägga ansvar på så många andra utan att ta ansvar för 
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mig själv och mina handlingar. I de sammanhang där vi befinner oss inom vår organisation så påverkar ju 
vi. Jag tror att alla måste ta sitt eget ansvar. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tror att de kan ha en stor betydelse för de människor som är en del i den gemenskapen. Deras roll är 
precis densamma som alla andras, för att återkomma till det jag sa tidigare. Alla har ett ansvar. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är svårt att svara på för jag vet inte riktigt vad de gör idag. Risken finns att jag säger något som de 
redan gör. Jag vet om att till exempel moskén här i Malmö jobbar jättemycket med att vara öppna utåt och 
det tror jag är jätteviktigt, att inte ha slutna gemenskaper utan att öppna upp och visa vad man tycker och 
tänker. Jag vet ju att alla religioner i grunden har ett gott budskap om alla människors möjligheter och rätt 
att vara här. Så det är viktigt att vara öppna och inte sluta sig i sina egna församlingar. Och kanske också att 
prata om värdegrunder och våga ta diskussioner. Jag vet inte hur mycket diskussioner om värdegrunder och 
segregationen som finns i vårt land som man för – varken inom den svenska kyrkan eller någon annan. Men 
jag inbillar mig åtminstone att de har det. 
• Kommer ni inom LO i kontakt med religiösa grupper? 
Nej. Vi har medlemmar som jobbar i kyrkan men nej, vi har inget samarbete med någon grupp. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det är väl att peka på vikten av att ta lärdom av tidigare projekt och det arbete som har gjorts. Ibland tycker 
jag att vi har en rädsla för att misslyckas och därför låter vi hellre bli och det talar för att man i alla fall ska 
försöka, för man lär sig även av sina misslyckanden. !!
Intervju nr 63 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
De är naturligtvis jättestora. Det handlar om att förstå varandra och för att göra det måste man vara trygg i 
sig själv. Klyschor kan tyckas men det är sant. Det vill säga människor som själva känner en frustration över 
sitt liv, för att de är arbetslösa till exempel, har en lägre toleransnivå. Trygga människor har mer förståelse. 
Så utmaningen är att ha förståelse för det nya, även det oförutsedda. Om man själv gör sig en bild av exakt 
hur framtiden ser ut så är man inte beredd på ett samhälle som inte är som man förväntar sig. Det handlar 
om öppenhet. Jag vill inte säga att vissa grupper ska ha tolerans för det nya, utan det gäller alla. 
Samhällsbyggande är i rätt stor utsträckning en kompromiss mellan olika viljor, det är vad demokrati bygger 
på och det gäller i alla andra sammanhang också. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Många. Jag tycker jobb är det viktigaste så nyckelpersonerna är de som kan vara länkar in i 
arbetsmarknaden. När vi jobbade med de här frågorna i beredningen tittade vi på Danmark där de jobbade 
med Föreningen Nydansker, det är en organisation som hjälper företag att förstå fördelarna med mångfald. 
Det är en grupp nyckelpersoner, dvs. de som kan förklara fördelarna med att få in annan kunskap i företagen 
eller att hjälpa företagare att förstå en kultur som de inte är vana vid. Det kan också vara företag själva. Det 
finns forskning på diskriminering, det har gjorts flera undersökningar som visar på hur man väljs bort om 
man har vissa namn. Så nyckelpersonerna är också de företagare som inte diskriminerar.  
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• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Om man ser de som är förebilder eller hjälper till att överbrygga kulturskillnader som nyckelpersoner så är 
det klart att de religiösa samfunden har en jätteviktig roll, i sin egenskap som organisationer som folk 
lyssnar på, som ledare och förebilder för folk. Sedan är det nog lite olika inom olika religiösa samfund. Det 
handlar om vilket förtroende folk har för församlingen. Jag är inte religiös själv och jag tror inte att om 
ledarna för de stora religiösa samfunden i världen går ut och deklarerar att alla människor är goda så har 
vi löst problemen. Men jag tror att man litar på de personer som man vänder sig till med sina dagliga 
bekymmer och det kan vara människor i de religiösa samfunden. Och i det sammanhanget kan de ha 
betydelse och ett ansvar. Ansvaret är också större när det handlar om individnivå. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag tror att de religiösa samfunden bidrar rätt så mycket idag. Det viktiga för dem att göra är att vara lika 
utvecklingsinriktade som övriga samhället är. Om jag utgår från att intolerans och främlingsfientlighet 
bygger på rädsla för det nya så är det klart att om de religiösa samfunden inte öppnar sig för det nya i 
samhället så blir de inte en positiv kraft utan då blir de en motkraft. Jag skulle säga att den roll de katolska 
samfunden har haft i Polen till exempel i abortfrågan det bidrar inte till ett samhälle där vi tar tillvara på 
mångfaldens fördelar utan det bidrar till ett mer intolerant samhälle, där religiösa samfund berättar för 
människor hur man ska leva. Om man då ger en bild av hur man ska leva, vad händer när man har 
människor från tio olika kulturer – är det så att nio stycken har fel då? Då har man bidragit på ett negativt 
sätt. Jag tror att de religiösa gemenskaperna kan bidra på ett positivt sätt, man kan ha vilken tro man vill 
men om man känner sig trygg i den och kan acceptera att samhället förändras av dem som bor i det 
tillsammans då tror jag att man kan vara en positiv kraft. Som sagt så är jag själv inte religiös så jag har 
ingen personlig önskan om att de religiösa samfunden ska få en större roll i samhället eller att de olika 
religiösa värderingarna ska vara mer grundläggande i samhället. Jag tror inte på det. Men de måste vara så 
stora som deras mandat är. Är det så att många har förtroende för biskopen så ska hon utnyttja det 
förtroendet och ta större plats, under förutsättning att hon bidrar till öppenhet och tolerans i samhället. Då 
tycker jag att man ska ta större plats. Har man inte det budskapet och har man inte det förtroendet då finns 
det ingen poäng med att få mer utrymme. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Kommer inte på något. 
• Varför försvann beredningen i Region Skåne? 
Det var en del som tyckte att vi var inne och tassade på frågor som inte var våra. Det tyckte jag var synd för 
Region Skåne har ett utvecklingsansvar och klarar vi inte av att dra fördelar av mångfalden i Skåne så 
kommer vi att sitta fast i diskriminering, hög arbetslöshet, utanförskap och känslan av att samhället struntar 
i folk, och då struntar man i samhället. Så därför tyckte vi inom Socialdemokraterna att det var en viktig del 
av vårt utvecklingsansvar. Titta på Danmark t.ex. där marknadsföringsorganisationer säger att det är ett 
bekymmer med den bild som finns av Danmark i världen. !!
Intervju nr 64 !
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• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det mångkulturella samhället är här för att stanna. Det går inte att ”vrida klockan tillbaka”. Det är inte ens 
önskvärt. Utmaningen finns i att se resurserna i människors olikheter. Vi vet att de finns, men av någon 
anledning tycks vi dölja dem. Ett stort problem är att samhället för samman och isolerar grupper av 
människor. Det utanförskapet måste brytas. till det behövs kunskap, utbildning, utbildning och utbildning. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Vi alla! Politikerna, inte minst. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Rollen kan användas både till gott och ont, beroende på vem som fyller den. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Min erfarenhet är bl.a. Sjömanskyrkan i Malmö. Deras arbete (frivilligt) har bidragit mycket positivt till en 
vänlig och inspirerande miljö och till en stark känsla av att komma hem. Alldeles oavsett vem som kom dit så 
kom dom hem. Prästens ( Jan Bergendorf ) insatser bidrog till det positiva klimatet. Jag tror att 
verksamheten där kan inspirera andra. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
I frågor som rör mångfald och integration tror jag man har mycket att lära sig av USA. Gästfriheten. 
Toleransen. Och det att bjuda på sig själv. Att göra det där lite extra för någon annan. !!
Intervju nr 65 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Om man har ett samhälle som hänger ihop så är toleransgraden högre. I Malmö känner nästan alla folk från 
kulturer med andra traditioner. Samtidigt är det ett problem med grupper som inte accepterar varandra. Så 
det gäller att öka toleransen. Jag tror att vi har förutsättningar för det i och med att det bor så många med 
olika bakgrunder här. Det finns en segregation men de flesta av Malmös barn känner andra barn som växer 
upp med andra traditioner, och det är inget barnen ens reflekterar över. Det krävs mångfald för att alla 
olikheter ska bli det normala. Många Malmöbarn kan mycket om andra kulturers högtider och traditioner. 
De har en allmänbildning som jag tror att många vuxna inte har. Sedan är det tyvärr ingen garanti för att 
barnen senare i livet inte ska ifrågasätta det mångkulturella samhället eller vara intoleranta. Men det finns i 
alla fall goda förutsättningar.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är en komplex fråga. Skolor är jätteviktiga, både eftersom man där pratar om värderingar och etik och 
för att man utvecklar viktiga sociala relationer. Föreningslivet och de religiösa samfunden är också viktiga, 
alla de människor som finns i den enskilda individens nätverk. Det är många som styr ens värderingar. 
Medierna har en betydelse genom hur de skildrar konflikter. Vi som politiker påverkar genom våra beslut. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har naturligtvis en stor roll, framförallt i Malmö där många tillhör religiösa samfund. Olika 
organisationer når olika människor. Alla organisationer som kan påverka många människor är viktiga. 
Sedan kan man påverka genom att ta plats i den offentliga debatten, men framförallt har man betydelse för 
medlemmarna. 
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• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det viktiga är att man på något vis hjälper till genom att inte ställa grupper mot varandra. Arbeta för ett 
samhälle där alla får chansen. Jag har svårt att se att trossamfunden har en särskild roll där. Man kan 
hjälpa till genom att minska klyftorna och det kan man göra på många sätt. Jag tycker att dialogforum är ett 
bra exempel. Att jobba tillsammans med olika samfund för något gemensamt tror jag är bra. Det är viktigt i 
sig att man har en dialog och att man visar att det är ett problem att olika grupper har visat intolerans 
gentemot varandra. Jag tror att det är viktigt med möten mellan grupper där man diskuterar vad som 
behöver göras. Det är viktigt med öppenhet och tolerans. Sedan är det också viktigt vilka värderingar de 
religiösa och andliga gemenskaperna sprider. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att det är möten som river ner fördomar. Alla sådana möten är viktiga. Och föreningar med många 
medlemmar kan bidra till de mötena. Alla föreningar spelar en viktig roll för att skapa förståelse. !!
Intervju nr 66 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det handlar mycket om de människor som inte ser det positiva. Jag har länge pratat mig varm för 
interkulturell kompetens. Jag har träffat så många unga som har något som skulle kunna kallas interkulturell 
kompetens. Det blir de genom att lära sig koder och passera gränserna. Jag har också beskrivit det som att 
även om man bor i ett område där många är fattiga så när man går till skolan är det som att man passerar 
en samhällsgräns. Att bli bra på det tror jag också kan beskrivas som interkulturell kompetens. Jag är så 
trött på att man när man pratar om Malmö konstaterar man att här finns 174 nationaliteter men så går man 
inte vidare. Vad har det för betydelse? Man borde gå vidare med det. Det skulle man kunna göra just utifrån 
begreppet interkulturell kompetens för att uppmärksamma vad många av dessa ungdomar har och få dem att 
känna att de har något viktigt som de kan bidra med. Sedan vet jag inte om man ska betygsätta det, kanske 
inte. Men problemet är att betyg har fått monopol på kunskapsmätning. Det man inte betygsätter det 
uppmärksammas inte över huvud taget. Så jag tycker att utmaningarna med det mångkulturella är att man 
behöver jobba mycket mer med att synliggöra det som är bra med det mångkulturella. Den andra sidan av 
saken är de människorna som inte alls förstår fördelarna med det mångkulturella samhäller eller kanske 
känner sig hotade av det. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? Och då skulle du vilja 

att jag nämner personer vid namn? Poster går också bra. 
Den enda jag skulle vilja nämna vid namn är en nära vän som heter Göte Rudvall som fyller 87 år och han 
är hur aktiv som helst i föreningslivet. Han har tidigare jobbat som lärare och som lärarutbildare på gamla 
lärarhögskolan och han har under hela sitt liv brunnit för frågor om ungdomars delaktighet. Och jag tycker 
att de ideella engagemangen är viktiga. Det är fantastiskt att en människa i den åldern fortfarande är så 
aktiv, och han har mycket att tillföra. Han kanske borde ingå bland era intervjupersoner. Han är också en 
väldigt ödmjuk person som inte sätter sig på några höga hästar. Han är inte prestigefylld alls. Jag vet folk 
inom kommunen som gör jättebra insatser. Min fru gör en fantastisk insats som barnskötare ute på Holma, 
under pressade arbetsvillkor får hon det ändå att funka. Människorna som får det att funka trots att villkoren 
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blivit sämre är fantastiska. Och det kan vara inom dagis, vården, skolan. Det finns säkert fler men jag vill 
gärna lyfta fram dem som inte märks så mycket. Politikerna är jätteviktiga men de har kommit helt i 
skymundan i denna stad. Jag har sett i min forskning hur det är enskilda politiker som har mycket att säga 
till om, som Reepalu till exempel. Politikerna i stadsdelarna har inget att säga till om. Tjänstemännen har 
däremot mycket makt och bestämmer över rätt mycket som politikerna har bestämt över tidigare och som har 
att göra med grundläggande frågor, så som människosyn. Så man kan vara lite pessimistisk när det gäller 
var politiken ska ta vägen och vem som ska bli politiker i framtiden.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag är rätt så besviken på dem. För mig har inte religion någon speciell betydelse men jag ser det som något 
viktigt rent kulturellt, religion tillhör ju vår kultur. Sedan är det viktigt med frågor såsom människo- och 
kunskapssyn och det är mer eller mindre viktigt även inom religionen. Så där tycker jag att de religiösa 
företrädarna hade kunnat spela en större roll. När det gäller det som har hänt inom Carema exempelvis – 
jag är inte särskilt förvånad men det är skandalöst och ett parti som Kristdemokraterna som säger att det är 
detta man ska värna tycker jag ska slåss till sista blodsdroppen i dessa frågor, om det partiet ska ha 
existensberättigande. Det skulle ju gälla alla frågor om människors okränkbarhet – barnkonventionen 
exempelvis, hur efterlevs den i skolan? Det är värdelöst. Där tycker jag att de religiösa samhörigheterna 
hade kunna spela en viktig roll, det hade varit en framtidslinje om man bet sig fast i de frågorna. Men det 
gör man inte. Det har funnits enskilda företrädare, som KG Hammar, han kunde ta tag i sådana frågor. Jag 
upplever det som en tillbakagång nu. Det är knäpptyst. Så mitt svar på frågan är ju att visst – religiösa 
gemenskaper skulle säkert kunna spela en betydelse men då skulle det vara när det gäller sådana frågor. 
Annars kan man lika gärna lägga ner. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag är överlag jättepositiv till föreningsliv och folkrörelser. Det är viktigt att det finns möjligheter för 
människor att träffas och sluta sig samman, särskilt i de tider vi befinner oss i. Så som sådana kan ju 
religiösa sammanhang ha en viktig funktion.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag har också jobbat mycket med begreppet social cohesion. Begreppet social sammanhållning har inte varit 
framträdande här i Sverige, däremot i Europa. Jag har forskat och skrivit om det under det senaste året. Det 
finns något som heter den europeiska sammanhållningspolitiken och den har tidigare bestått av två ben: 
ekonomisk sammanhållning och social sammanhållning. Nu har man lagt till territorial sammanhållning. 
Och det är viktigt att komma ihåg att begreppet sammanhållning i den europeiska sammanhållningspolitiken 
betyder inte samma sak som sammanhållning betyder i nationalencyklopedin. Om man slår upp det där står 
det att det betyder att vi kommer närmare varandra, förtroende, osv men i den europeiska 
sammanhållningspolitiken handlar det om skillnader mellan regioner, och inte primärt om relationerna 
mellan människor. Om en region i Europa genomsnittligt är mycket rikare än en annan så konstaterar man 
att det finns en brist på sammanhållning och sammanhållningspolitiken går ut på att se till att de inte är så 
stora, men skillnaderna inom en region kan vara jättestora, det tar man inte hänsyn till i den europeiska 
sammanhållningspolitiken. Den är alltså place-based inte people-based och den svenska socialpolitiken har 
varit baserad på människor, den har inte primärt handlat om skillnaderna mellan regioner, man har inte 
tittat på var människor bor och det är en himla viktig skillnad. Det är också intressant att den ekonomiska 
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sammanhållningen handlar bara om förvärvsarbete, det man kallar ett sammanhållet samhälle är ett med 
låg arbetslöshet, man tar ingen hänsyn till vad det är för jobb folk har. Enligt det är England ett 
sammanhållet samhälle trots att de ekonomiska skillnaderna är enorma. Den andra sammanhållningen – 
den sociala har sin bakgrund i Frankrike. Sedan har den katolska kyrkan fått en dominerande roll i hur den 
ska definieras. När man pratar om social cohesion så är det mycket den katolska kyrkans begrepp man utgår 
ifrån. Dvs att den ene är rik och den andra fattig gör inte så mycket bara den rike skänker pengar till den 
fattige och den fattige accepterar att den rike är rik. Och det är ett speciellt sammanhållningsbegrepp som 
bygger på normativ solidaritet, det är inte det samma som solidaritetsbegreppet som folkrörelserna eller 
arbetarrörelsen har haft där man sa att man skulle vara solidariska med varandra genom att tillsammans ta 
strid för att förändra samhället. Det är viktigt att ni tar ställning till vad ni menar med begreppet och vilket 
sammanhållningsbegrepp ni ska bejaka i detta projekt och hur ska ni lyfta fram dessa skillnader. Och ska ni 
ge folk en möjlighet att själva ta ställning till det här? Vilket utrymme ska ni lämna för det? Det sämsta vore 
om ni inte låtsades om detta och bara pratade om sammanhållning som om det hade en självklar betydelse, 
för det har det inte. Den europeiska sammanhållningspolitiken har fått större och större betydelse i Sverige. 
Mycket på grund av strukturfonderna kommer det tänkandet in i Sverige utan att det förs någon diskussion. 
För när man ska söka pengar från fonderna så ställs det krav på en som gör att man långsamt skolas in i ett 
annat tänkande om sammanhållning. Och det tycker jag vore jätteviktig om man kunde diskutera mer – vad 
är det som händer? Vill vi ha det så här? ! !
Intervju nr 67 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Utmaningarna är många. Speciellt nu finns det mycket desinformation. Nu när vi har haft alla skjutningarna 
i Malmö så kan man relatera det till invandringen. Okunskap om andra gör att man blir rädd och att man 
vill försvara sig. Sedan är otydlighet en anledning till att samhället inte förstår saker. Det är dumt hur 
medierna presenterar problemen. I SVT-programmet Debatt som handlade om skjutningarna i Malmö t.ex. 
var en politiker från Malmö med, en Sverigedemokrat, och sedan var pappan till 15-åringen som blev 
skjuten med och han talade genom en tolk – det är fel dels att exploatera folk och att måla upp en bild av att 
invandrare som kommer hit inte talar svenska. Man målar upp bilden av att allt är problem. När man 
rapporterar om Rosengård t.ex. rapporterar man inte om det som är bra. Sedan säger vi att det är jättebra 
att det kommer människor från andra länder men de får bara vissa jobb. Det kommer läkare och ingenjörer 
som kör taxi och mår dåligt över det. Vi är dåliga på att använda oss av den kunskap som finns. Det blir 
dumt, särskilt i tider av arbetslöshet, när människor slår vakt om sitt egna. Speciellt när man inte känner 
människor så märker utseendet ut sig och får större betydelse än vad personen egentligen är för någon. Man 
fokuserar på folks utseenden, dömer ut dem på grund av det, istället för vad de gör. Sedan ska man erkänna 
att det sker kulturkrockar. Andra är till exempel ofta mer högljudda, vi i Sverige försöker oftast vara lugna 
och stillsamma och reagerar när någon pratar högre och tycker att det verkar aggressivt. Det handlar om 
okunskap om andra och kanske också om osäkerhet på oss själva. Även utan invandring skulle det finnas 
problem. Det finns svenskar som inte klarar av utbildningen och vi har en skola där alla ska bli stöpta i 
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samma form. Tyvärr så skylls allting på invandringen trots att det är samhället som har förändrats. 
Problemen beror på att vi inte tar hand om de resurser som vi har som olika individer, vi tar inte hand om 
den mångfald som finns. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror att lärare är jätteviktiga eftersom det är när man är ung som ens framtid formas. Det är under 
barndomen som det finns en möjlighet att påverka och vara ett föredöme. Politiker är också viktiga om de 
föregår med gott exempel och vågar ta tag i frågor. Till exempel tror jag att om politikerna hade tagit 
debatten med Sverigedemokraterna inför förra valet så hade SD inte blivit så stora. Sedan är eldsjälar 
viktiga, i föreningar finns det väldigt många som jobbar jättebra men även stjärnor och idoler är viktiga – 
hur de agerar för det är dem som medierna lyfter fram. Ibland lyfter man fram vanliga personer som gjort 
något gott och det är bra för det kan inspirera andra till att tänka att de kanske också kan bidra. Tyvärr 
lyfter man dock främst fram hjälteinsatser och inte alla som hjälper andra, t.ex. de som hjälper hemlösa med 
mat. De är också nyckelpersoner. Alla ideella organisationer som jobbar med människor tror jag också är 
viktiga. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tycker allmänt att religion är besvärligare. Jag har svårt att tro på en överhöghet. Jag vet att många 
engagerade i religiösa gemenskaper gör jättebra saker och hjälper människor men jag tycker det är 
problematiskt när man hänvisar till att Gud vill detta, samtidigt som man väljer bort andra delar av en 
religion. Ibland tycker man att islam är hemskt för att det utesluter kvinnorna men tittar man på 
kristendomen så finns det ju fortfarande diakoner och andra som är emot kvinnliga präster genom att 
hänvisa till vissa delar av Bibeln – men hur vet man vilka delar som är mer riktiga än andra? Sedan förstår 
jag att har man en tro så är det en styrka men ibland missbrukas den tycker jag. Inom nästan alla kyrkor – 
pingstkyrkan, muslimska grupper, katolicismen – finns delar som är problematiska. Generellt gör man en bra 
insats men ibland tycker jag att man är för svag i att markera vad som är rätt och fel, det man tycker är fel 
borde man markera tydligare mot. Sedan är tänkande varelser bättre än dem som bara gör det som andra 
har sagt åt dem att göra. Det ser man visserligen inom politiken också, att politiker röstar som någon har 
sagt åt dem att göra, särskilt inom de större partierna, men det är bättre att tänka och ta ställning själv, så 
att man inte bara trycker på en ja- eller nej-knapp. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De gör redan en del. Men jag tror att samarbete över gränserna är viktig, så att man inte ser sin egen 
religion som den enda saliga utan att man kan samarbeta. Sedan känns det ibland som att religionerna är 
lite inskränkta. Men det finns ju samarbeten – t.ex. kyrkan som ligger nära Centralstationen i Stockholm som 
öppnades upp för allmänheten att övernatta i. Man behöver öppna upp kyrkan så att den får en funktion i ett 
modernt samhälle. Människan behöver inte bara predikningar. Kyrkans ledare uttalar sig ofta på positiva 
sätt, men samtidigt finns exempel såsom katolska kyrkan, att påven inte tydligare har markerat mot 
övergrepp av pojkar är problematiskt. Men ute i verkligheten tror jag nog att religionen kan vara en positiv 
kraft för att lösa upp konflikter mellan människor, mellan olika kulturer. Ibland tror jag att de religiösa 
grupperna hade kunnat enas mer. I Sverige så vore det jättebra om man hade gemensamma manifestationer 
eller gudstjänster och visade att de religiösa ledarna gemensamt har tagit ställning mot avarter som beror 
på att man inte accepterar andra människors religion. I Malmö hade det varit bra om man erkänt att visst 
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finns det de som har agerat våldsamt mot personer från andra religioner och visat att man inte ska agera så. 
Sedan är frågan hur många som är religiösa men utan att det avspeglar sig i deras vardag. Samma sak 
händer inom Svenska kyrkan, att en del är med men utan att följa kyrkans lära och jag tycker det är konstigt 
att vara med i en förening trots att man inte står för vad den står för. Antingen följer man föreningens linje 
eller så kan jag förstå om man är kvar för att försöka förändra inifrån. I Svenska kyrkan till exempel tycker 
jag att är man med i den så får man också ta del av fördelarna med det men är man inte med så får man vara 
utan. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att det är viktigt att man ser till människor utifrån deras egna förutsättningar. Idag ska man bara synas hela 
tiden och jag tror att det är viktigt att fundera över hur vi är mot varandra. !!
Intervju nr 68 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vi lever i en tid som kräver öppenhet och nya grepp. Malmö är unikt och kan bli en modell när det handlar 
om mångfaldsarbete. Det viktigt att vi förhåller oss medvetet till mångfaldssamhällets motståndare och 
försvarar våra ideal. Därför vill vi vara en församling som håller dörren öppen. Det är viktigt, inte minst 
som attitydfråga. Två timmar varje dag kan vem som helst stiga in genom dörren hos oss. Det är viktigt! 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Inom politiken fattas de viktigaste besluten för en stad. Politiken är splittrad och otydlig. Man säger sig vilja 
ha ett mångfaldssamhälle, men har samtidigt svårt att acceptera människors olikheter. Den sekulära 
gruppen vill bestämma över de religiösa. Men man måste öppna sig och släppa fram kulturer som man inte 
har kontroll över. Var nyckelpersonerna finns är svårt att säga. Men inspirerande och vägledande personer 
inom det interreligiösa arbetet är viktiga, som Ann Aldén i Västra Skrävlinge församling. Jag tänker även på 
Astrid Torsell vid Malmö högskola. Mats Egfors, Hyllie församling. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Gemenskaperna är satta på undantag. Det har en historisk bakgrund. Sekulariseringen har söndrat 
maktstrukturen i den statliga Svenska kyrkan. I ett folkligt perspektiv har Svenska kyrkan fortfarande makt 
och ställning. Situationen är annorlunda i det offentliga livet.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Missionskyrkan har sin upprinnelse i strävan efter religionsfrihet. Vi fungerar som en bro mellan kyrka och 
samhälle. Vilken roll vi ska spela i detalj är oklart. Men vi måste vara en folklig kyrka. De som har makten 
måste släppa fram människor och respektera deras tro och deras olikheter. Men initiativ måste även komma 
från de religiösa. Vi måste agera mer tillsammans. Vi måste driva våra värdefrågor utan maktspråk. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag tror på vikten av gemensamma fester, över religionsgränserna. Jag tror på kraften i symbolerna och en 
gemenskap i glädje. !!
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Intervju nr 69 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag ser möjligheter. Möjligheter till utveckling genom dialog. Vi är i ett vägskäl och kan välja tolerans eller 
intolerans. Men egentligen existerar inget val. Vi är tvingade till tolerans och dialog. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Bra fråga. Och mycket svår. Det saknas väl egentligen bra förebilder / ledargestalter i vår tid som 
människorna kan följa. Medier och politiker fungerar på många sätt som en del av den allmänna 
underhållningskulturen, jag menar man räknar liksom inte med att det betyder så mycket vad de säger. Du är 
fri att koppla bort dem, rösta bort dem, zappa vidare och se vad som verkar mer underhållande. Även i 
katolska kyrkan tror jag att prästens ord ses mer som förslag i vår tid än som direktiv. Jag tror inte det finns 
så många nyckelpersoner egentligen. Samhällsklimatet blir hela tiden "reparerad" på individuell nivå av 
enskilda själva. Världen är atomiserad, inte så styrd längre. Det oroar givetvis makteliterna. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Undersökningar visar att Svenska kyrkan - vår formellt största religiösa samhällsagent - är ganska omtyckt 
för sina sociala och kulturella aktiviteter, men man delar inte kyrkans tro. De ortodoxa kyrkorna hör man 
inte mycket till. Frikyrkorna har nog en viss betydelse för att ge ensamma människor ett hem, men deras 
budskap förnyas inte och en del av dem är på gränsen till negativt sektbeteende med allt vad därtill hör. 
Katolska kyrkan upplever jag som ganska förlamad p.g.a. stor personalbrist/ kompetensbrist i frågor som 
rör det lokala samhället. Det muslimska fältet är splittrad och - så vitt jag begriper - inte i stånd till att tala 
med én röst. Pressen från en religionsfientlig omgivning samt det faktiska sociala förtrycket vi kan se mot 
muslimer skapar frustationer som måste vara svåra att hantera. Här bildas gemenskaper i klar utanförskap, 
som kan leda till hemska fenomen, men kanske också till nya lösningar, t.ex. svartjobb där ingen tillgång till 
reguljära jobb finns. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Först bör de inkräva rätten till allmän respekt. Det är svårt att agera i ett fält där man inte räknas för något. 
En del av det dåliga klimatet beror utan tvivel på at man upplever sig föraktad. De många dagliga 
påminnelser om att det är dumt, förtryckande, gammelmodigt, ovetenskapligt, kvinnoförnedrande, 
odemokratiskt, tråkigt o.s.v. att bekänna sig till en tro måste man ha ett forum att reagera emot. Medierna 
bör lätta på religionsembargon och släppa in positiva religiösa vågor i spalterna/ på skärmen. Vad är det för 
fel på fri offentlig debatt om trosfrågor? Måste moral alltid vara något som ska liberaliseras i det oändliga 
eller kan man låta andra åsikter komma till orda? Hur man än stretar emot så kommer samhället att 
utvecklas längs linjer som följer folks verkliga känslor. Makt- och medieeliten med dess kulturradikala 
agenda kommer att ifrågasättas, det kan inte vara annorlunda. Det är svårt att göra sig hörd. Om man inte 
får en chans att känna sig representerad av befintliga politiska alternativ i samhället, så ordnar man helt 
enkelt ett parallellsamhälle, dold eller öppet. Det ser vi på många håll ske just nu. Eller man tar den långa 
marschen genom den befintliga maktmaskinen såsom Sverigedemokraterna nu har gjort med framgång. Men 
därtill krävs det mycket. Både disciplin och organisation, vem orkar med det? 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Man borde kartlägga "de mörka områden" i den politiska och mediala debatten. Jag tänker på hela fält av 
frågor som är tabuiserade. Det är speciellt svårt i Sverige med en stark monokultur i medierna. I Danmark 
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finns det ett par dagstidningar (t.ex. Information och Kristeligt Dagblad) som överlevt och går på tvärs av 
de stora mediehus.  De är förebilder, viktiga ventiler i så avseende. Men det räcker kanske om befintliga 
medier öppnar några fler kulturella fönster. Många skulle säkert må bättre om debattklimatet öppnades och 
blev bredare  och därmed både mer demokratiskt och kritiskt (och representativt).    !!
Intervju nr 70 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det svåra ligger i att vända människors rädsla till nyfikenhet. Vi kan bryta stigmatiseringen. Men det är en 
stor utmaning. Vi kan ge plats åt fler nyanser i synen på människor och samtidigt bekämpa fördomar om 
människor. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Personer som har förmågan att få med sig andra människor. Det handlar om att skapa opinon och trender. 
Jag tror på de fysiska mötena mellan människor. Där människor träffas och har en bättre mjlighet att lära 
känna varandra. Nyckelpersoner är människor som kan tala till alla, som kan få oss att lämna våra skal. Ge 
oss hopp om framtiden. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Att skapa sammanhang och gemenskap kring trosfrågor. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Man måste bli tydligare med vad man gör. Bli duktigare på att berätta om sitt arbete och sina mål. Man 
måste visa handling och samtidigt undvika att missionera. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Man bör intressera sig mer för sociala medier. Inte vara rädd för dem. De sociala medierna erbjuder 
effektiva och inte så dyra komminikationsmöjligheter. !!
Intervju nr 71 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Om vi ser på de invandrare som kom på 60- och 70-talen så var förvärvsarbetandet högre än idag. Det var 
människor som sökte sig hit för att arbeta. Dallas har berättat att när han kom så fanns många svenskar i 
Rosengård. Idag är det väldigt segregerat och invandrare träffar inte svenskar. Det är möten man får i 
arbetslivet. Där skapas också positiva förebilder – att man ser att det finns folk som jobbar och lyckas i 
samhället, och att lyckas handlar om att få en dräglig tillvaro för det finns inga dåliga jobb, alla jobb där 
man kan försörja sig själv är bra. Malmö måste åter bli en arbetande stad och då kan vi inte slå oss till ro 
utan att ha nått de här målen om integration. I det mångkulturella är det större risk för konflikter. Och 
därför är det viktigt att alla känner en delaktighet i samhället för då kan man acceptera olikheter bättre, att 
folk talar kinesiska eller arabiska hemma spelar ingen roll. Folkhemmet utsätts för påfrestningar när inte 
alla har samma värderingar och kultur. Vi är ett tolerant land och accepterar olikheter men vi har ett behov 
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av att se att alla passar in. Vi har haft en skola som har varit bäst i världen på att jämna ut skillnader men 
tyvärr så har utvecklingen gått åt fel håll. De svagpresterande eleverna har fått det svårare. Det 
sammanfaller med skolreformen, med att vi har gått från en traditionell skola och undervisning, med 
rektorer som leder undervisningen, till en mer flummig skola. Det har resulterat i att svagpresterande elever 
har fått det svårare och att de svenska skolresultaten har blivit sämre, det visar till exempel internationella 
undersökningar. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Föräldrar, skolor, föreningar. Även religiösa samfund, polisen, tjänstemännen i kommunen – vi har 20 000 
tjänstemän i Malmö. Men i slutändan är det alla – alla får göra sin insats. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har en viktig uppgift i att inte fördöma varandra utan visa att det finns en samsyn dem emellan. Katoliker 
och protestanter har krigat med varandra i många år men har till slut lärt sig att leva tillsammans och 
förhållandet mellan katoliker och protestanter är tämligen smärtfritt i stora delar av världen. EU är ju ett 
samarbete mellan katoliker, protestanter och ortodoxa. Det visar att det går att komma framåt. Idag finns det 
visa konflikter mellan kristendomen och islam. Men det har också funnits samverkan. I det Osmanska riket, i 
Malaysia, i Indonesien klarar man av att leva tillsammans. Jag är ingen expert på ämnet men vi kan se att 
det på andra håll både finns exempel på konflikter och exempel på att samliv kan fungera. Så 
församlingarna har ett ansvar att visa sina medlemmar att det går att samverka. Hur det ska gå till är bäst 
att de får definiera själva. Men de har absolut en roll att spela här. Och det gäller framförallt de föreningar 
som får bidrag för sin verksamhet. Stefan Zablocki, en överlevare från Förintelsen, brukar säga: ”lämna 
hatet hemma”. Alla är välkomna till Sverige men lämna hatet hemma. Man kan förstå om stridigheter finns 
kvar om man bor på ett flyktingläger men inte här. Vi behöver nog vara tydligare med att hatet inte får gro 
här. För det finns hat mellan grupper idag här. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att arbeta med dessa frågor vi talat om. Och också genom att visa att man kan ha kvar sin religiositet 
och ändå vara fullt aktiv i det svenska samhället. Då tänker jag främst på de religiösa samfund som samlar 
dem som har kommit till Sverige på senare tid. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- !!
Intervju nr 72 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vi måste minimera utanförskapet. Jag inledde med att säga att mitt uppdrag är att få alla att jobba åt samma 
håll och få ut mesta möjliga potential ur alla aktiva, och så tänker jag om samhället också. Det gäller att få 
ut mesta möjliga potential ur alla. Så är det inte idag och ofta beror det på kulturella skillnader och 
förutsättningar. Det har varit mycket debatt om integration. Jag tror att integration handlar om att de som 
kommer hit bör anpassa sig en del till det samhälle, den kulturen de har kommit till och de som var här 
innan behöver anpassa sig en del till de nya som kommer hit, så integration handlar om något nytt. Medan 
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den politik som har förts har inte haft den synen på integration utan det har handlat mycket om att de som 
har kommit hit ska assimileras – bli som oss, inte att vi integreras tillsammans. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Beslutsfattare som fördelar resurser. Alla aktiva som jobbar med andra människor. Arbetsgivare som kan ge 
förutsättningar för människor från olika kulturer att kunna verka. Sedan alla medborgare har ett ansvar att 
bidra utifrån sina förutsättningar och skapa förutsättningar också för att kunna bidra och inte vara passiva 
åskådare. Så svaret är att alla har ett ansvar i samhället. Vi som frivilligorganisation har ett jätteansvar 
också och vi försöker bli ännu bättre både på mångfald och i allmänhet på att skapa ett gott samhällsklimat, 
där mångfald är en viktig aspekt. Vi kommer också från en svensk kultur och när jag säger att arbetsgivare 
ska bli bättre på att ta emot människor från andra kulturer så har vi inte heller varit bra på det. Vi försöker 
bli bättre så att även människor från andra kulturer kan få utlopp för sin vilja och sitt engagemang för att 
skapa ett bättre samhälle. Vi har en del projekt på gång som ska försöka involvera människor från andra 
kulturer. Tidigare har vi jobbat för människor från andra kulturer, vilket är näst sämst kanske. Nu vill vi 
jobba tillsammans med dem. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tror att de kan vara en samlande kraft och en trygghet för människor. Det negativa de kan ha med sig är 
att man sluter sig inom sig själv och ökar avståndet mellan ”vi” och ”de”. Det positiva de kan ha med sig är 
att man förhoppningsvis kan minska avståndet mellan ”vi” och ”de”, att öppna upp och praktisera 
kärleksbudskapet och säga att ska vi leva i samma samhälle, oavsett tro och tillhörighet, så är det bra att ha 
en relation, en dialog med varandra. Det tror jag att de religiösa och andliga gemenskaperna kan bidra med. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De kan stärka individen till att våga öppna upp. Sedan har vi mött kvinnor som är ofria, med religiösa 
argument. I och för sig är det vår kultursyn, eller min i alla fall, att de är ofria, det skulle de säkert inte säga 
själva. Men jag tror ändå inte det är positivt att sluta sig i en mindre värld än vad världen är, det ökar också 
avstånden. Och där tror jag att de religiösa ledarna skulle kunna empower, stärka sina anhängare att våga 
öppna upp och kanske i vissa fall godkänna att de gör så. Sedan tycker jag att det här initiativet som har 
tagits där religiösa ledare visar att de kan tala med varandra är bra och då det blir en tydlig 
symbolhandling för andra.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag tror att det är viktigt att jobba för att minska klyftorna på alla tänkbara sätt ur ett helhetsperspektiv. Det 
är segregationen som ligger till grund för mycket av det dåliga som händer i Skåne, och framförallt i Malmö. 
Det har blivit mycket fokus på vapenlagar, svartklubbar och så vidare, och det är i och för sig jätteproblem 
men jag skulle vilja säga att det är symptom på de verkliga problemen som är klyftorna och att så många 
människor, ofta ungdomar, inte har något framtidshopp. Förenklat sett så har ungdomar kanske problem i 
hemmet, i skolan, i sin närmiljö osv. och så dras de till den kriminella världen för där finns det ändå en 
gemenskap och ett framtidshopp, man kan bli någon. Det görs mycket idag, men ofta saknas 
helhetsperspektivet i form av bland annat samordning av alla insatser och satsningar. !!
Intervju nr 73 
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• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag funderar på begreppet mångkultur – att ibland så kanske det begreppet i sig befäster olikheter. Jag ser 
bara barn och unga. Även om jag kan förstå att man ibland kan behöva begreppet. Jag kan tycka att 
utmaningarna är att svenskar bygger in sig i sina områden. Det pratar vi inte mycket om. Man pratar hela 
tiden om det andra. Och man kanske borde prata mer om oss som människor bara. Samtidigt så är det ju 
segregerat om man ser till exempel på skolan och att unga inte får jobb på grund av att de har en annan 
bakgrund. Ett problem är svenskarna som sitter där och strukturerna bakom – hur ser vi på skolan och på 
vad kunskap är? Man behöver göra mer som involverar barn och unga – jag tror att det är jätteviktigt. När 
man till exempel jobbar med konst och dans så handlar det inte så mycket om att du inte kan prata lika bra 
som mig, man använder andra former att uttrycka sig på, det är så mycket mer än orden som skapar 
förståelse för varandra. Sedan kan jag tycka att en av utmaningarna är hela den unga generation som står 
utanför arbetsmarknaden. Det är ett katastrofalt läge. De behövs inte till någonting och det finns inget värre 
än människor som inte blir sedda och inte behövs. Sedan kan man säga å andra sidan att jag är jätteglad att 
bo i Malmö. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo någon annanstans för vi har så många olika 
nationaliteter representerade här. Jag tycker att man känner det, att det finns en helt annan atmosfär än i 
Göteborg eller Stockholm. Sedan kanske jag är naiv men för mig är alla barn – jag tänker inte på att om du 
kommer därifrån då är du så här. Ett exempel är att vi jobbade med en föreställning då det kom några 
ensamkommande flyktingbarn och några av dem pratade engelska. Och efter tre gånger frågar de andra – 
varför pratar ni engelska med dem? De hade inte reagerat på att de var annorlunda på något sätt. För dem 
var de bara deltagare. Vi jobbade alla tillsammans med dans. Och jag tror att det kändes väldigt befriande 
för de ensamkommande flyktingbarnen. En av dem var med och spelade på Malmö opera nu. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är de unga, de nya generationerna. De är jätteviktiga och man tänker inte på det, man tänker på 
politiker och så, men om man vill skapa ett gott samhällsklimat på riktigt så måste man börja med den 
generation som ska ta över. Sedan måste politiker fatta beslut utifrån det, om man lyssnar på unga och tar 
dem på allvar så måste man också vara beredd att genomföra det de vill. De 100 som ni intervjuar är säkert 
makthavare på olika sätt. Men det hade varit intressant att vid sidan av göra intervjuer med 100 ungdomar 
och se hur de ser de på detta. Jag tror att de har väldigt mycket idéer och tankar. Sedan är naturligtvis 
medierna jätteviktiga också. Nu kan man se att mediebilden som har funnits av Rosengård nu gäller hela 
Malmö, de har släppt Rosengård. Exakt det Malmö går igenom nu har vi varit med om i x antal år. 
Exempelvis, vi anordnade entreprenörsdagar ihop med Nyföretagarcentrum, som pågick i tre dagar här med 
över 100 företagare och då skriver tidningarna om att det brann i en container här i närheten. Ingenting om 
entrepenörsdagarna. Någon tidning gjorde intervjuer men inga större medier. Så jag tycker att det är 
tragiskt och hemskt på alla sätt det som händer i Malmö men medierna har ett väldigt stort ansvar. De har 
en stor makt när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat och frågan om vilka som får synas och komma 
till tals. Jag har tänkt jättemycket på detta med medierna och jag tror att ”Mitt område” är jätteviktigt för 
då kan också journalister i andra städer se vad som händer här och kanske inspireras att intervjua någon vi 
har lyft fram. Jag säger inte att det inte finns problem här, tvärtom. Men det händer också väldigt mycket bra 
saker som barn och unga är engagerade i och som man absolut inte uppmärksammar. Det handlar igen om 
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detta med att bli sedd och bli tagen på allvar och skapa förebilder. Å andra sidan växer det fram andra 
medier nu där det pågår väldigt mycket och där man kan få en snabb spridning av saker – det tycker jag är 
positivt. Sociala medier, bloggar, youtube – där kan vi gå in och se hur många som ser det vi gör. Så det är 
kul! 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har en väldigt viktig roll för jag tänker att, oavsett vilken religion du har, tror du på någonting och ställer 
frågor om gott och ont och om livet så är det superviktigt. Sedan är det många som säger att religion bidrar 
till allt ont eftersom de bidrar till krig. Så kan man ju se det men man kan också koppla religion till det 
andra. Jag var på prästutbildningen och de ville att jag skulle prata om ”tecken i tiden” och sa ”eftersom du 
befinner dig där du är – vad ser du för tecken framöver?”. Det kände jag var en jättespännande ingång för 
svåra frågor. Och det är så jag menar att många religiösa ofta ställer vettiga frågor, medmänskliga frågor 
som man borde lyfta fram över gränserna. Frågor som förenar helt enkelt. En god vän jobbade mycket med 
att skapa ett andlighetens rum på Konsthallen, och det byggde på att samla de religiösa samfunden för 
samtal om andliga frågor över religionsgränserna. Nu är ”Fridens hus” på gång, som Rebecka Hagfors som 
har jobbat här tidigare driver. Det är en idé om att mötas över religionsgränserna och samla kraften i 
religionerna, för det finns ju en kraft hos alla. Sedan om man tittar på pilgrimsvandringar och sådant så 
handlar det mycket om att komma in i ett annat stadium. Det är något man har behov av i dagens samhälle. I 
vår verksamhet måste vi vara medvetna om olika helgdagar och vi strävar efter att alla ska vara välkomna, 
oavsett religion. Sedan kan det vara så att man i vissa fall vill att flickorna ska vara här en viss tid och vi 
försöker anpassa oss så att barnen kan få tillgång till oss och det vi har. Men ibland anpassar vi oss inte. Vi 
har till exempel fått höra att afrikaner har låg status och därför ska de inte jobba med trummor men då 
säger vi bara – vi gör det här och vi jobbar med alla som är här, oavsett människors bakgrund. 
• Enligt IKF har de märkt att religion verkar ha fått en större påverkan över kvinnors liv på senare år – är det 

ngt ni märkt av? 
Nej, för några år sedan tyckte jag att det var mer så. Att man ville att flickor skulle vara här innan 16 och då 
gjorde vi så. Men inte nu. Sedan har vi inte verksamhet för kvinnor. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag tror på att de kan lyfta existentiella frågor och gå samman. Därför tycker jag att hela tanken med detta 
projekt är jättebra. Och jag tror att man verkligen skulle behöva någon form av samlingsplats. Jag såg att 
tre samfund har gått samma nu. Var och en måste ha sitt naturligtvis men man kan hitta någon form av 
samarbete, precis som detta projekt. Det kanske ska vara en fysisk plats där folk kan mötas och ta del av 
religionen istället för att man är så segregerade i var sin religion. Och unga människor har 
ungdomsföreningar i de religiösa församlingarna och om de möttes hade det varit jättespännande. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Att jag tycker det är väldigt bra att ni gör detta, det är jättespännande men man skulle också kunna tänka sig 
att man pratade med 100 ungdomar för att se vad de tycker och hur de tänker. !!
Intervju nr 74 !

!67

http://www.openskane.se


Social Cohesion i Malmö/Skåne 
Bilaga 6.1. Intervjusvaren

• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Ämnet är stort. Mycket stort. Det märkliga är att utmaningen är lika stor eller till och med större i Sverige 
än i mindre utvecklade länder. Vi har byggt ett mycket homogent samhälle. Alla hos oss är organiserade. Vi 
tar del av samma utbud i media. Vi vill vara likadana. Vi är stillsamma och tysta. Trots att vi har det bra 
bemöter vi det som uppfattas som främmande på ett inte särskilt positivt sätt. Vi brister i kompetensen att ta 
emot personer från andra kulturer. En bidragende orsak är vår kollektivistiska hållning. Vår förväntan på att 
samhället ska lösa problemen. Men vi måste alla bidra och det på ett personligare plan. Annars utvecklas vi 
inte. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Zlatan är ett lämpligt exempel. Han är en förebild och jag tror han anser sig vara det. Personer som han bör 
känna ett ansvar. Nyckelpersoner är de som har en stark anknytning till en fråga och som det är en stor 
offentlighet kring. Jag tänker även de som har ekonomiska resurser och kan utöva inflytande. Politikerna har 
en stor betydelse. Men också vardagsmänniskorna, särskilt de som bryr sig om vad som händer utanför den 
egna tomtgränsen är viktiga. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Många gemenskaper har dessvärre inte anpassat sig till det moderna samhället. Om cermonierna och 
mötesformerna är är opåverkade av tidens uttrycksformer blir verksamheterna inte särskilt inkluderande. 
Det är få religiösa företrädare som upplevs aktiva och ntressanta i det moderna samhället. Det är som om de 
lever vid sidan om. Upptagna av sina interna frågeställningar. K G Hammar upplever jag som ett undantag. 
Jag är inte så insatt i vad religiösa rörelser gör för att påverka samhällsutvecklingen. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De gemenskaper som har pengar skulle kunna verka mer aktivt  med sina tillgångar. Resurser som används 
för att missionera skulle kunna användas till utvecklingen av ett bättre samhälle? Min uppfattning är att 
religiösa företrädare måste vara mer aktiva i samhällsdebatten. Även religiösa ledare måste bli 
opinionsbildare och krafter att räkna med. Det är viktigt att känna övertygelsen i deras ageranden. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Tidningen Rosengård kan vara en inspirationskälla i det här sammanhanget. Jag var chefredaktör för 
Sydsvenska Dagbladet och tog initiativ till tidningen som utgavs första gången kring 1992, mitt under en 
ekonomisk kris. För att inte hamna djupare i en svacka försökte vi tänka nytt. Det var en viktig orsak till 
tidningens uppkomst. Den månatliga tidningen hade sin redaktion i Rosengård. Syftet var att utöka 
bevakningen av ett bostadsområde alla talade om, men få kände till. Vi vill skapa ett nav, en mötesplats för 
skildringen av vardagslivet i Rosengård. Ett viktigt mål var också att journalistiken skulle få tillfällen att lära 
känna och fördjupa sig i mångfaldsfrågorna. Tidningen fick en alldeles för kort livstid. Men initiativet hade 
kunnat betyda mycket om uthålligheten funnits. Jag tror den lades ner cirka 2003-2004. Den hade alltså fått 
finnas i nästan tio år, hade fått en viss position och drevs med ganska små underskott. Det var ett allvarligt 
felbeslut och en ansvarslös åtgärd att stänga denna verksamhet. I dagens mediavärld borde man oftare ägna 
sig åt att skildra det dagliga livet. Vardagslivet! Inte bara bevaka och skriva om exeptionella händelser, som 
kravaller och mord. Det finns ingen skildring av vad som händer i områden som Rosengård utöver när det 
brinner. Det allvarliga i frågan är att det man inte känner till, det kan man heller inte förhålla sig till. 
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Människor i Rosengård och i liknande miljöer är okända för oss, därför frodas okunskapen och fördomarna 
om dem. !!
Intervju nr 75 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag ser fler fördelar än utmaningar. Vi talar för sällan om fördelarna. Utan mångfalden tror jag 
utmaningarna i samhället hade varit större och svårare. Det råder för mycket av rädsla för mångfalden. 
Rädslan komer att bestå om man inte möts. De religiösa gemenskaperna är viktiga mötesplatser. Spiritus 
Mundi är en icke-religiös organisation. Om man inte är öppen för samarbeten med religiösa gemenskaper 
missar man många viktiga frågor och människor. Vi har gjort positiva erfarenheter i vårt arbete med 
palestinska och israeliska ungdomar. Vi samarbetar framgångsrikt med judar, muslimer och kristna. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
En svår fråga. Ilmar Reepalu är en nyckelperson. Kanske gäller det också för Pia Kinhult. Nyckelpersoner 
är de som kan få viktiga samarbeten att äga rum. Det kan vara mellan kommunala förvaltningar. Det kan 
handla om nationellt, nordiskt eller internationellt samarbete. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
En viktig roll för gemenskaperna är att levandegöra ursprunget för gemenskapen. Det religiösa når det inre 
av människan. Många gånger det djupaste i människan. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är viktigt att nå fram till en dialog med gemenskaperna. Dialogen kan få oss att känna trygghet och 
samhörighet. Dialogen kan utveckla en identifikation och tillhörighet med andra. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig?  
Använd oss! !!
Intervju nr 76 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Problemet med det mångkulturella bygger på ett kraftigt fokus på skillnaderna mellan människor, på 
kulturella och religiösa olikheter. Visst kan skillnader uppfattas som berikande och spännande, men alltför 
påtagliga skillnader mellan människor skapar också integrationsproblem. Enklaviseringen försvårar för 
människor att anpassa sig till det etablerade samhället och bli socialt delaktiga eftersom den gynnar 
skillnaderna. För att demokratin ska fungera måste vi, exempelvis, kommunicera med ett gemensamt språk 
och ha gemensamma normer eller spelregler för hur det demokratiska samtalet ska gå till. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
I första hand finns nyckelpersonerna i näringslivet. Politiken har en viktig uppgift. Men i grund och botten 
ligger makten i ekonomin, hos näringslivet. Politikerna är viktiga, genom sin lagstiftande roll, men det är 
näringslivet som tar de avgörande besluten om det ska etableras verksamheter i Malmö. 
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• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Variationerna är stora bland de religiösa. Ta moskéerna som exempel. Hos vissa talar man för integration 
medan andra argumenterar för segregation. Splittringen är betydande, men inte endast hos muslimer. Ibland 
är jag oroad för att entreprenörer i stadens muslimska befolkning, trots ett gott syfte och en önskan om stark 
muslimsk identitet, kan bidra till en förstärkning av enklaviseringen. Ett fastfrysande av rådande 
förhållanden och sociala problem.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Svårt att säga något konkret. Redan idag bidrar religiösa ledare, muslimska ledare, med att få ungdomar att 
studera och leva efter islams normsystem. Det är på gott och ont. På den positiva sidan finns normer om 
självbehärskning, att inte ge efter för alla impulser. Att bli varse sig själv som en moralisk varelse. Intressant 
är att det i islam finns mycket som passar väl in i ett protestantiskt samhälle, exempelvis idealet att sköta sig, 
göra rätt för sig, jobba hårt. En tydlig negativ aspekt finns i bristen på jämställdhet mellan könen.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Vi behöver utveckla en kultur där man tillåts gräla - utan att det blir en stor sak att man tycker olika. Vad 
gäller att få bukt med främlingsfientlighet och rasism är det viktigt att människor med olika tillhörigheter 
träffas och att det samtalas om rasism och andra sociala problem i ett större sammanhang. Hur ser invånare 
i Malmö på sin sociala situation? Vad vill de göra med sina liv i staden, i Sverige?   !!
Intervju nr 77 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vi måste göra mer tillsammans, över etniska, kulturella och religiösa gränser. Det är mycket viktigt med 
samarbete, med andra religioner, med människor i grannskapet. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Jag tror att politikerna är viktigast. Vi ska inte glömma bort de som ansvarar för myndighetsutövningen. 
Ledarna för trossamfunden är också viktiga. Man måste veta vad som rör sig inne i människorna. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll?  
Det är svårt för oss att axla en roll utanför kyrkan. Vi är för få präster. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Vi måste utveckla samarbetet och hjälpa varandra på olika sätt. Kanske även med resurser av olika slag? 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Ett tack till biskop Antje för initiativet till det här projektet. Lycka till med arbetet och resultatet. Vi bistår 
gärna på något sätt. ! !
Intervju nr 78 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag önskar att det fanns en större tolerans och öppenhet i samhället än vad det gör. Samtidigt kan jag inte 
låta bli att reflektera över att samtidigt som Sverigedemokraterna kom in i makten så har vi aldrig haft ett så 
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mångkulturellt samhälle som vi har, och ett samhälle som är så givande i allt från vad människor bidrar med 
men också i hur många som är angelägna om att ha ett mångkulturellt samhälle. Det brukar vara så att när 
något har manifesterats så dyker det upp någon typ av polaritet. Sedan skulle jag säga att det inte finns 
något alternativ att göra på något annat sätt om man inte är en diktatur eller liknande, där man förtrycker 
människor så som vi har sett i Libyen och Syrien. Och på det sättet menar jag att det snarare än en fråga om 
utmaning handlar om en anpassning till ett globalt skeende, och det är för mig en självklarhet att vi måste 
göra för om man inte anpassar sig så stagnerar man. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Malmöborna själva. Även skolan är viktig och vilken bild man ger där av samhället och förväntningarna 
som finns i samhället. Och jag tror tyvärr att det finns en hel del strukturella problem i den bild av samhället 
som skolan ger. Där tror jag att man måste fråga sig om skolan verkligen har hunnit anpassa sig till en 
förändrar samhällsbild för jag tycker det är problematiskt att skolan fortfarande producerar ”lyckade” och 
”misslyckade” elever utifrån någon slags etnisk skärningspunkt. Svenska elever premieras med språk och 
kultur på ett sätt som jag inte tycker stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Tittar man på gruppen 
invandrare – undantaget de som nyss ankommit till Sverige – så är det faktiskt så att utbildningsnivån hos 
den gruppen är högre än generellt bland svenskar så det finns en skev bild av invandrare och vad man 
bidrar med när man fokuserar enbart på nyss ankomna som självklart har det svårt på olika sätt: har stora 
utmaningar med språket och att hitta jobb, osv. Men oftast så har de här integrationsproblemen löst sig efter 
20 år för merparten. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Det är en knepig fråga tycker jag. Vi har religions- och yttrandefrihet som väldigt gamla riktlinjer i 
samhället. Det är förutsättningen för ett öppet samhälle. Det som är problemet är att många av olika 
anledningar misstror andra religioner än den lutheranska. Man tror att människor som har en annan tro vill 
vara avvikande från samhället. Det kan man hantera på många olika sätt, ett exempel är det franska sättet 
att sekularisera allt inom det offentliga, vilket inte alltid är så lyckat. Det viktiga är att det finns en 
grundläggande respekt för religiösa yttringar, och att staten inte tar ställning. Ett annat exempel är att bygga 
på en kulturrelativistisk syn, där öppenhet och tolerans är det viktiga inslaget. Men oavsett vilket så har 
skolan och samhället en grundläggande viktig uppgift i att skapa förståelse för olika religioner så att de kan 
få plats i ett samhälle med religions- och yttrandefrihet. Man kan inte ha religions- och yttrandefrihet om 
man inte också exemplifierar och förstår vad det är för olikheter man då accepterar, både vad gäller åsikter 
och utövande av tro. Skolan och samhället i övrigt måste ha en roll att göra det lättare för människor att ta 
till sig – vad är islam, judendom och andra trosuppfattningar. Jag tror tyvärr inte att det görs i tillräcklig 
utsträckning. Sedan finns det många som inte tycker att religion har med samhällsutvecklingen att göra och 
ser det som en störande faktor. Det är en tradition inom framförallt socialistiska kretsar. Men Miljöpartiet 
har sin grund i liberala kretsar och ser religion som något som berikar samhället och man måste inte själv 
tro för att respektera dem som tror. Jag tycker att de religiösa och andliga gemenskaperna i de ekumeniska 
strömningar som finns, när man träffas över trosgränserna – bidrar till ett positivt samhällsklimat. Man 
föregår som förebild för samhället i övrigt. Man bidrar också genom att finnas i samhället som stöd och tröst 
för de mest utsatta människorna. För samhället har utvecklats på ett sådant sätt att det finns väldigt lite 
empati och religionen står för ett empatiskt förhållningssätt som ett ämbetsmannastyrt samhälle inte kan stå 
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för – där det ska vara likhet inför lagen och alla ska lika behandlas, men alla har inte samma 
förutsättningar. Sedan finns det givetvis aspekter där religion inte funkar bra, det gäller inom alla religioner. 
När man får ett sektliknande beteende och tar avsteg och avstånd från samhället. Den typen av religiösa 
yttringar har jag väldigt svårt för, oavsett var den finns för någonstans säger man att man är förmer än 
andra och man respekterar vare sig yttrande- eller religionsfrihet eller några andra friheter för den enda 
friheten som gäller är den som ledaren eller församlingen sätter upp. Och det är inte ok, det är inte ett 
modernt förhållningssätt till vare sig samhälle, människa eller religion. I Västerlandet tror jag att det är den 
grunden som vi har tagit till oss efter den franska revolutionen och de bägge världskrigen. Kanske mer i 
norra Europa men även i södra, inom den katolska rörelsen har man bekämpat den typen av sektliknande 
kretsar och i Tyskland har man ju gått så långt så att man har förbjudit sekter. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är en svår fråga för mig att svara på eftersom jag inte själv tillhör någon religiös eller andlig 
gemenskap på det sättet. Jag tycker nog man ska fortsätta se till att församlingen har en öppenhet och 
samverka med samhället så mycket som möjligt och försöka stötta sina församlingsmedlemmar att på olika 
sätt få plats i samhället. Ofta i historien har de religiösa församlingarna fångat upp immigranter, exempelvis 
i Spanien, USA, Sydamerika.. och även i Mellanöstern finns en typ av samhällsengagemang som jag tycker 
är bra. Och kan man se till det snarare än att försöka hamna på kant med samhället så har man upprättat 
väldigt mycket. Jag tror också att det är viktigt att man inom de andliga gemenskaperna verkligen försöker 
reflektera kring om inte tron förenar de religiösa samfälligheterna mer än det som skiljer åt. Av den 
anledningen borde man visa varandra största möjliga ömsesidiga respekt. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
En viktig fråga är hur kommunen kan stödja de positiva krafterna i de religiösa församlingarna och att man 

måste ställa krav på kommunen i en slags samverkansanda. Jag kan tycka ibland att vi lägger mycket 
pengar på aktiviteter som inte täcker sprickorna i samhället på det viset som jag tror att en del religiösa 
krafter gör. Så det är en uppmaning till mer ömsesidig samverkan. !!

Intervju nr 79 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
• En betydande utmaning ligger i polariseringen mellan olika grupper. Vi och de. Gruppindelningarna kan 

vara väldigt olika. Fiendebilden är problemet. Det är en stor och viktig utmaning att skapa möteplaster 
och stimulera till dialog. Varför tvingar ingen de fina i Malmös vita områden att mötas och integreras? Är 
man rädd att stöta sig med de välbeställda? Jag tror på ett jämlikt samhälle. Men jag är rädd för att 
utvecklingen går åt motsatt håll. Den stora utmaningen ligger i frågan; Ska alla bli lika eller ska vi vara 
olika? Hur lika måste vi bli? Samhället bör intressera sig mer för vad som sker i olika kulturella och 
religiösa miljöer. Vad säger man i kyrkan, moskén eller synagogan, egentligen? Vilka samhälleliga 
värderingar marknadsförs i de andliga gemenskaperna? Det är ett allvarligt problem om det bara finns en 
fundamentalistisk moské att gå till. Om det är ett problem med radikaliseringen måste man ta reda på 
fakta, skapa sig relevanta nätverk. Samhället måste bryta sin passivitet, sitt ointresse. 

• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
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Alla som har en ledarposition. Religiösa ledare har en mycket stor makt. Perifiera ledare är också viktiga, i 
politikens centrum och utkanter. Exemeplvis Sverigedemokraterna.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De borde stå för det goda, verka för något gott. De har ett uppdrag att se till de svagas behov. Det är viktigt 
att gemenskaperna inte moraliserar hela tiden. De har ett samhällsansvar, inte ett ansvar bara gentemot sina 
egna. De kristna grupperna är öppnare än de muslimska. De muslimska grupperna måste bli bättre på att 
bjuda in.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
De måste engagera sig samhällsfrågor. Inte dra sig undan. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Religioner är på gott och ont. I det onda finns kompromisslösheten. I det goda - viljan att göra gott. !!
Intervju nr 80 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det finns många hinder i detta samhälle. Många i makten tror att de kan bättre än andra, de bestämmer och 
man tror inte att personer från andra länder har några kunskaper. Jag frågar mig om vi egentligen har en 
mångfald i samhället. Har vi en mångkulturell struktur i samhället? 25-30 procent av invånarna i Malmö 
kommer från andra länder. Är allting tilldelat på ett rättvist sätt? Kan alla vara med och bestämma? Nej, 
inte nu i alla fall. Men det är en generationsfråga. Att jobba med dessa frågor går mycket långsamt. Min 
dotter, mina barnbarn ska inte behöva lida som jag har gjort i detta samhälle. Jag har upplevt så många 
saker, jag har blivit kränkt här. När man inte vill låta någon vara med kan man göra mycket obehagliga 
saker. Jag har många exempel. En del tror att de har rätt till att bestämma och andra från andra länder ska 
inte komma och få makt, samtidigt som man säger att vi har ett mångkulturellt samhälle. Jag tycker inte att 
vi har det, men vi är på väg mot det. Vi kämpar för att det ska bli det i framtiden, för generationerna som 
kommer. Det räcker inte med att konstatera att det bor personer från över 100 länder i Malmö, de måste 
vara med och bestämma också. Samtidigt är invandringen något nytt i Sverige jämfört med många andra 
länder. Och det är något som man måste uppleva själv för att ha en uppfattning av. Det är vi som bor i 
storstäder som känner av mångkulturen. Om du frågar människor i Vellinge eller Höllviken – de har 
ingenting med invandringen att göra, de har ingen aning om vad ett mångkulturellt samhälle betyder 
egentligen. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
För mig är det de personerna som bryr sig om omgivningen och vill vara med och skapa förändringar och 
jobbar för det. Alla de är nyckelpersoner. Många av dem har viktiga erfarenheter. Men man kan inte jobba 
ensam, det är därför vi bygger paraplyorganisationer.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
För vissa grupper är de gemenskaperna oerhört viktiga. Vi är en av föreningarna som jobbar mycket med 
mänskliga rättighets-frågor. Vi tror att religion och politik är två separata saker. Det som hänt i Iran visar på 
att andlighet ska vara en privat sak för individen. Vi jobbar med ett projekt HOMA, heders och mångfalds-
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arbete, genom vilket vi är ute på skolor där det finns barn till invandrare från muslimska länder och där 
jobbar vi mycket med religionsfrågor. Det är fjärde året som vi gör det nu, med medel från länsstyrelsen, 
Ungdomsstyrelsen och Malmö stad. Det är tre socionomer och en projektledare som jobbar med detta. Vi har 
varit på Kirsebergsskolan, Kroksbäcksskolan och några andra. Syftet är att dela ut information så att folk 
kan ta upp frågan om hedersvåld med sina familjer eller församlingar. Men när det gäller vissa religiösa 
frågor… Jag tror inte att islamiska friskolor är bra för barn. Jag tänker att det är viktigt att man tittar på om 
strukturen i en organisation är demokratisk.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag har sagt många gånger att religiösa grupper ska försöka ha en dialog med varandra. Att man har 
gemensamma mötesplatser för att prata om gemensamma frågor. Det hade varit jättebra tycker jag. Jag tror 
inte på religion, men det finns många som är mycket troende och det är viktiga frågor för dem. Jag tror man 
måste förstå dem, ha kontakt med religiösa grupper, ha seminarier och träffar med dem. För att de ska veta 
att samhället är med och vi bryr oss, och samtidigt som man visar genom information att man måste kunna 
förändras. Jag tänker då inte på dem som är första generations invandrare utan dem som är andra- och 
tredje- och framtida generationer. Vi jobbar oerhört mycket med ungdomar. Och jag tror kanske att tjejer har 
mindre rättigheter bland muslimska ungdomar. Man måste prata om det. Egentligen finns samma frågor 
inom alla religioner så man måste besvara dem gemensamt. Det finns vissa frågor som gör mig mycket 
förbannad, som omskärelse av småpojkar som händer i vissa källare i Rosengård. Det kommer en man med 
en stor kniv och gör det på tio barn samtidigt. Jag anmälde det till Etiska rådet i Lund och en kvinna som 
sitter där sa ”men, det kanske är deras kultur”. Jag sa ”vi har barnkonventionen i Sverige, det är ett brott”.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag tror att kampen kommer att fortsätta på ett eller annat sätt. Jag hoppas att politiker kommer att öppna 
sig. Man måste lyssna mer på det som folk säger och se till de rättigheter som vi har. Jag känner många 
iranier som är läkare, affärsmän – man kan lyssna på dem och ta hjälp av dem. Det finns många duktiga 
personer i detta samhälle som man inte ser. Makten går till ett annat håll.  
• Våra svenska vänner måste acceptera att det här samhället har förändrats mycket. De som har kommit 

från andra länder har andra villkor, andra kulturer. Man måste kunna lösa det gemensamt. Men många 
som sitter i t.ex. nämnder tror att de vet allt. !!

Intervju nr 81 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det mångkulturella är nytt för Sverige. Det händer att människor är för snabba med sin fördomsfullhet 
gentemot personer med annan kultur eller tro. Det är bättre att resonera positivt och se mångfalden som en 
naturlig utveckling, en del av Guds vilja. Det är ett allvarligt fel när skolbarn koncentreras till klasser där 
nästan alla elever talar annat språk än svenska hemma. Våldet i samhället är en stor utmaning. En slags 
noll-tolerans måste införas. Samarbetet mellan familjelivet och skolan måste bli bättre. I Malmö finns för 
åtskilda världar, separerade etniska grupper. Uppdelningen är mer etnisk än religiös. Gatans språk och 
kultur dominerar tyvärr hos många unga. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
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Vi lever i ett individualistiskt samhälle. Få förebilder eller auktoriteter samlar folk. Många struntar i vad 
auktoriteterna säger. Man lyssnar inte heller på religiösa ledare. Ovasett om höga politiker eller lärare i ett 
klassrum uttalar sig, blir eresultatet detsamma. Få lyssnar. Ungdomarna saknar förebilder för hur manlever 
sitt liv. De som skulle kunna vara förebilder finns i bakgrunden. Vi, religiösa förebilder, måste ta plats i det 
offentliga livet. Vi måste arbeta på ett nytt sätt. Skapa nya samarbeten. Vi måste uppleva, oavsett tro, att vi är 
Guds tjänare. Man måste känna ett ansvar för att kunna bli förebild. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Det finns skillnader. Vissa gemenskaper blir en slags serviceinrättning, för begravningar och liknande. 
Andra koncentrerar sig på gudstjänsten och det religiösa. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Man måste öppna sig och bli tydligare integrerad i samhället. Samtidigt som vi bryr oss om de äldre och om 
den etniska samhörigheten måste vi hjälpa de unga att integreras i samhället. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det är bra att man försöker bygga upp en gemensam etisk grund för att påverka utvecklingen i Malmö. Vi 
troende lutar oss mot respektive traditioner. Det är bra. Men vi måste samarbeta över religionsgränserna 
och samlas kring en gemensam etisk grund. Vi behöver bemöta en aggressiv antireligiös anda som finns i 
samhället idag. familjen som institution måste återupprättas. I de finns en social kraft som betyder mycket 
för människor individuellt och samhälleligt. Vem ska ta hand om de äldre och om barnen i skolan, om 
samhället kollapsar? Då blir den religiösa aspekten, kraften mycket viktig. Det är ytterst viktigt att etablera 
en gemensam etisk grund för de religiösa gemenskaperna i Malmö. !!
Intervju nr 82 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Man måste gilla läget. Göra det bästa av situationen. Vi kan inte återvända till det idealiserade 1950-talet. 
Vi är ett mångkulturellt samhälle, med mångfaldens hela spektrum av betydelser av etnicitet, sexuella 
identiteter, relgiösa tillhörigheter och mycket mer. I olikheterna finns viktiga utmaningar. Vi måste ta vara på 
de resurser som finns i människors olikheter. Vi skapar problem genom okunskap och fördomar. Vi måste gå 
från att se grupperingar till att se den enskilda människan. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Politiker är viktiga, de skapar förutsättningar för oss andra. Jag tänker även på företrädare för det 
offentliga samhället. Vi är många i offentligheten med nyckelroller. Vi måste bli synligare och mer aktiva i de 
samhälleliga sammanhangen. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Eftersom vi lever i ett sekulärt samhälle behöver vi vara uppmärksamma på religionen finns mitt ibland oss. 
det behöver utvecklas en ömsesidig respekt mellan troende och icke-troende. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Ingen kan ensam diktera villkoren. Framtiden måste utvecklas i dialog och respekt för olikheterna. 
Tillsammans måste vi göra det bästa för att leva och verka i mångfaldssamhället. 
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• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Se oss som en resurs. Använd oss! Jobba tillsammans med oss! !!
Intervju nr 83 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Att se möjligheterna i det mångkulturella är det väsentliga. Här finns resurser, mycket kraft och kompetens. 
Vi måste fråga oss hur vi ska ta tillvara dessa resurser.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Medborgarnas egna inneboende kraft är en viktig utgångspunkt. Människor vill delta i samhället och skapa 
goda levnadsvillkor. Alla samhällsaktörer måste samarbeta och vara föredömen. Föreningslivet är viktigt, 
särskilt sammanslutningar av människor vi vanligtvis inte träffar. Man måste också verka utanför de 
formella strukturerna, möta individer. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag har blivit medveten om att religionen betyder mer för människor än vad vi varit vana vid i Sverige. Den 
betydelsen religionen har ger oss möjlgheter. Många yngre människor ger uttryck för sökande efter 
andlighet, man intresserar sig för de stor livsfrågorna. För vissa grupper i samhället spelar religionen en 
mycket viktig roll, så som det var i Sverige förr. Vi är vana att uppfatta religionen som en privatsak, men en 
förändring pågår just nu. De religiösa gemenskaperna är viktiga att ha en dialog med och att samarbeta 
med. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Viktigt att gemenskaperna öppnar sig och samarbetar med varandra och med det övriga samhället. Svenska 
kyrkan är en god förebild i det sociala arbetet. Det är viktigt att bryta människors ensamhet och utanförskap. 
Här kan ideella krafter samarbeta. De religiösa gemenskaperna har en viktig roll att fylla. Det är som om 
det svenska samhället mist förmågan till medkänsla med andra. Vi har många förutfattade uppfattningar om 
människor. Djupare kunskaper om religionerna kan hjälpa oss att bryta fördomar och få oss att bättre förstå 
varandra. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Kunskap och trygghet är två centrala begrepp. Saknar vi tryggheten då vågar vi inte bryta mönster och 
skapa viktiga dialoger och samarbeten. Diskussionen om samhället, om människor och kulturmönster måste 
bli mer nyanserad. Mer kunskap behövs. Vi måste sluta se människor i grupper och hellre se de som 
individer. !!
Intervju nr 84 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vi är inga förespråkare av det mångkulturella samhället. Mångkulturen splittrar människor och samhället. 
Den motarbetar den gemenskap samhället behöver. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
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Malmöborna är nyckelpersonerna. Politikerna har förstås en särskild roll med sitt inflytande. Och 
näringslivet. Men viktigast är invånarna själva och hur de uppträder gentemot varandra. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tror att gemenskaperna kan utföra mycket. De kan bidra till ett tryggare samhälle. Gemenskaperna kan 
delta mycket mer i det social arbetet i Malmö. Deras aktiva närvaro kan bli en naturlig del av vardagen, som 
det är i exemelvis i södra Europa.   
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag vill se att antisemiismen motarbetas. Det är önskvärt att religiösa ledare, judar, muslimer, kristna och 
andra agerar tillsammans. Man måste även markera mot rasism, inkluderat fientligheten mot muslimer. Det 
är viktigt att göra klart skillnaden mellan islamister och muslimer. Man måset bekämpa fundamentalism 
oavsett tro. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Det är viktigt att man är ute hos människor, där de finns. Människor öppnar sig gärna, om de känner att man 
verkligen vill lyssna till deras åsikter. Kyrkan är en oanvänd resurs. Man skulle kunna göra mycket mer på 
det sociala området. Jag tänker exempelvis på lokalerna man förfogar över och behovet hos många 
ungdomar av mötesplatser. Samtidigt som man arbetar social är det viktigt att man tonar ner 
missionerandet. !!
Intervju nr 85 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Nackdelen kan innehålla den största fördelen. Det mångkulturella Malmö är en resurs. Vårt företag har 97% 
av försäljningen utomlands. Det innebär att vi är intresserade av mångkulturell kompetens. Mångfalden är 
en resurs även för samhället. Men utmaningar finns, det gäller exempelvis språkkunskaper. Man måste 
försöka se utmaningarna som möjligheter. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Alla som bor i Skåne är delaktiga i hur Skåne utvecklas. beslutsfattare och personer med inflytande, som 
chefer, kan man ställa högre krav på när det handlar om ansvarstagande. Ingen individ kan säga att hon/han 
inte är delaktig eller har ett ansvar. Vi har ett kollektivt ansvar för samhällets utveckling. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll?  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det är viktigt att vi har sunda värderingar. I vårt företag är respekt och omtanke centrala begrepp och två av 
företagets värdeord. Det är också viktigt att man får ut värderingarna till alla. Människor är olika och ska 
mötas på olika sätt. Det är viktigt med lyhördhet och öppenhet för att tillgängliheten ska fungera. 
Medmänskligheten måste värnas och förmedlas. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Kanske borde de religiösa gemenskaperna ta ett tydligare samhällsansvar i offentligheten? Alla kan vi sluta 
upp allmänna värderingar om medmänsklighet. Men gemenskaperna är inte synliga som värdeorienterade i 
det offentliga samhället. Man borde agera tillsammans, synas på gator och torg. Då skulle gemenskaperna 
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vara tydliga i sin betydelse. Folk lägger märke till om man bryr sig om, om det man gör är helhjärtat, 
autentiskt. Om vi aldrig talar om värderingar, som påverkar oss som individer och som samhälle, då kommer 
vi inte åt det svåra i livet och samhället. !!
Intervju nr 86 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det blir stora utmaningar när vi fokuserar på det som skiljer oss och det vi är olika på. När fokus däremot 
läggs på det vi gemensamt vill och kan uppnå, då blir mångfald en tillgång till att hitta olika vägar till ett 
gemensamt mål. När det talas eller skrivs om det mångkulturella samhället och om mångfald görs det oftast i 
termer av utmaning. (Så även i den här frågeställningen!) Sällan lyfts fram det positiva i mångfalden och hur 
den kan hjälpa oss att hitta olika och nya tillvägagångssätt. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne?  
Representanter från idéburen och offentlig sektor – såväl förtroendevalda som tjänstemän, från näringsliv 
och akademin samt engagerade medborgare kan vara förebilder för och uppmuntra andra samt bidra till att 
skapa stödstrukturer och förutsättningar för engagemang etc. Men till syvende och sist är det varje enskild 
medborgare – du och jag - som skapar eller förhindrar ett gott samhällsklimat. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 

- Verka för rättvisa och människors lika förutsättningar 
- Vara kritisk röst i samhället, som står på de utsatta människors sida 
- Verka för medmänsklighet och solidaritet 
- Lyfta fram värdegrundsfrågor och en holistisk människosyn (kropp, ande, själ) samt tron på det 

goda 
- Lyfta fram icke materiella värden 

• Vara förebild av en inkluderande gemenskap som grundar sig på alla människors lika värde 
- Genom att vara integrerande platser där människor oavsett bakgrund, kön, ålder etc. möts i en 

gemenskap som grundar sig på allas lika värd.  
- Genom att lyssna till och möta människors existentiella behov och frågor 
- Genom sitt sociala engagemang och hjälp för människor i nöd 
- Genom att verka för förståelse och försoning människor sinsemellan 
- Genom att vara en kritisk röst i samhället, som står på utsatta människors sida 
- Genom att sprida hopp 

• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag upplever att tron betraktas som något naivt i Sverige och troende människor som oupplysta som man ler 
över. Samtidigt kan det konstateras ett stort och ökande intresse för spådom, seanser, tarotkort, änglar, 
österländsk meditation etc. som tyder på att det verkar finnas en längtan efter andlighet även i ett sekulärt 
samhälle. En reflektion över dessa fenomen saknas. Jag skulle välkomna dialoger kring detta. !!
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Intervju nr 87 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat i ett internationellt företag. Jag har rest och arbetet i hela 
världen. För mig är fördelarna med det mångkulturella samhället självklara. Kort sagt, jag ser bara 
fördelar. Jag har upplevt kraften som finns i kulturmöten, energin och kreativiteten. Men jag ser även 
utmaningarna. Den största ligger kanske i att vi undervärderar problemen, inte vågar tala om dem. Det har 
lett till att de som är negativa till mångfaldssamhället fått agera ensamma i offentligheten. En annan 
utmaning rör pedagogiken. Att skapa förståelse för att vi behöver olikheterna för att samhället ska utvecklas 
positivt. Vi är alltid i behov av nytänkande. Vi måste vara öppna för det mångkulturella. Jag ser positivt på 
framtiden i den meningen att generationerna efter oss kommer på ett bättre sätt förhålla sig till frågor som 
rör mångfald. Ett betydande problem idag, inte minst i Sverige, är att vi är rädda för att definiera oss 
kulturellt. Vi är samhälleligt sett osäkra på oss själva och blir därför aviga mot andra kulturer. Den aktuella 
debatten kring skolavslutningar i kyrkor berör rädslan som finns kring vårt eget kulturarv, som om arvet 
skulle vara stötande för människor med annan tro än kristen. Min erfarenhet sägger att förhållandet är 
omvänt. Tydlighet i kulturuttrycken kan vara en förutsättnig för förändringsarbetet som måste pågå, så även 
i ett företag. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Alla opinionsbildare. Alla som har en roll i det offentliga samhället delar ansvaret att säkerställa att 
mångfaldssamhället fungerar. det är farligt att peka på andra som mer ansvariga än en själv. Politikerna har 
ett särskilt ansvar, eftersom de ofta har problemformuleringsinitiativet. Men alla har ett ansvar. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Tyvärr, känner jag emellanåt att de religiösa samfunden abdikerat från sin samhällsroll. Vilka om inte de 
religiösa organisationerna har stått upp för principen om alla människors lika värde? Men jag kan inte 
minnas när jag senast hörde någon religiös ledare stå upp för den principen. Jag talar inte endast om de 
kristna ledarna. Mitt intryck är att Svenska kyrkan är dålig på att föra fram sitt ansvar, sin roll i samhället. 
Kritiken är generell och gäller även samfund av annan tro.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag efterlyser ett gemensamt och tydligt ställningstagande från de religiösa ledaran i frågor som rör 
människovärdet och den värdegrund samhället ska vila på. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
De religiösa samfunden måste återta rollen försvarare av människovärdet och tydligt motverka 
förtinglingandet av människor. Samfunden, som jag ser det, har utvecklats till slutna församlingar. De finns 
inte på gatorna och i samhällsdebatten. !!
Intervju nr 88 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
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Jag vill nämna två aspekter. Den första rör det yttre, man kan kalla det för”ansiktet”. Det i samhället vi ser i 
form av retorik, policies och styrdokument. Den andra aspekten handlar om det inre, ”anden”, våra 
personliga attityder, värderingar och liknande. I dagsläget inbjuder inte ”ansiktet” till inkludering och 
bejakande av ett mångfaldssamhälle. Man talar mycket, men gör nästan inget. Det krävs mycket arbete i 
”anden” för att ”ansiktet” ska förändra sitt uttryck. ”Anden” består av individer i samhället. Dessvärre 
finns de ibland i grupper som odlar fördomsfullhet och rasism. Dessa grupper med inslag av idéer om etnisk, 
kulturell eller rasmässig överlägsenhet finns sammanhang, oavsett tro eller icke-tro. Alla måste arbeta med 
sina respektive fördomar om de andra. Vi mäste ändra oss i ”anden” för att ”ansiktet” ska vara inbjudande. 
Bara för att vi råder bot på xenofobi hos en grupp i samhället, majoritet eller minoritet, betyder det inte att 
xenofobi inte kvarstår hos ytterligare en annan grupp 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Nyckelpersonerna är nog tjänstmännen på hög nivå, de som formulerar dokumenten som styr våra 
värderingar i samhället. De har påverkan på retoriken i det offentliga samhället och över lagstiftningen. 
Politikerna har en avgörande roll i sammanhanget, men tjänstemännens stora betydelse är ofta förbisedd. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Idag agerar gemenskaperna på en slags teaterscen. Den teatern är delvis arrangerad av de som inte har 

något större intresse av att göra riktiga förändringar. Scenen bjuder på gester, utan innehåll och 

konsekvenser för samhället. De religiösa gemenskaperna rådger och vägleder därmed inte på det tydliga sätt 
de skulle kunna göra. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Gemenskaperna kan ha en rådgivande roll eller en bollplanksfunktion. Man skulle med kraft vara förmögen 
att ge offentliga synpunkter på samhällsutvecklingen, inte minst i frågor som rör den religiösa mångfalden. 
Gemenskaperna är en resurs för att underlätta människors delaktighet i samhället, exempelvis genom att 
sprida kunskap och öka förståelsen för religiöst betingade behov i olika sammanhang. Idag finns det på 
arbetsplatser en utbredd förståelse för personers behov av en rökpaus. Samtidigt är det oacceptabelt i 
motsvarande situation att meditera eller att utföra en bön, som är ett religiöst behov. Detta trots att 
meditationen eller bönen kan bektraktas som personalvård. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Samhället behöver ett forum som i vid mening inkluderar religiösa samfund och som har ett mandat att 
agera som kunskapsbank, nätverksorgan och vara aktiv i opinionsbildning. Ett sådant forum eller initiativ 
skulle betyda mycket för förståelsen av vad religiöst liv är i dagens Sverige, samtidigt som de resurser som 
finns i samfunden skulle kunna bidra på ett tydligare sätt till ett positivt socialt klimat. !!
Intervju nr 89 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag tror att integrationen kommer naturligt. Vissa säger att vi måste ingripa för att skapa integration och det 
inte ska vara segregerat. Men jag tror att det kommer att ge sig naturligt för om man ser till andra länder, 
och till historien, så har folk alltid blandats och träffats. Ibland har det gått dåligt men oftast bra för ingen 
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har levt helt isolerade i ett område. Skillnaden idag är att det sker så snabbt och folk förflyttar sig så ofta. 
Men jag tror att vi kommer in i det för man är i behov av varandra. När man märker att man behöver 
varandra, om vi ser på Malmö till exempel så behöver ju alla varandra, alla bidrar på något sätt. Så jag tror 
att det finns en naturlig utveckling. Tidigare har andra grupper setts som främmande i Sverige – som 
finnarna, men idag är de en helt naturlig del av samhället och det tror jag också att muslimer kan bli. 
Muslimer och skandinaver har mötts ända sedan vikingatiden. Vår förening har namn efter borgen i 
Andalusien. Det var en tid när muslimer och européer möttes och utbytte idéer och gjorde världen bättre 
därigenom. Muslimer översatte grekiska verk, västerlänningar kom och tillämpade demokrati. Det var ett 
samspel och en viktig era i världshistorien. Kyrkan var väldigt stark och dominant då så det kom folk kom 
till universiteten i Andalusien, som hade byggts av muslimer, och tog med sig kunskap och vetenskap till 
resten av Europa. Så det fungerar absolut med samspel och det kan göra det igen. Det finns exempel också 
på att det fungerar bättre idag i andra länder, som till exempel i England. Det kanske har att göra med 
kapitalismen också – man är vänner så länge man kan tjäna pengar på varandra, även om det inte är det 
ideala. Jag tror att frågor om frihet, rättvisa och ödmjukhet är centrala i alla religioner. Alla vill sträva efter 
de sakerna. Jag som muslim känner att min tro hjälper mig i den strävan och då vill jag bidra med det till 
samhället. Det är mycket vi kan förenas kring, om vi kunde fokusera på det – att alla vill ha säkerhet och 
trygghet för sin familj till exempel – så tror jag att det blir enklare. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Egentligen alla, men jag tror att man ska satsa mycket på de yngre generationerna. När jag arbetar så är det 
mycket för ungdomarna. När jag var ung fick jag ingen religiös uppfostran hemma. Det var när jag kom i 
kontakt med andra muslimer i Malmö som jag fick det, för min familj kommer från Turkiet som är väldigt 
sekulärt. Så när jag bestämde mig för att jag ville praktisera min tro mer aktivt och utvecklas så att islam 
skulle genomsyra allt i mitt liv så kändes det främmande att bo kvar i Malmö. Men bland de nya 
generationerna så är det mycket vanligare och jag hoppas att de känner att de kan vara bekväma med det, 
utan att vända sig till extremism. Jag är rädd för att det är de två polerna – att man antingen känner att man 
blir extremist för att man inte känner sig välkommen och man känner ett hat mot muslimer eller att man 
försöker glömma bort sitt förflutna. Båda två är destruktiva vägar. Så för att samhället ska bli bra behöver 
det vara bekvämt att både vara en samhällsmedborgare och muslim, eller tillhörande en annan religion, att 
kunna kombinera det. Om man tittar på islam så är det möjligt. Det har gjorts enkelt att kunna vara muslim 
och tillhöra olika kulturer eller att vara kvinna, man, ung eller gammal. Det ska gå att vara en praktiserande 
muslim oavsett. Så för att samhället ska fungera så vill jag att man ska göra det bekvämt för den här 
gruppen. Jag känner att det är min uppgift att på olika sätt kunna få ungdomarna att känna sig bekväma med 
sin tro så att de inte hamnar i grupper eller tankar som förstör dem själva och samhället. Om samhället 
bygger på människor som är självdestruktiva, som inte är säkra på sig själva, så reflekterar det samhället 
också tror jag. Så jag känner att de unga är de viktigaste nyckelpersonerna. Men självklart så behöver alla, 
från pensionärer till näringslivsdirektörer och andra, också delta för att skapa ett gott samhälle. Tidigare sa 
man att ungdomar bara lyssnar på musik och hänger, men det är inte så längre. Ungdomar är också med och 
påverkar för man har gjort det möjligt för dem. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Som jag sa så strävar vi alla efter samma saker: trygghet för våra barn och familjer, att ha ett fungerande 
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samhälle där ingen ska behöva svälta. Det religionerna gör är att lyfta fram det särskilt. Om man jämför 
med andra ideologier så påpekar religionerna detta starkare – att man ska behandla varandra bättre och 
verka tillsammans för ett bättre samhälle. Det är det religionen uppmanar till och det är kanske också det 
som gjort att religionerna har fått dåligt rykte, att folk med starka egon utnyttjat religionen eftersom många 
godhjärtade människor som vill göra gott har hamnat i deras makt och utnyttjats. I islam och kristendomen, 
kanske i alla religioner, så gäller att när man påbjuder gott så gäller det alla, även utanför gränserna för 
den egna religionen. Inom islam påbjuds vi att ge allmossor och det är till alla, särskilt till din granne som 
har en viktig roll i islam. Man ska inte bara ta hand om sina egna och låta de starka trampa på de svagare. 
Innan jag började praktisera islam så var jag inte så närvarande i mitt liv, när jag blev det så blev jag en 
godare människa. Jag växte upp med idealet att man skulle vara stark och inget skulle trycka ner en, 
ingenting skulle påverka en känslomässigt och det gick så långt så att man inte ens lät sig själv ha dåligt 
samvete över någonting. Men sedan när jag började studera islam så lät jag de här känslorna komma 
naturligt, känslorna som säger till en att man ska värna om varandra och så vidare. För innan tänkte jag 
mest att den starkaste överlever. Särskilt i den miljön som jag växte upp i tror jag att det var den som var 
starkast och kaxigast, hade starkast attityd som dominerade. Men om jag hade fortsatt att vara sådan som 
vuxen så hade det varit väldigt illa. Det islam säger är att man inte är svag för att man bryr sig om någon 
annan eller för att man låter någon annan ha sista ordet, utan man gör det av ödmjukhet. Det förändrade 
min syn på livet och hur jag förhåller mig till andra människor väldigt mycket. Och det är sådant som finns i 
alla religioner och kan användas som drivkraft. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Det som gör att muslimer, kristna och judar har agg mot varandra är historiska händelser. Att det någon 
gång har hänt sådant där man kommit i konflikt med varandra och som förs vidare från föräldrar till barn 
och så sprids hatet vidare. Man borde bortse från det och fokusera på det religionen påbjuder och inte det 
som har hänt för under historiens gång så har alla varit förtryckare och förtryckta. Om man bortser från det 
och fokuserar på det religionerna påbjuder, det här med godhet, ödmjukhet, vänlighet och så vidare – då tror 
jag att man kan använda religionen som drivkraft. De konflikter som hänt och händer ska inte påverka oss 
här, vi ska fokusera på det som vår religion påbjuder oss att göra här och nu som individer. Det är någonting 
som islam är väldigt noga med att påpeka – att Gud påbjuder att alla muslimer ska vara emot det som är ont 
och destruktivt men att det är egenskaperna – det onda, och handlingen som man ska vara emot och inte 
människorna. Till exempel situationen i Palestina där palestinier blir förtryckta av det israeliska styret – det 
är förtrycket jag ska vara emot och inte israelerna som folk eller judarnas religion. Som människa så 
förblindas man av känslor men om man kan tänka logiskt och bra så kan religionen bidra till ett positivt 
socialt klimat. Genom historiens gång skiftar alltid maktbalansen, folk som är förtryckta idag förtrycker 
andra imorgon. Så det är handlingen vi ska vara emot. Vi kan inte vara emot något som Gud har skapat. Jag 
tror det hindrar oss idag att man är arg över det som hänt och händer i andra delar av världen. Jag tycker 
också att det är bra att man sprider krafterna. Att det finns olika föreningar där människor kan bidra med 
sitt engagemang. Föreningar för studenter, föreningar som motverkar alkoholism och beroende, och så 
vidare. Vi vill ju, som Social Cohesion, att tron ska ses som en kraft i samhället och då är det viktigt att tron 
finns representerad inom olika områden. I islam finns exempel på hur man kan bidra inom alla områden, 
som läkare, som lärare, och så vidare. Det finns så mycket vetenskap i religionerna. Och jag tror att det kan 
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vara till hjälp om man bidrar inom olika områden utifrån sin tro. Nu är jag student och då kan jag bidra där, 
när jag är lärare så kan jag bidra inom det. Det finns forum för muslimska lärare i Sverige – muslimska 
pedagoger – för det finns mycket pedagogisk kunskap i islam som man kan använda sig av. Annars så är det 
som jag sagt – om man fokuserar på det religionerna påbjuder så kan det vara bra. Religion kan vara både 
ett verktyg och ett hinder för att utveckla ett samhälle. Oftast är det ett verktyg men om man låter det vara ett 
hinder så blir det det. Här i Väst tycker man att religion inte ska ha någonting med politik att göra och 
religion ska vara någonting privat, som en hobby. Det är för att man har haft dåliga erfarenheter av 
religionerna. Man har haft folk som har infiltrerat kyrkorna i jakt på makt genom religionen. Särskilt när det 
gäller genusfrågor finns det negativa erfarenheter – att man har förtryckt kvinnor i religionens namn, främst 
i väst har det varit väldigt illa. Till exempel så fick kvinnor inte ens förvalta sina egna pengar förrän för 80 
år sedan. Det är ju hemskt! Och då tror man att det är vad religionen gör, att det är män som hittar på 
någonting för att förtrycka kvinnor. Så såg jag det också tidigare. Men när jag studerade islam så såg jag att 
i förhållande till andra kulturer så var man väldigt tidigt ute med att kvinnor hade äganderätt och rätt att 
skilja sig, osv. Men bilden finns av troende som förtryckta. Jag tror att vi som land måste omdefiniera vår 
syn på religion. Det är också det vi försöker göra i vår förening. För jag vet att många tjejer som växer upp i 
västvärlden vill leva som muslimer men blir påtryckta hemifrån för att de ska utvecklas och bli starka och 
jobba och utbilda sig och bli framgångsrika. Jag tror att det är många som får svårt att kombinera hur de 
ska vara framgångsrika i samhället och samtidigt vara troende. Och då behövs det förebilder som klarar av 
att vara både och. För det går, det är ingenting konstigt med att vara kvinna och att vara framgångsrik. Jag 
tycker bara att det är en fördel att vara kvinna för vi har förmågor som män saknar. Men det behövs 
förebilder som kan visa att det går att kombinera för det är många som växer upp med bilden av att det inte 
går. Det är den bild som har dominerat av religioner – att de håller kvinnor nere. Men jag tror inte det, för 
mig personligen så har min tro gjort mig starkare. Man behöver folk som går i spetsen som kan visa att 
religion är inte bara förtryck och hat. Då kan man använda det som drivkraft tror jag.  
• Finns det någon risk för att man också använder islam till att begränsa kvinnors möjligheter? 
Nej, problemet är att man trycker på muslimska tjejer att göra karriär. Jag har många muslimska vänner och 
det är så det ser ut faktiskt. Jag har väldigt sällan träffat någon som har blivit uppmanad att gifta sig och 
skaffa barn och inte göra någonting annat. De flesta uppmanas av föräldrarna att arbeta och trygga sin 
ekonomi. För jag tror att våra föräldrar inte har haft den möjligheten. Många från Turkiet pushar på sina 
barn och då blir det en identitetskris hos flickorna – hur ska jag vara muslim och satsa på att bli 
framgångsrik? Men det går. Motsatsen har jag inte stött på faktiskt. Trots att jag nästan bara har umgåtts 
med tjejer med utländsk bakgrund. Så länge man inte glömmer sin familj, för familjeband är väldigt viktiga 
bland muslimer och så länge man värnar om dem så är det ok. Om de hotas så protesterar familjen. Men här 
i väst så har oftast kvinnoemancipationen varit lika med att kvinnan bjuder ut sig, att kvinnokroppen 
exploaterats. Att en fri kvinna är någon som är bekväm i sin sexualitet och det betyder att man ska kunna gå 
praktiskt taget naken på gatan. Men det jag menar med att utvecklas och vara framgångsrik i samhället är 
inte det så klart. Jag menar att inte vara beroende av någon annan och det är det som muslimska tjejer 
uppmuntras till hemifrån. Och det menar jag att det behövs förebilder som kan visa på att man vara och 
samtidigt vara muslim. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
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Jag tycker att det här projektet är jättebra. För mig har min tro alltid varit en drivkraft men det är något som 
många inte förstår. Är man troende så kan man inte förstå det för man utgår från att religion har skapats av 
människor för att trycka ner varandra. Så därför blev jag så glad när jag fick höra om detta projekt. Jag 
blev så glad att kristna också jobbar med detta för det känns som att det ofta är muslimer som försöker visa 
att man kan vara religiös utan att vara galen. Men det är bra att kristna också jobbar med det så att Sverige 
inte blir ett så tomt land som bara vill försöka efterhärma Amerika. Jag tycker att det är jättebra om de 
religiösa grupperna är några som man räknar med, för så är det i andra länder. Det är en ny tid och det är 
bra att det kommer fram människor som ger en annan bild av vad det innebär att vara religiös. Någonting 
som muslimer har dragits med är att man hela tiden försöker dölja att man är muslim. Om man säger något 
som kommer från islam så erkänner man inte det för då klassas det plötsligt som negativt. Så det är bra att 
visa hur religion kan vara en drivkraft. !
Intervju nr 90 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Vi är på väg till ett globalt världssamhälle. Vi befinner oss nu i övergångsfasen. Varje övergångsfas är 
utmanande. Det är en naturlig process med olika faser och ett gott slut. Den här fasen vi befinner oss i just 
nu liknar mycket pubertetsfasen med växtvärk. Jag är faktisk fascinerad över hur väl samhället här i Malmö/
Skåne ändå fungerar trots en så rik mångfald av olika nationaliteter, kulturer och religioner! 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Vi är alla nyckelpersoner dock med en viss skillnad. Det är som i en fotbollsmatch. Åskådarna är viktiga och 
en del av processen men de som spelar är de som lägger manken till och spelar entusiastiskt och verkligen 
satsar tid och lust och ork.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De kan ha en mycket viktigare roll i samhället än vad de nu har. Det är dags för förvandling. Vi är vid 
tröskeln till någonting. Det kan vara ont, det kan vara gott. Det är vad vi gör det till. De flesta religiösa 
samfunden håller sig vanligen inom sitt eget samfund och är engagerade i intern aktivitet. Tillsammans får vi 
ta bort de barriärer som hindrar oss från att ha mer gemensamma aktiviteter.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Att olika religioner tillsammans gör någonting för samhället de lever i är den viktigaste frågan! De olika 
religionerna kan kanske till att börja med hitta de värdegrunder som är gemensam för dem alla, välja en 
stark styrelse (folk med engagemang) och ett exakt mål och en bestämd målgrupp. Det krävs också kreativa 
idéer och fondmedel. Att mycket går galet i samhället idag beror mycket enlig bahai religionen på att de 
goda värderingarna alltmer håller på att vittras sönder. Folk börjar rygga tillbaka mot ljuskällan; Gud. 
Ljuset kan därför inte nå dem och resultatet ser därför ganska mörkt ut. Brottsligheten ökar katastrofalt som 
en bland många andra konsekvenser. Det finns en pedagogisk skriven bok av en psykoterapeut. Hon samlar 
alla religioner i den här boken under samma tak och på ett kreativt sätt föreslår hon arbete med barn om 
goda egenskaper. Vi måste ta och titta på den boken tillsammans. Den finns där för att några ska engagera 
sig i den och hjälpa barn och ungdomar fram till ett alternativt tänkande där de får se en glimt av sitt 
egentliga värde. 
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• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag är trött på att bara prata, för det hjälper inte. Utan vi måste låta saker och ting som sägs komma till 
handling. Det skulle glädja mig om de olika andliga inriktningarna som finns i staden och som är villiga att 
verkligen lägga manken till gick ihop och diskuterade vad man kan göra, kom på kreativa idéer och sedan 
omsatte dem i handling. Men ibland behövs pengar för att genomföra idéerna. Det måste finnas ekonomisk 
täckning för det.  !!
Intervju nr 91 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Det är en jätteutmaning naturligtvis. Jag ser stora möjligheter med det Malmö är, att det är väldigt 
mångkulturellt och vi har inga förorter utan vi har en innerstad som är segregerad. I Göteborg och 
Stockholm finns de segregerade förorterna utanför staden. Det ger Malmö goda förutsättningar. Det finns 
enorma möjligheter att hjälpa ungdomar i skolan. Och många som har kommit hit har en hög kompetens – 
det gäller att ta tillvara på det. De kanske inte ska jobba med det de tidigare jobbat med men de har ändå en 
kompetens. Jag tror att man ofta ser problem och så ska vi försöka lösa dem åt dem istället för att ta tillvara 
på människor kapacitet. Och där tror jag att myndigheter har svårt att göra det. Föreningslivet kan göra det, 
trossamfunden – för religionen har ofta en viktigare del i deras kulturer än i den svenska så det är en viktig 
part. Också den idéburna sektorn och företagen, näringslivet, kan ha en viktig del genom att satsa i dessa 
områden. Man kan inte bara lämna till kommunen att lösa problemen som handlar om segregation utan man 
måste titta på lösningar utanför. Det är väldigt viktigt att till exempel få med företagen för de skapar jobb. 
Till exempel – den enda kedjan som finns i Rosengård idag är Citygross. Och du måste få in arbetstillfällen i 
Rosengård. Så det är viktigt att många parter är viktiga i det mångkulturella arbetet. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Politikerna är nyckelpersoner på grund av att de sitter på mycket makt och pengar. Makten att kunna 
förändra strukturer. Alla politiker är viktiga, framförallt de på ledande positioner naturligtvis. Jag har svårt 
att säga några specifika personer för jag tror att en person har svårt att göra underverk. Jag tror till 
exempel att de personer som har lyckats bryta trenden, ta sig vidare från segregerade områden är också 
viktiga som exempel. Det finns många drivande personer i staden som gör mycket arbete för 
samhällsutvecklingen på gräsrotsnivå, i föreningslivet till exempel. Där finns personer som också sitter på 
nyckelpositioner. Så det kan se väldigt olika ut. Det måste vara lokala personer och externa personer i form 
av politiker eller näringsliv. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De har en väldigt stor roll på grund av att de möter de här personerna och är en viktig del i sina 
medlemmars liv, men också för samhället i stort. Där tycker jag att samfunden skulle kunna ta en större roll, 
i det sociala arbetet. Det behöver inte vara att man bedriver verksamheten, men det handlar om att arbeta 
för och tillsammans med andra. För det finns oerhört mycket kontakter mellan samfunden. Så jag tror att 
deras roll är oerhört viktig. Också att jobba för att få folk att komma vidare och stärka personer där de 
befinner sig.  
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• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att synas och visa på samverkan, så som detta projekt. Att man möts och gör det offentligt och visar 
att man är enade. Medierna visar hela tiden på konflikter, så man kan visa att det finns inga konflikter utan 
att man står enade i arbetet för att värna om medlemmarna. Tro och tolerans är ett bra exempel där man 
möts från de olika samfunden och visar att man har samma grund, man står för samma saker. Om vi tar det 
arbete som vi gör så har vi personer som kommer från många olika länder och har olika religioner. Vi som 
kristen organisation är öppna för alla och vi pratar inte religion i sakfrågan. Men det finns en trygghet för 
de flesta i att vi är en religiös organisation. Att det sedan inte är deras tro som är vår grund är mindre 
viktigt. Det visar på att religion inger trygghet i invidiver. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag tycker att det är väldigt intressant att se vad detta ska leda till och se om man ska gå vidare och vad man 
kan lyckas med. Det finns ett intresse när man pratar med folk. Jag var på Fryshuset i höstas och pratade 
med polisen och man såg det som något väldigt positivt och intressant. Man ser vikten av att religionerna 
blir tydligare i vilken deras roll är. !
Intervju nr 92 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Den konflikt som har blivit tydlig för mig och som jag inte riktigt var beredd på är den mellan de 
individuella uttryck som vi lever med i ”väst” och det ”kollektiva uttryck” som till exempel många 
muslimska unga lever med. Att den är så genomgripande i människors liv är en utmaning. Jag tänker på en 
kristen tjej som vill gifta sig med en muslimsk kille och som tänker – ”det fungerar för oss, du och jag älskar 
varandra” men där en muslimsk kille kan säga – ”det är en fråga som är mycket större än vad jag kan 
tycker och tänker. Det rör mina mostrar i London och fastrar i Irak.” Vårt samhälle kommer att få brottas 
med den frågan och antingen tar vi diskussionen nu eller så skjuter vi fram den till nästa generation. Sedan 
är ju fattigdomen en enorm utmaning – att fattigdom och ohälsa hänger samman är också något som har 
slagit mig med häpnad.  
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det religiösa ledarskapet är viktigt. Det är lätt hänt att man börjar med politikerna men Jonathan Sachs, den 
brittiske överrabbinen, säger ”politicians have power but religions have influence” och så säger han vidare 
”peace can be agreed around the conference tables but religion changes lives”. Religion kan mobilisera 
människor inifrån. Därför är det religiösa ledarskapet viktigt. I våra religiösa traditioner finns allt, bra och 
dåligt, så frågan är – vad kan få igång människor just nu för ett positivt bidrag? Sedan är politikerna viktiga 
och en utmaning är att få politiker att se religionerna och ta dem i beaktande. Det finns en religionsblindhet. 
Den moderna uppfattningen att man kan lämna det religiösa hemma tror jag är en mental konstruktion. 
Nyckelpersoner är alla dem som har ett engagemang och har kraften att gå den där extra milen. Det är ju 
ofta människor som kanske själva har det någorlunda stabilt i sitt eget liv. Det är vi som måste orka. Så det 
kan låta klyschigt men någonstans så är vi ju alla oerhört viktiga i detta. Men de som har en position där 
man är en förebild eller leder andra är ju naturligtvis ännu viktigare. Lärare tänker jag borde bara en 
jätteviktig grupp. Människor som jobbar med barn. 
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• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Att mobilisera inifrån. Dels är det viktigt med medvetenhet bland det religiösa ledarskapet om att man har 
en roll i detta. Det är inte självklart att man förstår det i och med det moderna samhällets syn på religion 
som något som man lämnar i det privata. Alla i Malmö delar staden och därför behöver vi inte konstruera 
det vi ska samverka kring. Det ligger för våra fötter. Så blir man medveten om detta, och blir man tagen i 
anspråk av samhället så blir ju rollen att kommunicera det till dem som lyssnar på just mig och tittar på mig 
och hur jag lever. Genom att sitta i styrelsen för Yalla-trappan i tjänsten så visar jag att detta är en del i att 
vara kyrkoherde i Västra Skrävlinges församling. En intressant sak – en arkitekt skriver i en bok som heter 
”Periferin i centrum” om hur hon upptäcker i sina studier i förorten att moskéerna och kyrkorna är 
jätteviktiga som deloffentligheter, som kommunen har förbisett. Man har inte förstått att människor träffas i 
moskén och där förmedlas råd och händer jättemycket. Det visar sig i hennes studie att där sprids 
information och kunskap. Och det är något som det offentliga Sverige har förbisett, menar hon. Det är 
intressant att det kommer från en arkitekt och inte en teolog. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att ta aktiv del och träda fram och inte bara se interna angelägenheter som viktiga utan se att Malmö 
är också en angelägenhet för mig. Att man är delaktig. Egentligen är det oerhört enkelt. 
• Men känner du att det är någonting som de religiösa församlingarna måste komma fram till eller är det 

snarare så att det är samhället som sätter hinder idag och inte tillåter det engagemanget? 
Till exempel så hindrar skolorna idag. De har blivit oerhört ängsliga för att samspela med kyrkan och 
kanske också med moskén. Och det är en otrolig förlust. Så visst är det så! Hindret från att träda fram och ta 
del och vara en aktiv spelare i offentligheten finns både inom oss, mig som individ, och det finns yttre hinder. 
Där är det jätteviktigt hur Malmö stad och Region Skåne väljer förhålla sig till det religiösa landskapet – det 
banar väg.  
• 8. Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
- !
Intervju nr 93 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Inom polisen ser jag att vi kan bidra genom att ha poliser som speglar samhället och det har vi. Sedan tycker 
jag att vi inte tar tillvara på alla de kulturer som vi har i Malmö. Det finns så oerhört mycket gott som andra 
kulturer för med sig. Men för att möta dem ska man ta sig ut i Rosengård, det finns inte som en del i hela 
Malmö. Om du är mitt inne i stan eller i Limhamn så ser du inte det mångkulturella samhället utan det syns 
på vissa ställen bara. Och jag tycker det ska genomsyra hela samhället och fokusera på allt det som andra 
kulturer har att ge det svenska samhället. Man ser det ofta som ett hinder att vi har så många språk, kulturer 
och så många olika sorters människor i Malmö. Men det är bara en god kraft som många gånger är helt 
outnyttjad, som jag ser det. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Det är på olika nivåer. De som bor i Malmö givetvis. Politikerna har ett jättestort ansvar. Och sedan tycker 
jag även företagen, stora som små – jag tror att företagen kan bli mer aktiva i samhället och hjälpa till 
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genom att få in folk i arbete och annat. Jag tror inte att vi nyttjar alla företag som vi borde. Men alla är ju 
nyckelpersoner! 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Vi brukar säga så inom polisen att alla har en roll i detta, oavsett om det är ett religiöst samfund eller en 
annan slags förening. Alla som rör sig, arbetar eller bor i Malmö måste bidra till samhällsklimatet här. Och 
givetvis har religiösa gemenskaper en roll i det. Kanske också som mötesplatser för det saknas ofta naturliga 
mötesplatser i samhället. Jag sitter med i Dialogforum som Björn Lagerbäck driver och precis som ett 
mångkulturellt samhälle så har de religiösa samfunden många positiva inriktningar som de kan bidra med 
men man vet inte om det och det ena religiösa samfundet vet inte vad det andra gör. I Dialogforum sitter folk 
från Svenska Kyrkan, muslimer, folk från Synagogan – man förstår vilken oerhörd kraft som finns bland 
dessa organisationer men man nyttjar inte den kraften tror jag. Och om man hade haft en mötesplats 
någonstans så hade man tagit bort en del fördomar. Till exempel om muslimer som det finns väldigt mycket 
fördomar kring. Och de bygger ofta på okunskap – man är lite rädd och vet inte utan läser i tidningen och 
bildar sig inte en egen uppfattning, men bjuds man in till varandra så tror jag att fördomar kan naggas i 
kanten. 
• Dialogforum finns ju… 
Fast det är väldigt litet och alla religioner är inte med. Det är dessutom ett slutet sällskap där man 
diskuterar på ett möte och går därifrån. Jag tror få vet om att vi har Dialogforum och varför går jag då? 
För min egen skull? Det ska ju vara för andras. Så man skulle behöva komma ut och låta andra ta del av det 
som diskuteras där. Jag vet inte om ens de som är aktiva i de religiösa samfunden vet om att det sitter en 
representant för deras samfund i Dialogforum? Det tror jag inte. Det har blivit ett slutet sällskap och jag tror 
att man kan utnyttja det till mycket mer. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att vara en del i samhället och synas och höras. Man pratar mycket om Malmö i tv och radio. Nu 
senast hade Radio Malmöhus ett seminarium där man pratade om Malmö, inriktat på jobb, skola och 
framtid. Men av det jag hörde fanns inget religiöst samfund som var med och kunde bidra till Malmös 
framtid. 
• Skulle ni ha nytta av att ha mer samarbete med religiösa grupper? 
Ja, helt klart. Mycket för att få en förståelse för olika kulturer eller olika religiösa riktningar. Vi möter 
väldigt mycket människor i olika situationer. Oftast i situationer som är svåra – vi ska gripa någon eller det 
pågår kravaller, osv. Till exempel en sådan sak som det som utlöste kravallerna i Rosengård – när polisen 
skulle stänga den här källarmoskén och vi kliver in och har på oss stora kängor och vi har hundar med oss. 
Och det gör vi inte för att reta upp dem som är där utan vi gör det av okunskap. Poliserna tänkte inte på att 
här klampar vi in i ett religiöst rum, som har betydelse för många människor. Och så blir det en motsättning. 
Så bara en sådan sak som att få mer kännedom om sådant. Sedan har vi en präst från Svenska Kyrkan 
anställd hos polisen, som har hjälpt oss med hur man ska ta svåra samtal. Men det skulle lika gärna kunna 
vara någon från ett annat samfund. 
• 8. Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
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Jag känner lite att det blåser medvind för Malmö och att det går på rätt håll. Man uppmärksammar vad som 
behövs göras och politiker tar det på allvar och alla känner att man ska vara stolt över sin stad. Så jag 
känner att vi är på väg i rätt riktning. Det är ljust i horisonten. !!
Intervju nr 94 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag tror att det mångkulturella samhället är ett rikare samhälle men man måste släppa in människor och ge 
dem en möjlighet att få plats i samhället, och då menar jag inte att de ska fylla våran form och bli svenskar 
utan man ska få plats till att vara sig själv.  Många av de saker som vi gör är praktiska. Vi hjälper 
analfabeter att läsa sin post, deklarera, osv. Det är också en del i att komma in i samhället. Att inte hamna 
utanför för att man inte kan reglerna. Det gäller inte bara invandrare utan också svenskar som inte kan 
reglerna, till exempel hur man ska söka bostadsbidrag. Det är många som bor här som aldrig har sett havet 
till exempel. Så det handlar om att se varje människas behov. Det är mycket konkreta frågor som vi får 
hjälpa till med här. Som när vi skulle ordna ett sommarläger för mammor och bara att åka båt var nytt för 
många. Vi pratar ofta om att invandrare är problemet men det är ju många svenskar som är utanför 
samhället också. Det är verkligen segregerat i Malmö. Det är en sådan liten yta, man lever nära varandra 
men segregerat. Här, där vi är, är denna gata det som avgränsar mellan om man har det bra eller dåligt. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Jag tror att kommunen i kraft av sina resurser är den viktigaste aktören. Men det måste finnas andra som 
båda kan vara med- och motspelare – där spelar frivilligorganisationerna en stor roll. Och vi skulle kunna 
vara mer synliga där, om man ska vara lite självkritisk. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Dels att hjälpa till rent praktiskt. Men framförallt att vara en röst i samhällsdebatten. Att vi vågar säga till 
när saker inte fungerar, att vi vågar vara den svages röst och slå vakt om människovärdet. Det är inte så att 
kommunerna och vi är osams om att alla människor är lika mycket värda. Men man måste våga vara kritisk. 
Annars är vi inte trovärdiga. Precis som kommunen inte tycker att allt vi gör är bra och de måste också 
kunna säga till oss om det de tycker är mindre bra som vi gör. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag tror att man kan erbjuda en social gemenskap på ett sätt som gör att man kan bli delaktig i samhället på 
villkor som kan vara svåra att hitta annars. Jag hoppas i alla fall att vi erbjuder den typen av öppen 
gemenskap. Om man kommer hit så frågar ju inte vi om man tror på Gud eller om man tror på Gud på rätt 
sätt – för vi menar att det inte ens finns ett rätt sätt på det sättet – men vi erbjuder gemenskap och mänsklig 
kontakt oberoende vad. Och om man kommer hit till mig och ska ha hjälp med någonting så frågar jag ju 
aldrig det utan vi tittar på om människan behöver hjälp och så pratar vi om det. Kyrkan har gott renommé 
och en goodwill som vi kan använda när vi jobbar med sociala frågor. Det finns en förväntan på kyrkan att 
vi ska göra bra saker. Och vi möter allt livets alla spektran, från största glädjen till djupaste sorg. Vi är vana 
att hantera alla livssituationer. Och så är vi absolut Sveriges största förening och en av de större 
arbetsgivarna också. 
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• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Detta projekt är jätteviktigt. Jag tror att det kan förändra samarbetsklimatet i Malmö. Om man får ansikten 
på varandra så blir det enklare att samarbeta. Det är svårt att ringa någon som man inte känner och fråga 
om samarbete. Så jag tänker att detta kan bli oerhört spännande och givande på sikt. !
Intervju nr 95 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag vet inte om mångkulturella är ett bra ord. Med Breivik blir det en konstig diskussion om det 
mångkulturella. Jag tycker att det begreppet tappat i lyster och har fått en negativ klang snarare än en 
positiv som man säkert kände för det tidigare. Man kan säkert komma på något bättre. Det mångkulturella är 
pizza, kebab och italiensk mat. För mig klingar det ytligt. Jag tycker att det blir glättigt och jag är inte heller 
säker på att det är de kulturella grupperna som vi ska bemöta. I slutändan så kan människor vara individer 
och bli bemötta som individer och inte bara som representanter för en etnisk grupp. Vi är människor i en 
grupp men jag skulle vilja betona individens möjlighet att hitta en väg fram i samhället där man både kan 
komma tillrätta med sin bakgrund och hitta ett sätt att leva i ett svenskt sammanhang. Jag är inte 
individualist egentligen men multikulti handlar också om att konstruera grupper, jag gillar inte det. När man 
pratar om mångkultur och betonar skillnader så är de ytligare sakerna det enda man är beredda att ta till 
sig. Man är inte ens beredda att ta i svårare frågor som heder eller homosexuellas rättigheter. Den 
diskussionen tar vi sällan eller aldrig. Den undviker vi helst. Och då har vi i alla fall inte haft någon riktig 
mångkulturell diskussion. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det finns goda krafter lite överallt. Jag skrev om en katolsk församling och intervjuade samtidigt folk i 
moskén. Och där finns det goda krafter. I Stockholm finns ett projekt som kallas Guds hus i Fisksätra. De 
bygger en lokal där både katolska församlingen, Svenska kyrkan och muslimska församlingen ska fira 
gudstjänst. Så de har två eller tre lokaler i samma byggnad. Och där driver de ett projekt som leds av en ung 
irakiska som är socialpedagog och leder en föräldragrupp dit ett antal invandrarkvinnor kommer – de flesta 
är muslimer men också katoliker. De pratar om hur man ska uppfostra sina barn i det svenska samhället. 
Och jag tänkte – ”vilka kvinnor!” när jag träffade dem. En av dem var lite över 50 och kom hit med en son 
när hon var 17. Hon pratade mycket om hur hennes döttrar ska ha samma rättigheter som hennes söner. 
Samtidigt var hon helt täckt, förutom ansiktet men hade upptäckt religiositeten här i Sverige. Jag tror att 
invandrarkvinnor är en viktig resurs. Kvinnor som delvis är förtryckta i sina egna kulturer men som kan 
blomma ut här. Sedan tror jag att det finns bra församlingsledare inom islam. Det gäller att hitta dem som är 
progressiva. Det finns också bra personer i frikyrkorna. Men problemet med små frikyrkor och muslimska 
grupper är att man kan bli missionerande. Politiken är naturligtvis också en viktig sektor och så folk inom 
föreningslivet och akademin, där finns kunskap och också engagemang många gånger. Socialtjänsten har jag 
redan nämnt – många av dem som jobbar där har en bakgrund i frikyrkan eller politiken – alltså folk som 
gör sitt engagemang till ett heltidsarbete, folk som vill någonting. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Religionen har ett bildspråk som kan motivera och skapa i arbetet. Det är ofta ett språk som är emotionellt 
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väldigt starkt och om man kan få ledare att använda de här bilderna för att motivera människor till att vara 
delaktiga i samhället så är det en otrolig kraft. I islam finns ett sökande efter någon slags kärnislam, där 
man rensar bort allt kulturellt bråte. Och det är också en sak som de här fem kvinnorna från Fisksätra som 
var med på seminariet uttryckte väldigt starkt. De pratade om detta med de fördomar som muslimer själva 
har. Inte bara i relation till Sverige och svenskarna utan också i relation till den egna identiteten. Hur svårt 
folk har att separera sin kurdiska identitet från ens religiositet. Därför att man inte har läst Koranen kanske. 
Man måste kunna vara klar med att i Sverige kan man inte ha en hederskultur, det betyder dock inte att du 
inte kan vara muslim i Sverige. Muslim kan du mycket väl vara men det är nödvändigt att göra sig av med en 
hel del bråte som man tar med sig från i princip medeltida hederskulturer. Man är så rädd att trampa någon 
på tårna, det är det negativa med det multikulturella samhället att man alltid måste visa respekt för allt och 
alla vad folk än gör. Samtidigt är den andra sidan av fördomarna i socialtjänsten när man tror att alla 
muslimer eller alla utlänningar tänker likadant. Man har inte förmågan att se mångfalden. Man behöver inte 
vara rädd för olikheter, dels olikheter inom invandrargruppen, dels olikheten mellan mig som 
socialsekreterare eller kommuntjänsteman och dig som invandrare från Irak. Jag kan vara lugn i att vara 
sekulär svensk och du kan vara lugn i att vara religiös invandrare. Det går att leva i samma samhälle, vi 
klarar av det. Religionen är ofta internationell till sin art, global. Den är en otrolig stark röst. När 
Kyrkornas Världsråd talar i miljöns namn så är man en maktfaktor. Sedan kan religion också vara ett sätt, 
främst för muslimer, att hitta islam i allt detta bråte, i det hederskulturella och medeltida bilden av flickor 
och pojkar som Koranen tydligen inte säger någonting om. Det är kulturellt bråte. 
• Vad kom du fram till när du studerade unga katoliker i Landskrona?  
Ja, ungdomarna var mestadels från Östeuropa och en del från Sydamerika och Afrika också. De säger själva 
att de är ”svartskallar” och invandrare och något som var tydligt var att ingen av de här 15 ungdomar som 
jag intervjuade kategoriserade sig själv som svensk utan de säger så här – ”svensk blir jag aldrig, jag är 
invandrare eller så är jag katolik” och då blir katolik en positiv identitet. Det blir något positivt istället för 
att bara vara invandrare, någon som avviker. Det blev en positiv istället för en negativ identitet. I en 
situation som den i Landskrona med en relativ fattigdom och också någon form av utanförskap så hittar man 
idéer och tankegods i det religiösa som man använder för att skapa mening i sin egen tillvaro. Att man till 
exempel kan göra fattigdom till ett ideal därför att Jesus var fattig och munkarna är fattiga och man tänker 
att – jag ska leva för andra. Så det är sådana manövrar man kan använda sig av för att komma tillrätta med 
den relativa fattigdomen. Eller att man säger – jag är invandrare men jag är katolik och jag är en del i en 
världsomfattande kyrka som står för mångfald och vi har lärt oss i kyrkan att uppskatta mångfald och jag 
tycker därför om att leva i denna stad som består av mångfald. Så man vänder på det som kan uppfattas som 
negativt och gör det till något positivt. Att vara katolik var ett positivt alternativ till att vara invandrare. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Jag tycker att det är bra att man pratar om att bidra. Svenska kyrkan är alldeles uppenbart – de har 
ekonomiska resurser och lokaler som inga andra samfund har. Muslimerna har inte alls det – det är ett fåtal 
som kompenseras för sitt arbete där och de är överbelastade med arbete. När det gäller invandrarsamfunden 
så är det bra att tala om vad de kan bidra med men de har så mycket arbete med sig själva att de har inte 
den energin att gå in i samhällsförbättrande funktioner, det måste man ha överseende med. Jag tror att det 
finns en risk att man ställer för stora krav på dem. Men när man gör saker tillsammans så är det viktigt att 
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de får känna att de är lika delaktiga som svenska grupper. Sedan får man tänka på att de inte har samma 
utbildningsnivåer som vi har till exempel i Svenska Kyrkan. Det kommer med de nya generationerna men det 
är kanske svårare på många sätt för dessa människor att anamma liberala ideal. Men det finns goda krafter 
och där de finns så ska man naturligtvis uppmuntra dem. Och när det sker samarbeten så är det viktigt att de 
sker på samma villkor och att de känner att de är med och skapar och att man inte skapar åt dem.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag tror att det finns olika områden man kan jobba på. Jag tror att socialtjänsten är en viktig plats att jobba 
på. Sedan tror jag också att Svenska Kyrkan har en särställning och måste jobba i dialog med muslimer. 
Sedan borde akademin kunna vara viktig – där det finns goda krafter inom akademin borde man kanske 
kräva av högskolor och universitet att ta ett aktivt ansvar. Det borde vara goodwill för högskolorna och 
universiteten. Sedan tror jag på mötesplatser där religiösa ledare och bankfolk, folk med pengar, kan mötas. 
Jag tror på de mötena, de är viktiga. Vänskap mellan engagerade människor är viktigt. Folk får se sig som 
ambassadörer för sina verksamheter. Om man kan genomskåda sina egna fördomar vore det ett viktigt 
arbete, även om det går långsamt. Det finns en suggestiv kraft i religionen, något som är svårt att sätta 
fingret på och som man lite kan tolka som man vill, på ett sätt som passar in i min verklighet. Det finns en 
suggestiv kraft i religionen som både kan leda till något negativt och något positivt. I förtryck kan den leda 
till självmordsbombning till exempel. Men i en situation där man känner sig önskad och accepterad så kan 
den här suggestionen tolkas till något väldigt positivt. Religion kan vara något ganska abstrakt men ändå 
vara en tillgång och en resurs. Det tycker jag är en styrka med Svenska kyrkan, jämfört med frikyrkan som 
jag också har varit aktiv i, att man tillåts vara abstrakt i sin tro. Jag kan delta i mässan och gå därifrån 
stärkt. !!
Intervju nr 96 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Man kan se det från två håll. Det kan vara en möjlighet till förändring, till att skapa något nytt och utvecklas 
och se nya sidor av livet. Sverige har historiskt varit ett mångkulturellt samhälle, och det har lett till att vi 
har fått in ny kunskap och kompetens utifrån. Å andra sidan leder det mångkulturella samhället till en 
spänning mellan olika grupper och individer, och mellan olika kulturella bakgrunder och värdefrågor. Vi ser 
många exempel på hur svårt det kan vara att hantera de aspekterna. Man kan uppfatta det som konfrontativa 
motsättningar, men vi vet att saklig konfrontation är ofta en viktig förutsättning för att skapa förändring. När 
lika möter lika blir det inte samma dynamik och utrymme för nya idéer, det blir inte lika lätt ”att tänka 
utanför boxen” som när olika möter olika. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Nyckelpersonerna är många, och finns i många sammanhang. Det jag tänker på i första hand är kanske 
kända politiker och tjänstemän i kommuner och andra samhällsorganisationer, de som tar beslut som 
påverkar samhällslivet. Region Skåne har tagit fram och beslutat om den regionala tillväxtplanen med de 
fyra övergripande målen för Skånes utveckling; tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Det är olika 
politikområden, och olika delar av samhällslivet, och Folkbildningen verkar som en av samhällets krafter för 
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utvecklingen inom alla fyra områdena. Det gör att de som finns i ledande positioner, och därmed är 
nyckelpersoner, inom mitt verksamhetsområde är politiker och tjänstmän i exempelvis Region Skånes 
kulturnämnd och den regionala tillväxtnämnden, och de ledande tjänstemän som arbetar i respektive 
förvaltningar. På motsvarande sätt är politiker och förvaltningschefer i länsstyrelsen och kommunerna 
nyckelpersoner. Pia Kinhult, Göran Thunhammar och Ilmar Reepalu är naturligtvis ledande nyckelpersoner, 
men även de som finns bakom dem. Många i ledande befattning i olika organisationer – företagsledare, 
drivande personer inom den ideella sektorn och föreningslivet. Biskop Antje Jackelén, opinionsbildare som 
Heidi Avellan på Sydsvenskan, Behrang Miri, Johan Wester och Anders Jansson i Lund, Dan Olofsson, Bo 
Håkansson och Magnus Dahl är andra väldigt viktiga nyckelpersoner. Ledande personer inom akademin 
som Malmö högskola och Lunds universitet, och många fler. Vi har också alla de ideellt engagerade som 
verkar i föreningslivet och i alla ideella organisationer. Människor som driva av ett personligt engagemang 
för sina frågor och för sina medmänniskor, De har också uppdrag som politiker, förtroendevalda och 
tjänstemän, och är många gånger de som är eldsjälarna, ”change agents”, i samhällsfrågor och 
förändringsarbete. För mig handlar det om att jag som individ, var och en i samhället, måste ta mitt ansvar, 
i mitt uppdrag, i min relation till andra. Om jag är lärare så är jag jätteviktig för de 30 elever som jag har, 
och deras föräldrar. Om jag är rektor så är jag jätteviktig för det hundratal lärare som finns på skolan, och 
skolans intressenter i samhället. Om jag är mamma eller pappa så är jag jätteviktig för mina barn. Alla 
människor har ett ansvar och möjlighet att påverka, i sin situation, i sitt liv. Därför är det viktigt att vi har en 
debatt om – vad är mitt ansvar i samhället? Hur kan och vill jag bidra? Hur kan och vill jag påverka utifrån 
min roll, mitt uppdrag? 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
De religiösa och andliga gemenskaperna har en naturligtvis oerhört viktig roll för den enskilde individen, i 
vår samhällsstruktur och i vår kultur. Vi vet att när människor drabbas av olycka så väljer man ofta att 
kontakta sin kyrka, oavsett vilken tro man tillhör, eller valt att inte tillhöra. Svenska kyrkan och alla andra 
religiösa samfund i Sverige har en väldigt viktig roll i att vara tydliga med sin grund och med det som är de 
viktiga drivkrafterna i deras gemenskap. I vårt mångkulturella samhälle har vi plats för varje religion, och 
respekt för att människor kan välja sin personliga tro. Vi har plats för olika uppfattningar i existentiella 
frågor. Det är viktigt att det finns möjlighet för alla människor att utöva sin tro, att känna sig trygga och 
accepterade i sin tro och i sin syn på livet. De religiösa gemenskaperna ska erbjuda människorna möjlighet 
att känna sig hemma, men också kunna samverka och acceptera andra gemenskaper som lika viktiga delar i 
samhället och samhällets utveckling. När människor känner sig rotlösa, inte har någon andlig hemvist, så 
tror jag att det skapar otrygghet som kan leda till en negativ kraft och påverkan i en människas liv. Alla 
behöver hitta sin trygghet, sin plattform i livet, för att få en stabilitet i existensen. De religiösa 
organisationerna har också en viktig, mer extern, roll i samhället. De måste därför vara aktiva och väldigt 
synliga i samhällslivet. De finns till för sina medlemmar, aktiva och passiva, men de finns till även för dem 
som inte är medlemmar eller troende. De måste ta sitt ansvar för sin del, sin roll, sin möjlighet att vara en 
kraft i förändring i det civila samhället och dess utveckling. Erbjuda en verksamhet som sträcker sig långt 
utanför de som har valt att vara medlemmar i samfundet. Vara aktivt delaktiga i att bearbeta och söka 
lösningar på samhällsproblem, ställa sina resurser till förfogande. De religiösa samfunden har också en 
väldigt viktig del i den svenska folkbildningen och dess uppdrag. De är genom sitt engagemang i 
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folkbildningen en kraft i samhällets förändring och utveckling, ett stöd för balans och en vägvisare i frågor 
om etik och moral, rätt och fel, men också en trygghet i den kultur och den historik som vårt samhälle bygger 
på. 
• 7. Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att ha en öppen dörr för alla, och finnas med i sammanhang där de kan bidra och påverka både som 
organisationer och som individer. Genom att erbjuda människor i samhället en replipunkt för sitt 
samhällsengagemang inom områden som socialt engagemang, kultur, bildning och utbildning. Genom att 
erbjuda alternativ och att vara tydlig med sina alternativ. Människor som är sökande, behövande, ska veta 
var man kan vända sig med sitt sökande och sitt behov. Människor som vill engagera sig ska veta vart man 
kan vända sig med sitt engagemang och sin kapacitet. Det krävs alltså att man är öppen, transparent och 
tillgänglig för alla. Genom vara att tydlig med inom vilka områden som vill bidra till/verka inom, och vad 
man vill uppnå med sitt engagemang. Finns det en vision för vad man menar med ett positivt klimat, finns det 
en målbild för samhällsengagemanget? Genom att vara offensiv i sin kommunikation. Det ska vara lätt att 
hitta och det ska finnas tydliga budskap. Använda modern teknik som sociala medier: internet, blogg och 
twitter och så vidare. Genom att synas för människor, göra det lätt ska hitta till sitt sammanhang och för att 
man ska vara tydlig med vilka frågor man driver och var man vill vara med och påverka. Vilka 
prioriteringar gör vi? Vad tycker vi är viktigt i samhället? Hur vill vi påverka politiken? Hur vill vi påverka 
företag och andra organisationer som tar beslut som har en stor påverkan över människors liv? 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag är övertygad om att det finns ett brett intresse för projektet Social Cohesion. Malmö är en mångkulturell 
och växande stad – nära Köpenhamn och kontinenten. Det ger Malmö en särskild möjlighet som den 
internationella staden, öppen och tillgänglig för omvärlden. Vi har en erfarenhet av att leva i ett 
mångkulturellt sammanhang på ett sätt som många svenska orter inte har. Det är en stor möjlighet för 
Malmös utveckling – och det gäller i alla sammanhang. Det är så viktigt med det mångkulturella, att vi lever 
i en miljö med många olika perspektiv. Malmö har en fantastisk chans att utvecklas både som en stad att leva 
i men också som en viktig punkt för kommunikation och interaktion mellan andra kulturer och människor i 
Skåne och Östersjöregionen. Nyckeln är att ta tillvara på den kraft som hela tiden skapas i detta flöde. Och 
tro och andlighet är viktigt för människor på olika sätt. Jag tror att vi måste ta tillvara mer på kraften i det 
mångkulturella, och den kraft som finns i de religiösa grupperna. Det jag ber om är tydlighet, är viktigt att 
vara tydlig med sin roll och sin vilja med att delta i och påverka samhällslivet. Går vi tillbaka till 
folkbildningen så finns det idag 10 olika studieförbund i Sverige och Skåne. Och vi har olika identiteter. 
Sensus, med vår närhet till Svenska Kyrkan och andra kyrkliga organisationer. Vi har studieförbund som har 
andra kopplingar, så som ABF, Vuxenskolan eller Ibn Rushd. Studieförbunden är en viktig kanal för de 
hundratals medlemsorganisationer som är anslutna till studieförbunden, ut till de enskilda individerna. Så 
med de olika identiteter vi har, och med de kopplingar som respektive studieförbund har till sina olika 
samverkansparter, har folkbildningen även i framtiden en oerhört viktig roll i demokratibyggande och 
integration, i att ge alla människor möjligheter. !!
Intervju nr 97 
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• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag tror att det finns många aspekter av att vara människa och om man går in i mötena med andra kulturer 
och religioner med ett positivt förhållningssätt så tror jag att man lär sig oerhört mycket av dem, av det som 
händer i mötet med människor. Vi bär alla på olika berättelser och i dem finns mer som är gemensamt än 
som skiljer oss åt. Att de här olika berättelserna finns beror på att de vuxit fram i olika kulturer men skrapar 
man på ytan så bär religionerna på mycket gemensamt. Om du skulle vaska ner alla religionerna till en 
mening så skulle du komma fram till att – allt det som du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra 
mot dem. Det är genomgående i alla religionerna. Så berättelserna i de olika religionerna och kulturerna vill 
få oss att möta varandra med respekt. Och jag tror att vi har någonting att lära av varandra, det är jag helt 
övertygad om. Utmaningar är för mig någonting som är positivt och berikande. Människor flyttar till 
exempel in här med sin musikskatt och möter vår musikskatt och det händer något i det mötet. Något nytt 
uppstår som aldrig skulle kunna uppstå om var och en formats utifrån sina rötter. Och det är likadant med 
teater, med matkulturen, med hur vi umgås, osv. 
• 5. Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Jag tror att det finns flera olika sorters nyckelpersoner för ett lyckat arbete. Dels måste man i allt 
förändringsarbete ha mycket tydliga signaler från dem i ledande positioner att detta är mycket viktigt. Utan 
dem kommer du få problem. Och det handlar inte bara om ord utan om hur man utformar sin politik, hur 
man fördelar resurser av personal och pengar – signalerna måste vara jättetydliga om att detta är ett viktigt 
arbete. Om du flyttar ner i olika nivåer så tror jag att detta måste få lov att genomsyra allt – hur ledarna 
inom idrottsrörelser agerar, osv. Jag tänker på personer som boxaren Dallas, som är en förebild för många 
ungdomar i Rosengård och har en öppen hållning och förväntar sig att – är du med här så är det den 
hållningen som gäller. Har du sådana ledare i idrottsrörelsen och andra kulturföreningar så spelar det en 
jätteviktig roll. Det gäller även inom kyrkan – kyrkoherdarna måste ge klara signaler om att denna fråga är 
jätteviktig och det gäller alla religiösa sammanhang. Det är viktigt att skapa öppenhet och förståelse för 
andra. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tror att det ligger på många nivåer. En sådan är att man i sina sammanhang skapar en förståelse för 
detta öppna klimat. Både inom Svenska Kyrkan och bland muslimer, som är den största grupperingen av 
invandrare, behövs att man skapar förståelse för varandra och att ledningarna inom respektive grupp jobbar 
intensivt inåt. Nästa steg är att skapa gemensamma mötesplatser. Viktigaste gruppen att jobba med är 
ungdomar och där är skolan en jätteviktig plats. Sådana arenor där man kan skapa samtal och en större 
förståelse för varandra är viktiga. 
• Menar du att man ska skapa sådana i skolorna? 
Ja, vi jobbade för några år sedan med ett projekt som hette Se mig kompis. Det var en muslim och en från 
kyrkan som var ute i skolorna och utgick från de mänskliga rättigheterna och knöt an till det som står i 
Bibeln och Koranen. För när du tittar på de mänskliga rättigheterna finns det en förankring för dem både i 
Bibeln och i Koranen. Och så jobbade vi med information om de olika festerna, för att skapa förståelse för 
varför de firas. Vi höll på i cirka 4-5 år och fick pengar från Lunds missionssällskap för att betala en 
halvtidstjänst. Om vi härifrån säger till skolorna att vi vill komma så säger skolorna nej, men när vi kom en 
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muslim och en kristen så var det öppna armar. Det finns många muslimer på skolorna och det är en 
frågeställning som skolorna inte själva klarar av att arbeta med. Så de tyckte att detta var jättebra. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Som jag var inne på så tror jag att skolan är en oerhört viktig arena. Sedan tror jag att vi skulle kunna ha 
gemensamma manifestationer där man klart visar på respekten för varandra. Jag tror att man ska hitta en 
frågeställning som både muslimer och kristna tycker är viktig för att visa att vi jobbar åt samma håll. Jag 
har inget förslag nu på vad det skulle vara men det kan man jobba fram. 
• Idag finns Tro och tolerans och Dialogforum – varför räcker inte de? 
Det räcker inte för att de här nätverken enbart når dem som är övertygade, de kommer inte längre. Och jag 
tror att vi måste ner och gräva också bland dem i våra egna led som är tveksamma, det är dem vi måste nå. 
Vi har ett arbete att göra på hemmaplan, både muslimer och kristna. För vi vet om att det finns grupperingar 
både bland muslimer och kristna som inte tycker att detta är bra. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Detta projekt är ett led i det jag tog upp. Initiativet är taget av biskopen och kommunen stödjer det och visar 
att resurser finns till förfogande – det är precis det jag menar är viktigt, att man visar att man tar frågan på 
allvar. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ och ett bra sätt att göra det på att göra intervjuer och 
workshops för att komma fram till en massa bra saker. Det är jag helt övertygad om. !!
Intervju nr 98 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Man ska ha tolerans för andra religioner och oliktänkande, respekt. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne? 
Det kan vara politiker och religiösa ledare. Båda grupper har ett ansvar. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Att skapa förståelse för andra religiösa grupper och respekt för varandra.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att ha en öppen attityd och skapa förståelse som sagt. De ska skapa förutsättningar för förståelse för 
varandras åsikter, uppfattningar och sätt att vara. Man måste visa respekt för varandra. Utan det kan vi inte 
skapa ett samhälle med mångfald, med olika religioner och folkslag. Det kan också vara olika föreningar 
som har olika uppfattningar som borde försöka hitta positiva saker hos varandra och inte fokusera på det 
negativa. Man ska hitta de gemensamma sakerna och lyfta fram dem. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Om vi hade varit en större grupp som hade varit ute i samhället hade det varit mer problem. Men vi har inte 
så mycket konflikter med andra grupper också eftersom vår tro gör att vi är öppna för allt och alla och vi 
försöker vara medgörliga. !!
Intervju nr 99 
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• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Jag ser att det är viktigt att motverka segregation och omvänt – ge dem som kommer hit en möjlighet att 
integreras i det svenska samhället, för att samhället ska fungera och för att alla i samhället ska må bra, 
såväl de som är födda här som de som kommer. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Malmö? 
Det är de som möter många människor. Det kan vara sjukvården, skolan, sociala myndigheter, 
affärsbiträden, busschaufförer. Sedan är det ju människor som fattar beslut som har konsekvenser för många 
– politiker till exempel. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Jag tror att det finns vissa värden som är gemensamma för alla människor, även inom religionerna. Man kan 
tänka sig att religiösa gemenskaper kan vara barriärer mot dem som inte ingår i gemenskapen så där tror 
jag att det kan vara viktigt att de barriärerna inte blir höga. Andliga ledare har en viktig roll att förmedla en 
öppenhet gentemot dem som står utanför och att förmedla att dem som inte ingår i gemenskapen också är 
värda någonting. Inom förlossningsvården är det framförallt när ett föräldrapar förlorar sitt barn som vi har 
kontakt med olika religiösa samfund – sjukhuspräst och så vidare. Vi förmedlar kontakter. Vi brukar fråga 
föräldrarna om de vill prata med någon präst, imam, rabbi eller vad som kan vara aktuellt. Annars har vi 
haft kontakt med Jehovas vittnen som har varit här och talat om sin syn på blodprodukter för att vi ska ha 
förståelse för deras syn.  
• Känner du att ni skulle ha behov av att ha mer kontakt med religiösa samfund? 
Jag tror att ett nät med kontaktpersoner kan vara bra att ha för att förmedla till våra patienter. Sedan ser jag 
att vår roll är att ta hand om människor på i princip samma sätt. Men förstås ta hänsyn till patienters behov 
och önskemål som ibland kan påverkas av religiösa faktorer – som t.ex. när det gäller Jehovas vittnen. Vi får 
ju inte komma därhän att religiösa samfund går in och styr i vården men samtidigt är det bra att det finns ett 
kontaktnät.  
• Men känner ni att ni har kunskap eller finns det situationer där ni känner er osäkra? 
Det kan säkert finnas vissa områden där vi känner oss lite osäkra men samtidigt finns det inom olika 
samfund så många olika grenar och nyanser så att på något sätt måste varje individ tala om för oss om det 
är något som man av religiösa skäl önskar eller inte önskar. Man kan inte utgå från att någon som tillhör en 
viss religion inte accepterar någonting eller vill ha någonting utan allting är ju väldigt individuellt. Och det 
ligger på oss att bemöta alla i princip lika, oavsett vad man har för bakgrund och ändå anpassa oss till 
individens behov och önskemål. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom normer och genom offentliga uttalanden, vad man lär ut och hur man agerar utifrån detta. Även om 
vårt samhälle är relativt sekulärt så finns grupper där religiösa ledare har stor betydelse. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Vi möter människor med väldigt olika bakgrund och jag tycker att man lär sig att människor är ganska lika 
och har samma behov. Ibland överbetonas detta med människors olika bakgrund och jag tycker inte man ska 
överdriva det utan snarare betona det som är gemensamt. Men något som händer är att ibland är 
människors förväntningar på vården orealistiska – då kan det ge problem i sjukvården. Till exempel om man 
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förväntar sig att bara möta personal av ett visst kön, det kan vi inte tillgodose. Det är viktigt att människor 
vet vad man kan förvänta sig av sjukvården så att det inte blir gräl när man kommer hit. Det är inte vanligt 
men det händer då och då. !!
Intervju nr 100 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Ändå finns det stora befolkningsgrupper vi inte når i tillräckligt hög utsträckning som t ex stora delar av 
barnen i Fosie och Rosengård. Att nå alla dem, är vår stora utmaning. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
För oss finns de i skolans värld. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 
Kan komma att spela en stor roll. Ser man rent analytiskt på situationen kan man lite svepande konstatera 
att integrationsarbete ofta drivs av en etniskt svensk sekulariserad tjänsteman, som bär på en världsbild som 
är mycket ovanlig och nästan apart i resten av världen. Med denna världsbild i bagaget ska tjänstemannen 
möta befolkningsgrupper med en helt annan världsbild. Hur har vi hanterat det? Här vill jag stillsamt hävda 
att det finns en stor utvecklingspotential. 
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat? 
En förståelse och ett samtal mellan olika religiösa och andliga gemenskaper tror jag är det viktigaste. Och 
att vi räknar med andlighet och religion som en reellt existerande faktor i byggandet av enda stad. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Jag skulle vilja berätta om El Sistema, om hur klassisk musik kommit att spela en kraftfull och avgörande 
roll i samhällsbygget i Venezuela. Barnen, även gatubarnen i Caracas erbjuds 5 timmars undervisning 6 
dagar i vecka. Detta har växt sedan 70-talet och berör hundratusentals i Venezuela, och sprids nu över 
världen. För två år sedan nådde det Sverige via Göteborg, och nu vill jag sätta igång här i Malmö. !
Intervju nr 101 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
För oss från Indien är detta inget nytt. Men det är nytt för detta svenska homogena samhälle. Vi tror att vi 
alla kan leva sida vid sida, för religion är något privat. Hur du ber har inte någon annan med att göra. Den 
största utmaning som vi ser här i Sverige är att sikher har en egen identitet och folk är inte vana att se det. 
Vi förväxlas med muslimer, särskilt efter den 11 september. Det är därför vi vill ut och informera om 
sikhismen. Men svenska myndigheter har en väldigt positiv attityd mot sikher. Man får bära kirpan (anm. en 
liten dolk som sikhernas tionde guru sa att man ska bära som sikh) och turban, även om man jobbar inom 
polisen till exempel. I många andra  länder får man inte det. Men på individnivå finns det problem i Sverige. 
Att sikher med turban inte får jobb, särskilt i mindre orter. Det är ju samma sak med slöjan. Visst utseende är 
kopplat med fördomar. Det har att göra med diskriminering. Och att bli socialt accepterad är ett mål för alla 
människor. Utseende ska inte styra folks position eller möjligheter. Kanske 80 procent av sikherna väljer att 
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inte bära turban och det långa skägget men för de andra är det svårt. Men en kille som jag känner som läser 
på Lunds universitet som är sikh och bär turban han upplever att det är jättebra här för folk vet vilka 
sikherna är, det visste de inte i Stockholm. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i Skåne?  
I första hand tycker jag att var och en har ett ansvar. Men särskilt viktiga är politikern för det är de som 
bestämmer riktningen i samhället med stöd av bra projekt och genom att sprida information och kunskap. De 
måste ha en öppen dialog med alla samfunden och förmedla kunskap mellan olika religioner och mellan 
religioner och de som inte är religiösa. Det är viktigt med dialog mellan alla grupper. Om de religiösa 
grupperna kan prata med varandra kan det vara väldigt givande för församlingarna. Men i vårt samfund 
finns ingen särskild nyckelperson. Vem som helst i samfundet, som är utsedd av styrelsen för att göra det, kan 
representera oss. Vi har en demokratiskt vald styrelse men ingen religiös ledare. Vi anser att vår heliga bok 
är vår religiösa ledare. De demokratiskt valda styrelserna i de olika gurdwarorna bestämmer i vilken 
riktning man ska gå. Vi tror på demokratin. Sikhismen uppstod som en motreaktion mot hinduismen och 
hierarkierna där. De har en brahmin som är högst upp, det gillar inte sikherna. Alla ska kunna sitta vid 
samma bord. Det är grunden i sikhismen. Och vi lär våra barn att vara demokratiska.  
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll?  
Det är ju väldigt svårt att samla folk men i de religiösa församlingarna är folk redan samlade, det finns en 
plattform. Och man kan nå folk genom denna plattform och man kan nå personer som man kanske inte 
annars skulle nå. Därigenom kan man sprida kunskap. Det kan vara ett bra verktyg för att nå folk. I övrigt 
så kan deras roll vara att man lär sina barn hur de ska vara, som jag sa. Det ingår i uppfostran att lära ut 
etiska och moraliska riktlinjer.  
• Hur kan religiösa och andliga gemenskaper bidra till ett positivt samhällsklimat?  
Om man lär ungdomar om jämlikhet och vad som är rätt och fel så är det viktigt. Det gör alla religioner på 
något eller annat sätt. Vi tycker att vi har ett väldigt bra sätt. Vi lär ungdomarna genom våra exempel. Till 
exempel detta med sewa, det praktiserar vi, vi säger inte bara att man ska hjälpa dem som ska ha det svårt. 
Till exempel finns det i Indien gratis mat i gurdwaran 24 timmar om dygnet och alla är välkomna att äta av 
den, inte bara sikher. Vi lär barnen genom att praktisera att respektera alla religioner. Vi är också stolta när 
någon vänder sig till oss. En av sikhismens första gurus sa att man ska stanna i sin egen religion. Man 
behöver inte konvertera till sikhismen. Vi försöker inte övertyga folk. Sikhismen har blivit påverkad av 
många andra religioner och vi tror på andra religioner och ger dem utrymme. Även i vår bok finns det till 
exempel texter av framstående hinduiska och muslimska poeter från den tiden.  
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig?  
Vi vill gärna sprida information om vår religion. Det hade hjälpt samhället att förstå oss och oss att anpassa 
oss i samhället. Vi finansierar vår verksamhet helt på egen hand. Vi har inget stöd från myndigheterna i och 
med att vi är en liten grupp. Men vi välkomnar gärna resurser för att förmedla kunskap från vår sida och 
arrangera seminarium eller föreläsningar och berätta var vi står. Vi har samarbetat med Lunds universitet 
och studenter har kommit till oss men det var i liten utsträckning. Vi vill gärna fokusera på integration med 
hjälp av religion. Men integrationen kommer sig av att vi vet om varandra och är öppna för varandra, så om 
vi berättar för andra om vår religion och lär oss om andras. Totalt finns det 4 000 sikher i Sverige. Vi hade 
gärna gjort något större projekt där vi kunde engagera sikher från andra håll i Sverige. Om vi fick lite stöd 
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från Malmö stad så hade vi kunnat berätta mer om oss. Jag tycker att Social Cohesion är ett bra projekt för 
som sagt: man kan nå väldigt många människor som annars står utanför samhället genom denna religiösa 
plattform tror jag. Jag tror att det är viktigt att få förståelse för andra religioner. Om det finns möjlighet att 
träffas och lära sig om andra religioner vore det bra. !!
Intervju nr 102 !
• Hur ser du på utmaningarna med det mångkulturella samhället? 
Ett pluralistiskt samhälle bjuder på utmaningar, oavsett om det handlar om mångkultur eller ej. Frågan rör 
vårt förhållande till det annorlunda, det som för stunden ter sig annorlunda. Det är viktigt att komma ihåg 
att mångfald och utanförskap finns i alla gemenskaper. Pluralismen är av naturliga skäl problematisk och 
djupt mänsklig. 
• Vilka är nyckelpersonerna när det gäller att skapa ett gott samhällsklimat i kommunen/Skåne? 
Alla som på något sätt är ledare eller förebilder i människors närhet. Jag tänker på vänner, föräldrar, 
grannar, lärare, arbetskamrater, idrottsledare och andra. 
• Vilken är de religiösa och andliga gemenskapernas roll? 7. Hur kan religiösa och andliga gemenskaper 

bidra till ett positivt samhällsklimat? 
Genom att sätta fokus på frågor som det sekulära samhället saknar en begreppsvärld för. Man bör skapa 
former för möten och samtal som inte finns i sekulära sammanhang. Det sekulära prioriterar materiella 
värden. Den andliga eller den existentiella dimensionen diskuteras på ett materiellt eller mekaniskt sätt. 
Frågor om vad det innebär att vara en människa är hänvisade till den privata sfären. Många gånger når vi 
inte djupare än att det blir ett samtal om tycke och smak. Vi behöver ett fördjupat samtal om vad det är att 
vara människa och det samtalet behöver också föras offentligt. 
• Vad mer skulle du vilja att jag tar med mig? 
Vi behöver tid och rum som ger utrymmer för sökande och för upplevelser av nyanser i tillvaron. Vårt 
samhälle är materialistiskt och resultatinriktat. Nyttoaspekten, såsom den ofta formuleras i vardagen kan 
kännas kvävande. Alternativt behöver vi utvidga nyttobegreppet till att omfatta, eller åtminstone diskutera, 
även de allmänmänskliga upplevelser som är omätbara.

!100


