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1. Förord !
I Europa, liksom i Skåne, äger händelser rum som angriper principen om alla 
människors lika värde. Långt borta och alldeles nära inpå oss kränks människor 
för sin tros skull. Ingen ska behöva uppleva främlingsfientlighet, antisemitism, 
eller islamofobi.  !
Det rapporteras i aktuella utredningar att hatbrotten blivit fler. I Sverige ser vi 
en dramatisk ökning av antalet hemsidor med antimuslimskt och antijudiskt 
innehåll. I utländsk och svensk media beskrivs Malmö som en religiös oroshärd, 
unik för landet.  !
Skåne har sedan länge erbjudit mötesplatser för människor av skiftande religiös 
tillhörighet. Öppenheten är och har varit en viktig orsak till Sveriges 
framgångar och till den välfärd vi idag kan ta del av. Många skåningar oroas 
över hoten mot välfärdens och demokratins grunder.  !
Medmänsklighet är en stark drivkraft i världens religioner och en viktig resurs 
för att främja den sociala samhörigheten. Alla gagnas av att samhörigheten 
stärks. Inte minst de som har svårt att få del av den välfärd samhället erbjuder, 
de som saknar gemenskap och framtidstro.  !
Ett gott socialt klimat stimulerar inte endast till personlig och utan även till 
samhällelig utveckling. En stark social samhörighet innebär konkurrensfördelar 
för en stad och en region som vill utveckla näringslivet och arbetsmarknaden, 
inte minst i ett internationellt perspektiv. !
Förstudien Social Cohesion i Malmö/Skåne är ett försök att initiera till dialog och 
samarbeten över traditionella barriärer, med syftet att mobilisera icke-troende och 
troende skåningar i en gemensam strävan för ökad social samhörighet. !
De 102 intervjuernna och 5 tankesmedjorna som genomförts i förstudien visar att 
regionala och lokala aktörer i offentlig och privat verksamhet uppfattar de 
religiösa gemenskaperna som viktiga samarbetspartners, i arbetet med att värna 
människovärdet och ett inkluderande samhälle.  !
Med detta initiativ för social samhörighet och framtidstro har Region Skåne, 
Malmö stad och Svenska kyrkan genom Lunds stift givit uttryck för en 
samverkan, som är unik och som tydligt visar på behovet av samtal och 
gemensamt agerande, på tvärs över invanda gränser och mönster. !
Rapporten avslutar förstudien Social Cohesion i Malmö/Skåne. Vid dags dato är 
formen för en fortsättning av projektet Social Cohesion i Malmö/Skåne oklar, vad 
gäller huvudmannaskap och finansiering.  !
Dokumentet är, förutom materialet från intervjuerna och smedjorna, även 
resultatet av samtal som förts med förstudiens ledningsgrupp och medarbetare. 
Innehållet och förslagen i dokumentet uttrycker författarens egna tankar. !
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Aldo Iskra 
Iskra Consulting 

2. Inledning !
I december 2009, under ledning av biskopen i Lunds stift Antje Jackelén, deltog 
en interreligiös delegation från Skåne i konferensen Parliament of the World’s 
Religions, i Melbourne, Australien. !
Deltagandet ledde till att biskopen 2010 kontaktades av Council for a 
Parliament of the World’s Religions (CPWR), om Malmö stads och Region 
Skånes eventuella medverkan i ett projekt om social samhörighet.  !
Modellen för projektet bär namnet Diverse Communities in a Shared Society: 
Utilizing Interreligious Dialogue and Cooperation to Foster Social Cohesion. 
Projektplanen har utvecklats av CPWR, som har en betydande kunskaper av 
interreligiöst arbete. Organisationen har under senare år samlat viktiga 
erfarenheter genom ett globalt nätverk om arbete för social samhörighet i 
storstäder. !!
2.1 Förstudien 
I planen ingår ett förslag om genomförandet av en förstudie, som ett första steg i 
projektet. Tillsammans med företrädare för en grupp religiösa organisationer 
ansökte biskopen 2011 om medel för kommunens och regionens deltagande i 
förstudien Social Cohesion i Malmö/Skåne. !
Under hösten 2011 tog organisationen form. I mitten av oktober var 
verksamheten igång. Förstudien avslutades under efterföljande vår. Det 
övergripande arbetet styrdes av en ledningsgrupp bestående av Eva Alterbeck, 
vice ordförande i Skåne stadsmission, biskop Antje Jackelén och direktorn vid 
Skåne Stadsmission Birthe Wallin. Ledningsgruppen rådgjorde med en öppen 
referensgrupp om förstudiens utveckling.  !
Det dagliga arbetet leddes av en projektledare, konsulten Aldo Iskra. 
Journalisten Natacha Lopéz deltog i intervjuarbetet. Maiwor Nilsson förde 
anteckningar under tankesmedjorna. !
Den samlade informationen från intervjuerna och tankesmedjorna lägger 
grunden för ett vidare arbetet med projektet Social Cohesion i Malmö/Skåne. !
Förstudien finansierades av Region Skåne, Malmö stad och Lunds 
Missionssällskap. Skåne Stadsmission förvaltade projektets medel och 
fungerade som formell arbetsgivare för projektets personalinsatser.  !!
2.2 Projektet 
Vägledande för arbetet med förstudien var de tankar om innehåll och arbetssätt 
som finns i planen för projektet Social Cohesion i Malmö/Skåne. Urvalet av 
intervjupersoner och deltagare i tankesmedjorna utgick från beskrivningen av 
projektets verksamhetsmål (se nedan). !

Förstudien, en 
lyssnande fas 
och projektets 
första steg.
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Det fyraåriga projektet planeras starta hösten 2012 och sträcker sig till 
sommaren 2016. Projektet använder sig av en metod som utnyttjar 
trossamfunden som en betydelsefull resurs, inte minst i skapandet av nya och 
gränsöverskridande nätverk.  !
Projektet ska studera integration och främlingsfientlighet och de utmaningar 
detta innebär i många europeiska storstäder. Viktigt är också att ta del av goda 
exempel inom mångfaldsabetet. !
Projektet har som syfte att stödja utvecklingen av ett gott socialt klimat i 
Malmö/Skåne. Utgångspunkt ska vara att religiös mångfald är en tillgång, inte 
ett problem och att trosgemenskaper har en offentlig, personlig och en privat 
roll att fylla.  !
Projektet ger möjligheter att uppnå synergieffekter i det arbetet som redan görs 
på olika håll och samtidigt lyfter frågor om social samhörighet till en bred krets 
av beslutsfattare, normgivare och opinionsbildare. !!
2.3 Verksamhetsmålen 
• att stimulera till utveckling av det interreligiösa arbetet som bedrivs i Skåne	

• att skapa strukturer som motverkar extremism och våldsanvändning samt 

möjliggör ett stödjande agerande genom delaktighet när problem och 
konflikter uppstår	


• att öka kunskapen om religion, om tolkningsmöjligheter och om den 
betydelse en tro kan fylla i människors liv	


• att verka för ökad trygghet bland människor genom fördjupat samarbete 
mellan föreningar, organisationer och myndigheter, exempelvis polis och 
räddningstjänst	


• att samverka med kommunens och regionens strävan att utveckla Malmö och 
Skåne till en socialt och kulturellt öppen och innovativ stad och region	


• att bidra till positiv publicitet om Malmö och Skåne i nationella och 
internationella media !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
3. Arbetets gång och resultat 
!
I enlighet med planen utgör förstudien projektets lyssnande fas. Drygt hundra 
personer har intervjuats och en handfull tankesmedjor/dialogmöten har 
genomförts. De intervjuade bidrog med reflektioner och förslag om de andliga 
och religiösa gemenskapernas roll och betydelse för ett gott socialt klimat. 
Intervjuerna gav även uppslag och värdefulla bidrag till kontakter med nya 
intervjupersoner. !
Bland de intervjuade och i tankesmedjorna finns till övervägande del 
samhällstopparna, men även människorna på gräsrotsnivå. Urvalet har gjorts 
utifrån diskussioner i referensgruppen och av intervjupersonerna själva. Fråga 
nummer 5 i intervjumallen, om nyckelpersoner, har varit vägledande och präglat 
sammansättningen av personer både i intervjuserien och i tankesmedjorna. !
Folkvalda och representanter för frivillorganisationerna får sina röster hörda, 
liksom enskilda personer med engagemang i sociala frågor. Företrädare för 
näringslivet och fackliga representanter kontaktades. Anställda inom 
myndighetssfären och människor som arbetar i kommunen eller i regionen 
tillfrågades. Personer med positioner i offentligheten och kvinnor och män med 
undanskymda roller var med i samtalen. Olika trosgemenskaper är 
representerade i intervjuerna. Icke-troende kommer också till tals. !
Sammantaget har fler än 200 personer deltagit i förstudiens verksamhet. 
Personer med kunskaper, erfarenheter och nätverk som är avgörande för att de 
religiösa gemenskaperna tillsammmans med sekulära aktörer ska kunna 
utveckla sina bidrag till en starkare social samhörighet i Malmö och i resten av 
Skåne. !!
3.1 Intervjuerna  
Intervjuerna varade i cirka 50 minuter. Den skriftliga intervjun sändes till den 
intervjuade för godkännande. Frågorna var som följer; 1. Vad är viktigast med 
det du gör i ditt arbete? 2. Hur bidrar du och din organisation till ett positivt 
socialt klimat i din kommun/Skåne (Malmö stad, och andra deltagande 
kommuner)? 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? !
Den första intervjun ägde rum 21 oktober 2011. Förstudien sista intervju 
genomfördes 11 maj 2012. !
102 personer intervjuades. Deltagarlista och intervjusvar finns i en bilaga. !!
3.2 Tankesmedjorna 

Hur kan de religiösa 
gemenskaperna 
bidra till ett positivt 
samhällsklimat?
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Tankesmedjorna genomfördes i samarbete med partners med olika uppdrag och 
roller i samhället. Detta för att få skiftande perspektiv och tillfälle att utveckla 
nya och gamla nätverk.  !
Samtliga tankesmedjor ägde rum i Skåne Stadsmissions lokaler i 
Malmö. Sammankomsterna var intensiva och relativt korta, cirka tre timmar.  
Dagordningen/frågeställningarna utgick från projektets verksamhetsmål och 
arbetades fram gemensamt mellan samarbetspartnern och projektledaren. 
Tillsammans bestämdes vilka som skulle bjudas in. Smedjorna genomfördes 
under vintern/våren 2012.	
!
I tankesmedjorna deltog 52 personer. Deltagarlistor och minnesanteckningar 
finns i en bilaga. 	
!!
Tankesmedja nr 1 
Tema: Berättelsen om Malmö påverkar oss. Hur påverkar vi berättelsen?	

I aktuella utredningar rapporteras det att hatbrotten i Sverige blivit fler. Vi ser 
en dramatisk ökning av antalet hemsidor med antimuslimskt och antijudiskt 
innehåll. I utländsk och svensk media beskrivs Malmö som en religiös oroshärd, 
unik för landet. Bilden eller berättelsen om Malmö påverkar oss malmöbor och 
skåningar negativt. Hur påverkar vi berättelsen/bilden? !
Tankesmedjan genomfördes i samarbete med studieförbundet Ibn Rushd. I 
smedjan deltog företrädare för Sveriges Radio och Sveriges Television i Malmö. 
Deltog gjorde även ansvariga för kommunikationsfrågor i Malmö stad och 
Räddningstjänsten Syd. Föreningen Al-Salam var representerad, liksom 
utbildningscentret Medina och Sofielunds kunskapsfrämjande. Bland smedjans 
övriga deltagare fanns representanter från Ibn Rushd och personer ur Malmös 
religiösa gemenskaper. Tankesmedjan ägde rum torsdagen 16 februari. !!
Tankesmedja nr 2 
Tema: Om socialt arbete på religiös grund i Malmö - idag och imorgon 
En viktig del av många människors religiositet kommer till uttryck i omtanken 
av de som har det svårast. Oegennyttan och solidariteten med de behövande 
praktiseras dagligen av troende. Men okunskapen om de religiösa 
gemenskapernas insatser för människor i fattigdom och utanförskap är 
betydande.  !
Tankesmedjan genomfördes i samarbete med Svenska kyrkan i Malmö. I en 
unik presentation och på initiativ av tankesmedjan presenterades Svenska 
kyrkans sociala arbete i Malmö, gällande verksamhetsåret 2011. Syftet med 
smedjan var att inspirera till synliggörandet och utvecklandet av det sociala 
arbetet i Malmö och i övriga Skåne. Hur kan man samarbeta för att insatserna 
ska nå fler och användas på bästa sätt? Kan socialt arbete bedrivas annorlunda 
och inom nya områden? Kan kulturlivet delta? !
I smedjan deltog en forskare från Malmö högskola. Malmö stads 
kulturförvaltning var företrädd. Nätverket Social ekonomi Skåne, Skåne 
stadsmission liksom personal från Svenska kyrkans kansli i Malmö deltog i 
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smedjan. Kvällspostens politiska redaktion var representerad, liksom Sveriges 
radios nyhetsredaktion i Malmö. Bland smedjans övriga deltagare fanns 
personer från Malmös religiösa gemenskaper. Tankesmedjan ägde rum tisdagen 
3 april. !
Rapporten Svenska kyrkans sociala arbete i Malmö under 2011 finns som 
bilaga. !!
Tankesmedja nr 3 
Tema: Inre och yttre trygghet i ett oroligt Malmö. Hur får vi känslan av 
tillit och framtidstro att sprida sig?  
I media kan man lätt få intrycket att malmöbornas vardag behärskas av oro och 
rädsla. I själva verket präglas det dagliga livet i Malmö av rutiner och en relativt 
hög livskvalitet. Vi lever i ett fungerande samhälle där de flesta invånarna har 
det bra. Men likväl är det allt för många malmöbor som lever i social och fysisk 
otrygghet, i ovärdiga förhållanden och utan tro på framtiden. Hur får vi 
upplevelsen av tillit och framtidstro att sprida sig så att alla malmöbor känner 
sig trygga? !
Tankesmedjan genomfördes i samarbete med Räddningstjänsten Syd. I smedjan 
deltog en forskare från Malmö högskola. Malmö stads Trygg- och 
säkerhetsavdelning var representerad. Polisen var företrädd liksom 
Internationella kvinnoföreningen, föreningen Yalla-trappan och 
studentföreningen Al-Hambra. Bland smedjans övriga deltagare fanns 
företrädare för Räddningstjänsten Syd och personer från Malmös religiösa 
gemenskaper. Tankesmedjan ägde rum torsdagen 26 april. !!
Tankesmedja nr 4 
Tema: Viljan att ge - kan den få Malmö att växa? 
Utanförskapet förknippas ofta med materiell fattigdom, men även ensamhet och 
andligt utanförskap existerar. Det krävs olika slags åtgärder och samarbeten för 
att stärka människors upplevelse av samhörighet.  !
Ett Malmö som präglas av gemenskap och framtidstro stärker den enskildes 
välbefinnande, det utvecklar staden positivt och det gynnar näringslivet. Viljan 
att ge - att verka långsiktigt och i solidaritet med människor i utanförskap kan 
vara en god utgångspunkt för ett Malmö med en stark social samhörighet. Goda 
krafter behöver samarbeta och nytänkande måste ges plats. I näringslivet finns 
socialt ansvarstagande som kommer till uttryck på enskilda arbetsplatser och i 
samhället i stort. De religiösa gemenskaperna, med en mångfald av 
trosriktiningar och traditioner, representerar en viktig del av det 
internationaliserade Malmö.  !
Kan näringlivet och de religiösa gemenskaperna samverka för att stärka 
malmöbornas upplevelse av samhörighet? Viljan att ge - kan den få Malmö att 
växa? !
Tankesmedjan genomfördes i samarbete med Sydsvenska Industri- och 
handelskammaren, som företräddes av en person i ledande ställning. Malmö 
stad representerades av en ansvarig från näringslivskontoret. I tankesmedjan 

” Vi har lärt oss 
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deltog även Sveriges television Malmö. Bland smedjans övriga deltagare fanns 
företrädare för Malmös religiösa gemenskaper. Tankesmedjan ägde rum 
måndagen 7 maj. !!
Tankesmedja nr 5 
Tema: Intervjusvaren! - Hur kan de religiösa gemenskaperna bidra till ett 
positivt samhällsklimat i Malmö? 
Hundra personer har intervjuats. Bland de intervjuade finns en bred krets av 
beslutsfattare, normgivare och opinionsbildare. Olika trosgemenskaper har varit 
representerade. Icke-troende har kommit till tals. 	
!
Intervjusvaren behöver diskuteras, analyseras och användas som underlag i de 
enskilda religiösa samfundens verksamheter och för det fortsatta arbetet med 
Social Cohesion i Malmö/Skåne. Svaren var utgångspunkten för samtalet i 
smedjan.	
!
I tankesmedjan deltog en handläggare från Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund. Bland smedjans övriga deltagare fanns företrädare för Malmös 
religiösa gemenskaper. Tankesmedjan ägde rum tisdagen 15 maj. !!
3.3 Referensgruppen 
Den 26 april 2010 ägde det första planeringmötet rum. Det skedde i Lund, i 
Svenska kyrkans stiftskanli. Värd var biskop Antje. Bland deltagarna fanns 
reverend Dirk Ficca, ansvarig för kansliet vid Parliament of the World’s 
Religions, Chicago, kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson, Malmö 
stad och en handfull företrädare för religiösa gemenskaper. Undertecknad deltog 
i mötet, i samband med ett konsultuppdrag för Region Skåne. 
 	

Dirk Ficca introducerade arbetsmodellen för projektet Social Cohesion i Malmö/
Skåne vid mötet. Under arbetet med förstudien har en kontinuerlig dialog förts 
med Dirk Ficca, som haft en rådgivande funktion och deltagit i flera 
referensgruppmöten. 	
!
Fyra samlingar av referensgruppkaraktär har genomförts under 2010-2012. 
Deltagit har representanter för Region Skåne, Malmö stad, Region Skånes 
integrationsråd, Kulturförvaltningen i Malmö, Malmö stads Dialogforum, 
Polisen, Räddningstjänsten Syd, Malmö högskola, Röda korset, Stadsmissionen 
Skåne, föreningen Yalla-trappan, studieförbundet Ibn Rushd, projektet Fridens 
hus, Nätverket Tro och tolerans, Malmö Chan Buddhist Temple, Judiska 
församlingen i Malmö, Islamic Center i Malmö, Missionskyrkan i Malmö och 
Svenska kyrkan. Sedan förstudiens start har ytterligare två referengruppsmöten 
ägt rum, då med deltagande även av Bait-ul-hamd moskén, Bosniska islamiska 
församlingen, Hare krishna, Tyska församlingen i Malmö, Rotary Skåne, Medina 
utbildningscentret, studieförbundet ABF,  föreningen Al Salam, föreningen 
Rörelsen gatans röst och ansikte, nätverket Mattan och Nämnden för statligt stöd 
till trossamfunden. Det sista mötet genomfördes, i samband med förstudiens 
avslutning, den 28 maj 2012.	
!
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Ett sextiotal personer har varit engagerade i referensgruppen.	
!!
3.4 Särskilda aktiviteter 
Förstudien har satt igång viktiga samtal utanför kyrkorna, moskéerna, 
synagogan och de andra templen, även utanför Skånes gränser. !
Arbetet har genomförts utan utåtriktad marknadsföring. Det var konsekvensen av 
ett medvetet beslut, eftersom förstudien skulle utgöra en lyssnande fas. Likväl har 
förstudien mött ett starkt intresse.	
!
Föredragningar hos regeringen och kommunalråd   
I den andra av de fem smedjorna presenterades en rapport om socialt arbete på 
religiösa grund. Rapporten Svenska kyrkans diakonala arbete i Malmö under 
2011 har väckt intresse i regeringen. Svenska kyrkan i Malmö har inviterats att 
presentera dokumentet för ansvarigt statsråd senare i vår. Rapporten kommer 
även att föredras i stadshuset i Malmö hos ansvariga kommunalråd.  !
Intresse från myndigheter  
Förutom myndigheter som Polisen och Räddningstjänsten Syd har även 
myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund engagerat sig 
förstudien. En handläggare från nämnden har deltagit i förstudiens aktiviteter. !
Möte med den amerikanske ambassadören  
Mark Brzezinski, USA:s ambassadör i Sverige, besökte Skåne den 1 mars 2012. 
Under vistelsen ingick bland annat besök hos Judiska församlingen och Islamic 
Center i Malmö. Ett av resans motiv var att närmare studera frågor om 
antisemitism och islamofobi. I nationell och internationell media förklarades 
Malmö utgöra en religiös oroshärd. Inför den skånska resan kontaktade den 
amerikanska ambassaden även undertecknad för ett möte. !
Ambassadör Brzezinski och hans medarbetare deltog i ett samtal om förstudien 
och om situationen för judar och muslimer i Malmö, tillsammans med Aslihan 
Ekinci, ordförande, Alhambra - Malmö muslimska studentförening, Björn 
Håkonsson, diakon, Vår Frälsares katolska församling, Håkan Jälmby, 
kyrkoherde, Eriksfälts församling, Svenska kyrkan och undertecknad !
Biskop Antje deltar i Almedalsveckan  
Arbetet med förstudien har också varit avgörande för biskop Antjes medverkan i 
årets Almedalsvecka. Biskopen deltar i Öresundskommitténs 
öppningsseminarium i Visby den 1 juli. !
Uppmärksamhet i media   
Rapporten Svenska kyrkans diakonala arbete i Malmö under 2011 har lett till en 
miniserie av reportage i Radio Malmöhus och till en ledare i Kvällsposten. !
I mitten av maj i år kontaktas undertecknad av BBC World Service för 
information och intervju om religiösa spänningar i Malmös utsatta områden. !!

Starkt intresse för 
förstudien även 
utanför de religiösa 
samfunden
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4. Reflektioner och överväganden !
Många av de personer som deltagit i förstudien arbetar, genom sina 
organisationer och nätverk, redan på olika sätt med dialog över kulturella eller 
religiösa gränser med målet att uppnå social samhörighet. !
Förutom Malmö stads Dialogforum, Region Skånes integrationsråd finns ett 
mindre antal lokala och regionala aktörer som arbeter i nätverksform och med 
frågor som rör mångfald, religion och social samhörighet. Dessa nätverk bärs 
delvis eller helt upp av enskilda entusiaster. Nämnas kan nätverken Tro och 
tolerans, Forum för interreligiös samverkan i Malmö och den nybildade 
föreningen Agora. Aktivitetsnivån i nätverken har varit skiftande över tid.  !
Viktiga initiativ inom mångfaldsområdet tas idag av ett flertal skånska 
kommuner, av Region Skåne, Länsstyrelsen och Öresundskommittén. 
Tillsammans med de religiösa gemenskaperna kan myndigheter och 
institutioner åstadkomma mycket för en starkare social samhörighet i Skånes 
kommuner.  !
Samordning och samarbete 
Det som behövs är en hållbar struktur som kan fungera kontinuerligt över en 
längre tidsperiod, och som knyter samman initiativ från lokala, regionala, 
nationella myndigheter och från fristående aktörer. Bland de fristående 
aktörerna bör man även räkna in organsiationer inom den civilia sektorn och 
företag samt fackföreningar och näringslivets organisationer. Ett viktigt område 
att samarbeta kring skulle kunna vara det sociala arbetet, som kommer till 
utryck i exempelvis kyrkornas diakonala verksamhet. !
I och utanför förstudiens intervjuserie och tankesmedjor finns en uttalad 
samstämmighet om att det kan vara värt att prova idén om samordning och 
samarbete, inte minst med tanke på samordningsvinster. !
Information och kunskap 
Religionsdialogen har en relativt lång historia i Skåne. Nätverket Tro och 
tolerans bildades 1993 i Lund. Året efter höll man sitt första möte i Malmö. 
Nätverken och kännedomen om olika trosriktningar och traditioner är väl 
utvecklad bland Malmös religiösa företrädare, åtminstone bland dem i ledande 
ställning. Kunskapen behöver spridas till församlingarnas medlemmar, men 
också till kretsen utanför de troende.  !
Sedan tidigare finns strukturer för att utveckla och prova metoder för 
interreligiös och interkulturell dialog på olika håll i landet. I Örebro skapades ett 
interreligiöst råd 2007. Ett motsvarande råd i Göteborg startade sin verksamhet 
den 1 januari 2012. I Göteborg finansierar kommunen det interreligiöst centret 
med 1 mkr under 3 år. !
Behovet av information och kunskap om religion och vad religiöst liv kan 
innebära är betydande i även städer som är så präglade av mångfald som 
Malmö, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Lund och Trelleborg. Hela 
Skåne är en mötesplats för människor av olika kulturella och religiösa 
tillhörigheter. Men okunskapen om människors tro och bristen på respekt för 
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kulturella och religiösa olikheter leder alltför lätt till missförstånd, frustrationer 
och konflikter. !
Trakasserier mot judar och muslimer i Skåne har blivit en fråga som diskuteras 
såväl nationellt som internationellt. Till den dystra bilden kan knytas 
återkommande våldsutövning med främlingsfientliga förtecken, exempelvis 
skotten som lett till dödsfall i Malmö. Diskriminering och hatbrott kräver 
engagemang från alla i samhället.  !
Skolans roll är avgörande. En dialog mellan religiösa företrädare och elever, 
lärare och annan skolpersonal kan vara den enskilt viktigaste åtgärden för att 
motverka främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi. !
Det behövs mer kunskap om olika religioner, såväl bland troende som icke-
troende. En slags kunskapsbank som sprider information, erbjuder 
kompetensutveckling och kunskapsfördjupning skulle kunna etableras, för att 
underlätta människors möten och för att stimulera till nyfikenhet och vidgade 
perspektiv. !
Demokrati och opinionsbildning 
”Det mest negativa finns inte i radio och TV, utan i de sociala medierna på 
internet. Där kränks människor och hatiska utfall är vanliga. Vad gör att 
ungdomar skriver kränkande om varandra?” så uttryckte sig en deltagare i en 
av förstudiens tankesmedjor i en diskusion om islamofobi.  

Judar, muslimer och andra troende kan vittna om att kränkningar kopplade till 
religiositet hör till vardagen. Påhoppen kan förmedlas på gatan, överraskande 
och spontant. Upplevelsen av kränkning kan även infinna sig i den offentliga 
debatten, av etablerade aktörer och med stor kraft i medierna. Yttrandefriheten 
är fäst i grundlagen och en bärande del av demokratin. Demokratin förutsätter 
en öppen debatt där olika åskådningar möts, där alla röster kan höras. Även de 
religiösas! !
Allt oftare frågas det efter vad religiösa företrädare står för. Var anser de i frågor 
om kvinnors och mäns rättigheter? Kan våld i religionens namn rättfärdigas? 
Bryr sig de religiösa om miljön? Frågorna är många och angelägna. Religiösa 
företrädare har ofta svar på frågan om vad de menar med ett gott samhälle. I 
fomulerandet av idealen finns också avståndstagandet gentemot det som 
uppfattas som negativt. En tydligare närvaro i den offentliga debatten skulle 
innebära en ökad kunskap om människors tro och värderingar. Fakta skulle 
tillgängligöras i högre grad än vad som är fallet idag. Det innebär inte att 
åsiktsskillnaderna uteblir, kanske tvärtom? Demokratin förutsätter skillnader 
och alternativ. !
De religiösa företrädarna skulle, utifrån en gemensam grund, kunna agera 
opinionsbildare och delta i den offentliga debatten. Det skulle bemöta behovet 
av klargöranden, och ge svar på viktiga samhälleliga frågor. Dessutom kunde 
man driva opinion i frågor där bred samsyn finns. En av personerna i 
förstudiens intervjuserie säger ”Vilka om inte de religiösa ska stå upp för 
principen om alla människors lika värde?” !!

Underlätta 
människors möten 
och stimulera till 
nyfikenhet och 
vidgade perspektiv. !!

Opinionsbilda! - 
Demokratin 
förutsätter 
åsiktsskillnader 
och alternativ.
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Projekt eller initiativ? 
Projektplanen för Social Cohesion i Malmö/Skåne innehåller handfasta 
förslag om aktiviteter och tidplan. Förstudien utgör en lyssnande fas och 
efter den följer själva projektet, som i sig kan rymma redan pågående 
verksamheter och nya innitiativ. I samtalen som förts under arbetet med 
förstudien är det tydligt att initiativ som får människor att mötas över 
traditionella gränser är efterfrågat.  !
Skepsis gentemot nya projekt är påtaglig bland personer som arbetar med 
mångfaldsfrågor. ”345 projekt, med en sammanlagd budget på 319 miljoner 
kronor, har startat i Rosengård sedan sekelskiftet. Målet har ofta varit att bryta 
segregationen, få folk i arbete och höja betygen. Det har gått sådär.” 
Sydsvenskan, 12-04-05. Hur kan ett nytt initiativ bidra positivt till det arbete 
som redan görs? !
Behovet av kunskap om religionens betydelse i människors vardag är 
påtaglig. Genomgående i intervjuserien och i tankesmedjorna uttrycks 
viljan att veta mer och en önskan att skapa kontakter med religiösa 
företrädare. Kontaktbehovet är ömsesidigt. Nätverksbyggandet har varit 
en stimulerande och framgångsrik del av förstudien. Bland de intervjuade 
har många röster höjts för att religiösa ledare ska delta tydligare och oftare 
i den offentliga debatten.  !
Sammantaget kan man säga att behoven ovan kanske skulle kunna 
tillfredsställas med skapandet av ett center, som tillhandahåller fakta om 
frågor som rör religiöst liv och som förmedlar kontakter mellan personer 
på kors och tvärs av sammanhang och tillhörigheter.  !
Modellen att kombinera intervjuer med enskilda personer i samspel med 
tankesmedjorna har mött stor uppskattning. Drygt 200 personer har 
deltagit i förstudien. Med förstudiens arbetsmodell och med initiativet/
projektet Social Cohesion i Malmö/Skåne kan betydligt fler engageras. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!
5. Förslag och framtidsblickar !
Förslagen och framtidsblickarna som formuleras nedan är i första hand 
adresserade till Malmö stad, Region Skåne och Svenska kyrkan, som tillsammans 
möjliggjort denna förstudie. !
5.1 Utveckla arbetet med intervjuserien och 
tankesmedjorna 
Ett utvecklat arbete med intervjuer och tankesmedjor som verktyg skulle 
innebära att nätverken breddas. Då kan man komma i dialog med personer som 
verkar längre ner i samhällshierkierna och inom områden där kontakterna är för 
få eller behöver utvecklas. !
Tankesmedjorna kan i högre grad fokuseras till avgränsade frågeställningar, där 
man uppehåller sig vid en särskild händelse eller en speciell fråga. Tanksmedjan 
om socialt arbete på religiös grund är ett bra exempel på en sådan avgränsning.  !
Såväl intervjupersonerna som deltagarna i smedjorna var ”handplockade”. En 
stimulerande utveckling vore att vidga nätverket mot en bredare krets. Öppna 
tankesmedjor och konferenser vitaliserar samtalet. Konferenser skulle kunna 
genomföras i samarbete med kulturinstitutioner, för att få en publikvänlig 
inramning och ett innehåll som betonar värdet av möten mellan människor. !
Tillgänglighet och upplevelse av inkludering är avgörande för att lyckas nå en 
bred målgrupp. Målgruppen kan exempelvis vara lärare, sjukvårdpersonal eller 
polis. Men även personer utanför arbetsmarknaden eller offentligt finansierade 
verksamheter.  !!
5.2 Uppmärksamma religiösa högtider och bjud in till fest 
Synliggörandet av den kulturella och religiösa mångfalden är avgörande för att 
öka intresset för och kunskapen om människors olikheter.  !
Bland städer som betraktas som föredömen när det handlar om mångfald och 
inkludering finns Leicester. En stad av Malmös storlek, som är beläget i 
Storbritannien. Kommunfullmäktige i Leicester har tagit intiativ till att stadens 
gator och torg årligen fylls av religiösa fester.  !
Uppmärksamhet av det slaget visar att man ”ser” sina medborgare och att man 
respekterar deras kulturella och religiösa tillhörigheter. Motsvarande satsningar 
skulle välkomnas av många troende och icke-troende i Skåne och vara en viktig 
byggsten i strävan efter en stark social samhörighet. !
Kulturinstitutionerna har en viktigt roll i gestaltandet av vår samtid. En 
utvecklad dialog mellan kulturen och det religiösa livet skulle vara vitaliserande 
för hela samhället. En dialog som inte bara uppehåller sig vid festligheter utan 
även vid existentiella teman och frågor om andlighet. !
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!
5.3 Etablera ett center som tar initiativ och ansvarar för ett 
samordnat agerande 
En hållbar struktur, i form av ett fastare nätverk eller ett ”center”, behövs för att 
kontinuerligt och över en längre tidsperiod knyta samman initiativ från lokala, 
regionala, nationella myndigheter och från fristående aktörer. Det skulle 
påverka mångfaldsarbetet positivt genom ett bättre utnyttjande av resurser, 
samtidigt som centret erbjuder viktig kompetens i religionsfrågor.  !
Förutom kunskapsbank kan centret även vara nätverksbyggare och förmedla 
kontakter på kors och tvärs av sammanhang och tillhörigheter !
Centret, bestående av några få personer, kan arbeta vidare med modellen från 
förstudien där intervjuer enskilda personer kombineras med deltagande i 
tankesmedjor.	
!
Centret kan utgöra en viktig kraft för det vidare arbetet med Social Cohesion i 
Malmö/Skåne	
!
För att markera religiöst oberoende bör Malmö stad och Region Skåne 
finansiera centrets verksamhet. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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