
OPEN SKÅNE EVENT
Att utveckla sina egna och andra nätverk är avgörande 
i arbetet för långsiktig social sammanhållning. Med Open 
Skåne Event inviteras informella och formella ledare för 
att dela en måltid och för att bättre lära känna varandra.

OPEN SKÅNE CAFÉ
Med Open Skåne Café erbjuds i första hand asylsökande 
möjligheten att lära sig svenska och bli en del av Malmös 
olika gemenskaper. Tillfällen ges även att lyssna och 
informera sig om hur det svenska samhället fungerar 
samt att berätta om sin historia och få tillbaka 
berättelser om Sverige.

Under Open Skånes första verk-
samhetsår, 2015, satte vi igång 

flera unika processer och 
sam arbeten. Myndigheter, 
näringsliv, akademi, politik, 
religiösa och idéburna ge-
menskaper skapar tillsam-
mans med Open Skåne  
relationer till personer och 
nätverk man tidigare haft 
svårt att komma i kontakt 
med. Människor och nät-

verk som idag samverkar och därigenom på 
ett bättre sätt bidrar till samhällsbygget och 
till den gemensamma framtiden.

Aldo Iskra
Generalsekreterare

openskane.se

Våra  
fokusområden 
och aktiviteter

OPEN SKÅNE THINK TANK
Hur kan myndigheter, näringsliv, lärosäten, civilsamhället 
och de religiösa gemenskaperna bidra till att stärka 
framtidstron, öka jämställdheten och sprida upplevelsen 
av trygghet i samhället? Open Skåne Think Tank samlar 
deltagare med olika uppdrag och roller i samhället för 
att samlas kring aktuella och svåra frågor.

OPEN SKÅNE  
PARTNERSKAP
Open Skåne Partnerskap utgörs av två serier av samman-
komster. I den ena möts en bred krets muslimer och judar 
för kunskapsinhämtning om islam och judendom. I en den 
andra mötesserien, för trygghetsfrämjande aktiviteter, 
samlas regionala muslimska ledare med polisregion Syd.

OPEN SKÅNE FORUM
I publika möten och med syftet att synliggöra nätverk 
och kompetenser som finns i mångfaldssamhället  
arrangerar vi återkommande Open Skåne Forum.

VÄND! 
ETT URVAL AV VÅRA  

AKTIVITETER UNDER 2015 

Open Skåne är en politiskt och religiöst oberoende organisation 
som faciliterar dialoger, möten och mötesplatser för informella 
och formella ledare från olika delar av samhället, med syftet 
att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne.

Där olikheter samverkar  
skapas nya perspektiv  
och nya möjligheter. 

” Som kommun kan vi ordna basbehoven, men sen behöver vi 
hjälp av det civila samhället. Jag ser de religiösa samfunden 
som en bro, inte en mur. Malmö som stad är en av de städer 
som har bäst förutsättningar att fixa detta”

 Andreas Schönström, kommunalråd, Malmö 

” Jag ser fram emot en fortsättning där vi kan samtala vidare om 
hur vi tillsammans, kommunen och civilsamhället, bäst bidrar 
till starkare framtidstro och ökad trygghet för våra invånare.”

 Christel Jönsson, kommundirektör, Kristianstad

” Redan dagen efter mötte jag Abdikadir på gatan och vi började 
samtala - vilket inte hade hänt om vi inte hade träffats hos 
Open Skåne. Jättekul! Det här kan blir riktigt bra!”

 Susanna Adner, kyrkoherde, Svenska kyrkan Tomelilla

” Tankesmedjan visade på ett imponerande sätt vilken energi 
som skapas och frigörs när människor från olika organisationer 
träffas för att samverka och skapa trygghet.”

 Mats Cronhag, polisintendent, Polisområde södra Skåne

openskane.se / Facebook / Instagram

Upprepade kränkningar av muslimer och judar i Skåne och Öresundsregionen 
bidrar till att Open Skåne engageras i kampen för alla människors lika värde 
och mot våldsbejakande extremism. Engagemanget kommer till uttryck i våra 
aktiviteter, som äger rum på olika platser i Skåne. 
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En judeo-muslimsk dialog påbörjades för att engagera en 
bred krets judar och muslimer för kunskapsinhämtning i juden-

dom och islam. Syftet är att stärka upplevelsen av gemenskap och öka 
förståelsen för religionen, den egna och den andres. Sammankomsterna 
är igång och går under namnet Judar och muslimer - i fest och vardag.

# OPEN SKÅNE PARTNERSKAP

Deltagande i kippavandring i Malmö

 # ISLAMOFOBI, ANTISEMITISM OCH  
VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

I tankesmedjan deltog Johan Andersson, kommunstyrelsens 
ordförande, Cerny Ericson, kyrkoherde, Anna-Karolina Eriksson, 

reporter, Eva Hallberg, kommundirektör, Patrik Isacsson, Lokalpolisområdes-
chef, Håkan Larsson, kommunstyrelseledamot, Cecilia Lind, ordförande i 
Felix Herbert-institutet, Ermina Mujdzic, chef för ungdomsverksamheten 
vid Kultur- och fritidsförvaltningen, Samir Muric, imam vid Islamiska för-
eningen i Eslöv, Ivar Scotte, konsulent hos Malmö Ideella föreningars 
paraplyorganisation och Kristina Warming, ordförande för Eslövs Bistånds-
center och Företags-Mix i Eslöv. 

# OPEN SKÅNE THINK TANK

Open Skåne inviterade till lunch och samtal om fredsfrämjande 
arbete i Jerusalem och om dialogen och samarbetet mellan judar 

och muslimer i Skåne. I samtalet deltog representanter för näringslivet och 
företrädare för judiska och muslimska gemenskaper. 

# OPEN SKÅNE EVENT 

Det första i en serie möten mellan ledningen för polismyndigheten 
Region Syd och muslimska gemenskaper i Skåne, genomfördes 

med syftet att utveckla det gemensamma trygghetsfrämjande arbetet. 
Mötesserien som stöds av regionpolischef Annika Stenberg och som 
Open Skåne faciliterar, benämns Polisregion Syd och muslimska gemen-
skaper - för ett tryggare och öppnare Skåne.

# OPEN SKÅNE PARTNERSKAP

Länsstyrelsen Skåne och Open Skåne arrangerade i tillsammans 
en middag, för muslimska gemenskaper i Skåne och för nätverket 

Tusen Tankar, med temat ”För ett öppnare Skåne”. Landshövding Margareta 
Pålsson var värd för middagen som hölls i residenset.

# OPEN SKÅNE EVENT

I tankesmedjan deltog Leif Sandberg, Kommunstyrelsens 
ordförande, Lars Mohlin, Chefredaktör Ystadallehanda, Ken 

Håkansson, Samordnare Softa fritidsgård, Abdikadir Hagi Abdirahman, 
Ordförande Somaliska kulturföreningen, Susanna Adner, Kyrkoherde 
Svenska kyrkan, Kerstin Bohne, Ordförande Integrations nämnden, Dan 
Bengtsson, Inspektör Polisområde södra Skåne, Terese Eriksson, Sam-
ordnare Somaliska kulturföreningen, Helena Berlin, Utvecklingsstrateg 
Tomelilla kommun, Monica Kraft, Regional programchef 3R Region Skåne, 
Kristin Svensson, Enhetschef kultur och bibliotek Tomelilla kommun, Mats 
Cronhag, Polisintendent Polisområde södra Skåne och Cecilia Gyllenkrok 
Borgström, kommunikationsstrateg.

# OPEN SKÅNE THINK TANK 

Deltagande i manifestationen Muslimer og Jøder for Fred i 
Köpenhamn.

# ISLAMOFOBI, ANTISEMITISM OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 

Med inspiration i Open Skånes verksamhet bildades nät-
verket Tusen Tankar. Nätverket bjöd till middag på Rådhus 

Skåne i Kristianstad för att utveckla samarbetet med Open Skåne, knyta 
nya kontakter och för att stärka de befintliga nätverken i nordöstra Skåne. 
Värdar var Christel Jönsson, kommundirektör i Kristianstads kommun och 
Henrietta Hansson, vd hos Länsförsäkringar Östra Göinge-Kristianstad.

# OPEN SKÅNE EVENT 

Generalsekreteraren träffade vice ambassadör Robert S. 
Gilchrist från USAs representation i Stockholm. Mötet i 

Lund var en uppföljning av samtalen med Ira Forman, 16 mars.

# ISLAMOFOBI, ANTISEMITISM OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Open Skåne tilldelades DiversityIndex 
Mångfaldspris 2015.

Hur kan det civila samhället och dess religiösa gemenskaper 
bidra till trygghet, säkerhet och framtidstro hos nyanlända 

flyktingar och hos de flyktingar som redan varit hos oss en tid? Johan Tyrberg, 
biskop i Lunds stift och ordförande i stiftelsen Initiativ för social samman-
hållning i Skåne, Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö stad (med 
ansvar för trygghets- och  
säkerhetsfrågor), Salahuddin 
Barakat, imam och grundare 
av Islamakademin, Ahmed 
Maghsoud, talesperson för 
Afghanska församlingen i 
Malmö och Elisabeth M 
Bengtsson, folkhälsochef i 
Region Skåne. 
 
Visning och samtal om  
filmen Bräckt vatten.

#OPEN SKÅNE EVENT

Den 2 januari genomfördes 
manifestationen ”Rör inte min 

moské” på flera håll i Sverige. I Malmö 
arrangerades mötet av muslimska 
gemenskaper i Skåne. I manifestationen 
deltog Jehoshua Kaufman, ordförande 
för Judiska församlingen i Malmö. Open 
Skåne var med i planeringen och ge-
nomförandet av manifestationen.

#  ISLAMOFOBI, ANTISEMITISM OCH 
VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
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Samma dag genomfördes Open Skåne Forum, en publik konferens som 
tog utgångspunkt i judiska och israeliska erfarenheter i mellanöstern, Eu-
ropa och Skåne. Rabbin Rebecca Lillian, Judiska församlingen i Malmö, 
samtalade med Gershon Baskin, medgrundare till en tanke smedja som 
kombinerar forskning med fredsskapande åtgärder i Israel och Palestina. I 
forumet deltog även psykolog Eugenia Rozenberg, regionfullmäktige- le-
damoten Annika Annerby Jansson och författaren Maria Küchen. 

#OPEN SKÅNE FORUM

Open Skåne mötte Ira Forman och en delegation från USAs 
ambassad i Stockholm. Delegationen har till uppgift att till Vita 

huset i Washington rapportera om antisemitismen i Malmö. Open Skåne fö-
reträdes av vice ordförande Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren, rabbin Rebecca Lillian, Judiska församlingen i Malmö, imam 
Salahuddin Barakat, kyrkoherde Anders Ekhem, Svenska kyrkan i Malmö, lands-
hövding Margareta Pålsson, Länsstyrelsen Skåne och generalsekreteraren. 

# ISLAMOFOBI, ANTISEMITISM OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Bilden av Skåne påverkar oss. 
Hur kan vi påverka bilden? Det var 

huvudfrågan för Open Skåne Forum i Helsing-
borg. I panelen fanns Jesper Falkheimer 
(rektor för Campus Helsingborg, professor i 
strategisk kommunikation vid Lunds univer-
sitet), Cecilia Gyllenkrok Borgström (fd 
kommunikationsdirektör Region Skåne, kon-
sult), Johan Wessman (VD och chefredaktör 
för Öresunds institutet), Anders Mellberg 
(kommunikations direktör i Malmö stad), 
Thereza Eriksson (romsk aktivist/utbildare i 
det romska civilsamhället) och Othman Al 
Tawalbeh (doktorand i Islamisk teologi vid 
Uppsala universitet). Moderator var Carina 
Brorman. 

# OPEN SKÅNE FORUM
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I tankesmedjan deltog Christel Jönsson, Kommundirektör, Henrietta 
Hansson, VD Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Mattias Givell, 

Stiftelsen Wanås Konst Verksamhetschef & projektledare, Louisa Jirsell, 
Handelskammaren syd ost, Jamal Abdulle, Skånes horn av Afrika, Daniél 
Tejera, Verksamhetsansvarig på Furuboda, Samir Muric, imam vid Islamiska 
föreningen i Eslöv, Anders Olofsson, Lokalpolisområdeschefen i Kristianstad, 
Renée Carlsson, Projektledare Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Lena 
Hagerman, Arbete och välfärd, Shabaa Abusour, Imam Islamiska försam-
lingen i Kristianstad, Jörgen Svensson, Chefredaktör Kristianstadsbladet.

# OPEN SKÅNE THINK TANK
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Uppvaktade ledamoten i Open Skånes styrelse, imam och ledare 
för Islamakademien Salahuddin Barakat, på eget initiativ, rabbin 

Shneur Kesselman med ett fång blommor. På ett kort fanns texten ”Utan 
er judar är Malmö inte helt!”.

# ISLAMOFOBI, ANTISEMITISM OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM


