
Open Skåne bygger förtroenden  

för att motverka radikalisering 
Malmös första misstänkte IS-terrorist kopplad till de fasansfulla dåden i Bryssel är 
identifierad. Nu är det viktigt att fokusera på och stärka de goda samarbeten som finns 
för att motverka politisk och religiös extremist. Stiftelsen Open Skåne bygger starka 
nätverk, bland annat mellan polisen och företrädare för muslimska föreningar.   

 Open Skåne för samman människor som har andras förtroende i informella nätverk och 
föreningar - med ledare i de mer formella nätverken som myndigheter och inom politiken. 
I detta arbete är samtalet det viktigaste verktyget. 

-  Open Skånes arbete är en del i det långsiktiga och kvalitativa samarbete mot 
våldsbejakande extremism och islamofobi som pågår i regionen. Samarbetet är 
unikt för Sverige eftersom civilsamhällets resurser är utgångspunkten, i detta fall 
Malmös och Skånes muslimska gemenskaper.  Open Skåne ställer sig kritiskt till den 
hårda ton som möter Malmö stads förebyggande arbete mot extremism. Malmö gör 
det långsiktigt enda riktiga. Repressiva åtgärder och övervakning löser inga problem 
på djupet, menar generalsekreterare Aldo Iskra. 

Open Skåne har tillsammans med Polisregion Syd – på initiativ av Polismästare Ulf Sempert 
och Open Skånes projektledare Andreas Hasslert -  startat   ”Partnerskap för ett tryggare 
och öppnare Skåne”.  Syftet med träffarna är att bygga på den trygghet som redan finns.  
Torsdagen den 7 april träffades gruppen för tredje gången. Ett femtontal poliser från 
Polisregion Syd och nästan lika många företrädare för muslimska föreningar, åt tillsammans 
och diskuterade radikalisering och trygghet i Open Skånes lokaler på Nobelvägen i Malmö. 

Polismästare Ulf Sempert berättade om hur hans engagemang började med ett initiativ 
från biskopen Antje Jackelén och att starten på partnerskapet var en gemensam 
antivåldsdemonstration i januari 2015. Sempert menade att mycket skuld kastas på den 
religiösa världen och att polisen deltar i mötena för att hitta en gemensam väg så att alla 
medborgare kan känna sig trygga. 

Samtalen i de olika grupperna var livliga och engagerade. Poliser och muslimer satt 
framåtlutade i fåtöjer och soffor och diskuterade radikalisering och trygghet. När det var 
dags för sammanfattning konstaterades det att samtalen hade varit konstruktiva och att 
man identifierat de områden man ska fördjupa sig i framöver.  Många bytte telefonnummer 
och flera poliser fick en personlig inbjudan att komma på fredagsbön . Vikten av fortsatt 
och utökad dialog lyftes . 

Utöver partnerskapet mellan polisen och de muslimska föreningarna anordnar Open Skåne  
tankesmedjor för ökad social sammanhållning på flera orter i Skåne och träffar med 
gruppen ” Judiskt-muslimskt partnerskap”.  Open Skåne ska även bistå nyanlända 
flyktingar med möjligheter att komma in i samhället genom att starta Malmös största 
språkkafé – Open World Café – i stiftelsens nya lokaler på Nobelvägen.  

- Det som är unikt med Open Skåne är att vi genom vår förankring i de religiösa 
gemenskaperna kan tillgå dem som en resurs för att skapa social sammanhållning. 
Till exempel i de muslimska gemenskaperna, som omfattar många människor, finns 
det välorganiserade nätverk som idag tar stort ansvar och som vill vara med och 



bygga Sverige. Men de upplever att de inte är välkomna att delta, vilket skapar 
utanförskap och risk för extremism. Vi ser till att politiker blir mindre rädda för att 
samarbeta med regionens religiösa ledare. Det är förtroenden och relationer som 
kan förhindra att fler unga män och kvinnor i Malmö väljer våldets väg, säger Open 
Skånes generalsekreterare Aldo Iskra. 

Kontakt Open Skåne: Generalsekreterare Aldo Iskra, tfn nr 

www.openskane.se 

Bildtext: Vid den tredje träffen den 7 april i ”Partnerskap för ett tryggare och öppnare Skåne” 
– där poliser och representanter för muslimska föreningar möts – diskuterades bland annat 
radikalisering. Foto: Karin Oddner 
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