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FÖRORD 

Den sociala oro som nu kommer till uttryck genom vandalisering, bilbränder, skjutningar och 
mord är ingalunda händelser som kan isoleras till bestämda geografiska platser. Förvisso 

berättas det i media om Malmö mestadels när det handlar om organiserad kriminalitet, men 
orsakerna och konsekvenserna av destruktiviteten förgrenas över hela samhället och i när sagt 

hela Skåne. 

För inte så länge sen, december 2015, publicerade Polisens operativa nationella avdelning 

(NOA) en kartläggning av utsatta områden i Sverige. Ett särskilt utsatt område kännetecknas, 
enligt NOA, av allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, svårigheter för polisen att 

fullfölja sitt uppdrag, parallella samhällsstrukturer, våldsbejakande religiös extremism och 

närhet till andra utsatta områden. 

Särskilt utsatta områden i Skåne är Rosengård (söder om Amiralsgatan) och Södra Sofielund 
(Seved), båda områden finns i Malmö. Risken för att utvecklas till särskilt riskområde finns i 

Helsingborg i Adolfsberg, Dalhem och Drottninghög. Utsatta områden är Holma, Kroksbäck och 

Bellevue i Malmö. Charlottesborg och Gamlegården i Kristianstad. Koppargården i Landskrona. 
Till denna trista lista kan många mindre områden läggas till, där utanförskapet härskar och där 

frustrationen och aggressiviteten har grogrund. 

”Problemen i dessa områden kan inte lösas av polisen på egen hand, utan det krävs 

förenande krafttag från hela samhället. Ett av de identifierade problemen är att det saknas en 
sammanhållande aktör som kan initiera och följa upp insatser i de utsatta områdena.” Ur 

rapporten Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser.  

Antalet bilbränder är fler än man kan hålla reda på. Läget är mycket allvarligt. Människor kan 

komma till skada. Även en polisbil har satts i brand. Det gör situationen än mer alarmerande 
eftersom polisen liksom räddningstjänsten är på plats för att hjälpa. Polisen har samhällets 

mandat att agera, för att sörja för vår trygghet, för att motverka kriminaliteten. Att attackera 
polisen är att attackera samhället. 

Open Skåne välkomnar NOA:s förslag om ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer för 
proaktiv bekämpning av brott. Av erfarenhet vet vi att civilsamhället, och inte minst dess 

religiösa gemenskaper, kan bidra i det förebyggande arbetet och vara av avgörande betydelse 
i den gemensamma strävan efter trygghet och framtidstro i Skåne.  

Aldo Iskra 
Generalsekreterare 

Malmö, 2016-12-05 
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SAMMANFATTNING 

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne etablerades den 24 februari 2014. Open 

Skåne är namnet på stiftelsens utåtriktade verksamhet, som påbörjades den 9 oktober 2014.  

Open Skåne är en politiskt och religiöst oberoende organisation, som initierar och tar ansvar för 

dialoger, möten och mötesplatser för formella och informella ledare från olika delar av 
samhället, med syftet att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne. 

Under 2014-2018 genomförs en process som innefattar samtal, öppna och slutna möten, 

mindre och större evenemang. Verksamheten ska vara en källa för erfarenhetsutbyte, 

kunskapsöverföring och nätverksbyggande. 

VERKSAMHETSÅRET 2016 

Initiativ för att motverka radikalisering och islamofobi 
Open Skåne har tillsammans med ledningen för Polisregion Syd och muslimska ledare i Skåne 

etablerat samarbetsorganet   ”Muslimska gemenskaper och Polisregion Syd”. Ett femtontal 
poliser från Polisregion Syd och nästan lika många företrädare för muslimska föreningar träffas 

kontinuerligt för att samverka i frågor som rör radikalisering, islamofobi och trygghet i Skåne. 

Judiskt-muslimskt partnerskap stärker samhörigheten  

Genom månatliga öppna och slutna möten övervinner judar och muslimer hinder för 
kommunikation och gemensamt ansvarstagande. Målet är att stärka tilliten mellan judiska och 

muslimska ledare. Open Skåne finansierar och driver projektet. 

Tankesmedjor och nätverksbyggande för trygghet och framtidstro 

Syftet med tankesmedjorna är att lyfta fram möjligheterna för en mer inkluderande kommun 
där goda krafter tas tillvara i samhällsbygget. 

Malmö och Kristianstad 
Tillsammans med Malmö stad och Kristianstads kommun bjuder Open Skåne in lokala 

representanter för civilsamhället, religiösa gemenskaper, företagare, fastighetsägare och 
myndigheter till samtal, nätverksbyggande och kunskapsöverföring. 

Kvinnors perspektiv och möjligheter 
Open Skåne ordnar återkommande möten där informella och formella kvinnliga ledare träffas 

för att prata om utmaningar och styrkor i deras respektive verksamheter och som individer. 
Syftet är att stärka den sociala samverkan genom dialog och ökade insikter. I samarbete med 

Lunds stift är Open Skåne igång med en serie tankesmedjor som involverar kvinnor i olika 

generationer och med skiftande erfarenheter av migration. 

Refugees Sharing Inspiration 

 4



2016-12-05

Nyanlända, invandrare och flyktingar ur olika generationer och med skiftande tillhörigheter och 

bakgrunder träffas för att inspirera, lära av varandra och nätverksbygga. Initiativet är Open 
Skånes och sammankomsterna genomförs i samarbete med enskilda personer, nätverk och 

organisationer. Evenemanget startade i Malmö och kommer under 2017 -2018 att spridas till 

olika delar av Skåne. 

Afrosvenskars organisering i Skåne 
I år tar Open Skåne tillsammmans med organisationer och enskilda personer viktiga steg för 

lokal och regional organisering av afrosvenskarna i Skåne. Under året har tre sammankomster 

ägt rum i förberedelsen av skapandet av ett regionalt afrosvenskt nätverk i Skåne. 

Open Skåne Café 
Open Skåne Café ger nyanlända möjligheter att lära sig svenska och att få kunskap om hur det 

svenska samhället fungerar. Open Skåne Café utvecklas till ett viktigt nav i området kring 

Södervärn, Möllevångstorget, Seved och Sofielund i Malmö. Verksamheten har varit igång 
sedan mitten av april, men med full kraft sedan den 22 augusti. Open Skåne Café har aktiviteter 

igång minst fyra dagar i veckan, fyra timmar om dagen. 

Firandet av religiösa och kulturella högtider i Malmö 

I Malmö firas olika högtider med traditionella och religiösa anknytningar. Malmö stads 
kulturförvaltning har givit Open Skåne i uppdrag återkomma med förslag om hur firandet av 

högtider kan breddas. Uppdragets syfte är att höja kunskapen om religiösa och kulturella 
högtider bland Kulturförvaltningens personal och att stärka inkluderingen av malmöborna i 

förvaltningens arbete.  

Ökad mångfald - höjd kompetens 

Under hösten 2016 och vårvintern 2017 genomför Open Skåne, i samarbete med Sydsvenska 
Industri- och Handelskammaren och Region Skåne, en serie sammankomster mellan det 

muslimska civilsamhället i Skåne och företagare i regionen. I skrivande stund förs även samtal 

med Kristianstads kommun  och Trelleborgs kommun om deltagande i initiativet. Syftet är att 
utveckla existerande verksamheter, stimulera uppkomsten av nya företag och skapandet av 

fler jobb, samtidigt som en angelägen social inkludering äger rum. Huvudfrågan rör 
näringslivets möjligheter att bättre ta vara på de resurser som finns i mångfaldssamhället? 
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OPEN SKÅNE 

Open Skåne (stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne)  
- En politiskt och religiöst oberoende organisation.  
- Vi initierar och tar ansvar för dialoger, möten och mötesplatser för formella och informella 

ledare från olika delar av samhället. 
- Syftet är att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne. 

ÖPPET ARBETSSÄTT 

Under 2014-2018 bjuder vi in till en process som innefattar samtal, öppna och slutna möten, 
mindre och större evenemang. Verksamheten ska vara en källa för erfarenhetsutbyte, 

kunskapsöverföring och nätverksbyggande. 

Öppenhet och tillgänglighet är vägledande begrepp i vårt arbete. En viktig kanal för information 

och dokumentation om verksamheten är vår hemsida www.openskane.se, som har 
sammanfattande texter på engelska och arabiska. Även sociala medier, som exempelvis 

Facebook, är viktiga kanaler för oss.  

VÅRA VERKTYG 

KUNSKAPSÖVERFÖRING 

Vi genomför en serie samtal av intervjukaraktär, som kan beskrivas som en lyssningskampanj. 
Kampanjen ger en tydligare bild av hur skåningar tänker i frågor om social sammanhållning, 

samtidigt som Open Skåne ges tillfälle att utveckla sina kontakter och nätverk. Kontakterna och 

nätverken lägger sedan grunden för teman och personsammansättningar när öppna eller 
slutna programaktiviteter ska arrangeras. 

Kunskapsöverföringen sker genom 

• intervjuer, som äger rum med nyckelpersoner och som verkar inom arbetsmarknad, 

civilsamhället, hälsa, kultur, media, myndigheter, näringsliv, politik, religion, utbildning och 
vetenskap. 

• tankesmedjor, som samlar deltagare med olika uppdrag och roller i samhället. Målet är att få 

skiftande perspektiv och tillfällen att utveckla nya och gamla nätverk. 

• utbildning i metoder att leda samtal och att sätta samman samtalsgrupper, som tar tillvara 

erfarenheter och en mångfald av perspektiv. 
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• öppna möten, forum och en språkcafeverksamhet med gränsöverskridande samarbeten och 

innovativa projekt i fokus. 

Intervjuer 
Syftet är att få en kunskap om synen på de viktigaste utmaningarna samhället står inför 

gällande social sammanhållning och vilka värderingar som bidrar konstruktivt för att anta dessa 
utmaningar.  

Viktigt är även att intervjuerna ger tillfällen till utvecklandet av gamla och nya nätverk. 
Intervjuerna varar i cirka 50 minuter. 

Intervjufrågorna är som följer; 

1. Vilka är de två största utmaningarna för (aktuell kommun) och Skåne, när det handlar om 

social sammanhållning? 
2. Hur påverkar dessa utmaningar dig? 

3. Hur ska man ta sig an utmaningarna på ett konstruktivt sätt?  
4. Arbetar du med frågor som dessa redan, i så fall på vilket sätt? (Om inte, hur skulle du kunna 

tänka dig att vara engagerad?) 

5. Vilka värderingar inspirerar dig i ditt engagemang? 
6. Förutom påverkan från föräldrarna, var har dina värderingar sitt ursprung? 

7. Hur kan dina värderingar, i ett samhälle med religiös och kulturell mångfald, få en viktig 
betydelse i strävan efter social sammanhållning? 

8. Vem eller vilka personer är viktiga att kontakta i frågor om social sammanhållning i Skåne? 

9. Får vi lov att citera dig på vår hemsida, openskane.se?  
10. Kan du tänka dig att bli kontaktad av Lunds universitet eller Malmö högskola för 

fördjupande frågor kring de teman som tagits upp i intervjun? 
11. Vill du lägga till något ytterligare? 

Tankesmedjor 

Behovet av åtgärder för social sammanhållning, för trygghet och framtidstro, för öppenhet har 
sällan varit större. Syftet med Open Skånes tankesmedjor är att informella och formella ledare 

från religiösa gemenskaper, politik, näringsliv och från det civila samhället möts för att skapa 

förutsättningar för större socialt ansvarstagande. 

Tankesmedjorna som genomfördes under 2015 har lett till att unika processer och samarbeten 
har satts igång. Samtalet är Open Skånes viktigaste verktyg; det mogna samtalet, samtalet som 

bygger på lyssnandet, samtalet som stimulerar till gemensamt sökande efter lösningar.  

Till tankesmedjorna bjuds följande in: Representanter för respektive kommunen, civilsamhället, 
politiken, Region Skåne, polismyndigheten, lokala fastighetsägare, lokalt näringsliv, religiösa 

samfund, media samt lokala ungdomsföreträdare. Formatet är 2,5 timme inklusive måltid. 

Varje tankesmedja inleds med en gemensam måltid, som är ett uppskattat tillfälle att knyta 

kontakter och bättre lära känna varandra. Därefter sätter sig deltagarna i en cirkel och 
generalsekreterare Aldo Iskra, som modererar tankesmedjorna, inleder samtalet.  
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Moderatorn inleder med att hälsa alla välkomna och med att ge en kort reflektion över en 
aktuell lokal fråga. Den första frågan som deltagarna en och en i cirkeln ombeds reflektera 

över är: 
- Vad tror du det är som stärker känslan för det gemensamma ansvarstagandet i kommunen? 

Var och en får reflektera och Aldo Iskra tackar vederbörande och går vidare till nästa person i 
cirkeln. När alla haft ordet ber moderatorn deltagarna att lyfta fram de mest angelägna 

resurserna som finns i kommunen för att stärka människors upplevelse av gemenskap och vilja 

till ansvarstagande. Moderatorn fördelar ordet till dem som räcker upp handen och reflekterar 
själv vid vissa tillfällen. När samtalet böljat fram och tillbaka ett tag tar moderatorn fatt i några 

av de tillgångar som lyfts fram och konkretiserar dem till ett möjligt förslag på åtgärd. 
Deltagarna får frågan vad de tycker om förslaget och det finslipas tillsammans i gruppen. 

Tankesmedjan avslutas med att förslaget av åtgärd eller åtgärder läggs fast och vem som 
ansvarar för att det genomförs utnämns. En tidsplan där tid för nästa möte ingår presenteras 

och alla deltagare tackas för sitt engagemang. Deltagarna informeras om att dokumentation 
från mötet kommer på Open Skånes hemsida. 

Open Skåne Forum 

Open Skåne Forum har formen av ett samtalsforum, som är publikt och tar utgångspunkt i 
frågor som är aktuella och angelägna för många i Skåne.  

I likhet med tankesmedjorna genomförs Open Skåne i samarbete med partners med olika 
uppdrag och roller i samhället. Detta för att deltagarna och publiken ska få skiftande perspektiv 

och tillfällen att utveckla nya och gamla nätverk. Sammankomsterna varar cirka 2 timmar. 

Open Skåne Event 
Open Skåne Event syftar till att synliggöra företagsamheten, den kulturella rikedom, 

intellektuella och konstnärliga kompetens som finns i mångfaldssamhället.  

Evenemangen tar form i nära samverkan med olika partners, såväl vad gäller programmens 

innehåll som form. Oväntade och gränsöverskridande samarbeten prioriteras, liksom 
konstnärligt arbete av hög kvalitet.  

Filmen Bräckt vatten, som finns på hemsidan (http://www.openskane.se/inspiration/), ingår i 

programaktiviteter. Efter filmvisningen äger ett efterföljande samtal rum. 

Open Skåne Middag/Lunch/Mingel genomförs, i likhet med tankesmedjorna och forumen, i 

partnerskap med organisationer och med målet att stärka och utveckla gemensamma nätverk. 

Lunds universitet och Malmö högskola 
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Hela programfasen rörande planering, genomförande, utvärdering och dokumentation 

utarbetas tillsammans med forskare och andra personer som är anknutna till Lunds universitet 
och Malmö högskola. 

Lunds universitet och Malmö högskola bidrar med bland annat vetenskaplig kompetens inom 
forskning och utbildning, vetenskaplig legitimitet, analysmetodik och såväl nationella som 

internationella nätverk. 

Studenter och lärare vid Lunds universitet och Malmö högskola erbjuds möjligheten till 

samarbete kring praktik, uppsatser eller arbete med fallbeskrivningar.  

Verksamhetsförlagd utbildning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan Lunds universitet, 

Malmö högskola och Open Skåne.  

Med frågan ”Hur stärker vi den sociala sammanhållningen i ett samhälle som präglas av 
mångfald?” erbjuds studenter och lärare inom samhällsvetenskapliga och humanistiska 

utbildningar vid Lunds universitet och Malmö högskola en möjlighet till samarbete kring praktik, 

uppsatser eller arbete med fallbeskrivningar.  

Praktikplatser kan erbjudas för en hel termin, utformade för att möta studenternas akademiska 
och yrkesmässiga behov. Möjligheter till praktik och samarbete kring uppsatser eller andra 

typer av kursuppgifter erbjuds fr.o.m. vårterminen 2015. Praktik genomförs i Skåne, i första hand 

i Malmö-/Lundområdet. 

Praktiken erbjuds i första hand till studenter inom:  
• Freds- och konfliktvetenskap 

• Genusvetenskap 

• Internationell migration och etniska relationer 
• Kulturvetenskap 

• Medie- och kommunikationsvetenskap 
• Mellanösternstudier 

• Mänskliga rättigheter 

• Religionsvetenskap 
• Sociologi 

• Statsvetenskap 
• Urbana studier 

Uppsatser, paperuppgifter och fallstudier 
Arbetet innebär möten och samtal med människor från ett brett spektrum av samhällssektorer. 

Syftet är att samlas kring kritiska frågor, att analysera och kommentera aktuella skeenden i 
samhället samt genomföra akademiska konferenser, pilotprojekt och aktiviteter av kulturell och 

konstnärlig art. 
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Open Skåne erbjuder studenter och lärare/handledare från olika akademiska discipliner en 

möjlighet att engagera sig i lokala situationer och utmaningar. Erbjudandet innehåller fallstudier 
och ämnen för uppsatser, grupparbeten eller andra uppgifter inom ramen för befintliga kurser. 

Open Skåne Café 

Med inspiration i konceptet The Language Cafe Project (University of Southampton, UK) 
genomför Open Skåne, under 2016,  språkcaféverksamheten Open Skåne Café som vänder sig 

till personer som väntar på tillstånd att få stanna kvar landet och som finns i Malmö.  

Med Open Skåne Café erbjuds möjligheten att  

• lära sig svenska och bli en del av Malmös sociala, kulturella och religiösa gemenskaper 

• lyssna och informera sig om hur det svenska samhället fungerar 

• tala och berätta om sin historia och sin kultur och få tillbaka berättelser om Malmö, Skåne 

och Sverige. 

Projektet genomförs i samarbete med Yallatrappan Sofielund, som svarar för kaférörelsen, och 
andra verksamheter som finns i fastigheten Nobelvägen 21-23 i Malmö, där Open Skåne har sitt 

säte.  

Internationella nätverk/organisationer 
Open Skånes verksamhet är, från första stund, byggd på internationella perspektiv och 

kontakter. De internationella nätverken i och utanför Sverige är viktiga för Open Skåne, inte 

minst med tanke på att de religiösa gemenskaperna ofta är länkade till organisationer som 
verkar globalt.  

I Open Skånes planering finns genomförande av internationella konferenser där vetenskapliga 

ståndpunkter diskuteras utifrån politiska, religiösa och andra perspektiv som inspiration för 

pilotprojekt med inriktning på social sammanhållning. 
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INITIATIV FÖR SOCIAL SAMMANHÅLLNING I SKÅNE 

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne etablerades den 24 februari 2014. Open 
Skåne är namnet på stiftelsens utåtriktade verksamhet, som påbörjades den 9 oktober 2014. 

Syfte 

Med globaliseringen är det tydligt att mångfalden av människors sociala, kulturella och 

religiösa tillhörigheter är viktiga för oss i Skåne och i vår strävan efter en starkare social 
sammanhållning.  

De utmaningar som det lokala och regionala samhället står inför är komplexa, de kräver 

nytänkande och gränsöverskridande samverkan. Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i 

Skåne är ett försök att anta dessa, för alla skåningar, avgörande utmaningar. 

Styrelsen 
• Ordförande biskop Johan Tyrberg, Lunds stift (medstiftare) 

• Vice ordförande VD Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och handelskammaren 

(medstiftare) 
• Imam Salahuddin Barakat, Malmö Muslimska Nätverk (medstiftare) 

• Fredrik Sieradzki, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne (medstiftare) 
• Rektor emeritus Per Eriksson, Lunds universitet (vetenskaplig garant) 

• Professor Tapio Salonen, Malmö högskola (vetenskaplig garant) 

• Ordförande Andreas Konstantinides, stadsområde Öster, Malmö stad 
• Gruppledare Birgitta Södertun, Region Skåne. 

• Samhällsbyggnadsdirektör Peter Cavala, Länsstyrelsen Skåne 
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ANSLAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 

- Open Skåne behövs som ett nätverk där ledare inom samhälle, näringsliv och 
religion kan mötas och för att dessa, från en gemensam plattform, ska kunna möta 
andra samhällsaktörer. Biskop Johan Tyrberg, Lunds Stift, Svenska Kyrkan 

- Vi samarbetar med Open Skåne för att skapa nya kontakter som leder till en bredare 
kompetensförsörjning i företagen. VD Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och 

Handelskammaren 

- Open Skånes organisations- och verksamhetsstruktur ger polisregion Syd en 
utmärkt möjlighet att på ett rationellt och framgångsrikt sätt samverka med 
religiösa sammanslutningar i hela Skåne. Regionpolischef Annika Stenberg, Polisregion 

Syd 

- Vi vill att Malmö ska stå för öppenhet och mångfald. Vi vill också att Malmö ska vara 
en stad där olikheter alltid ses som något positivt. Det bidrar Open Skåne till. 
Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

- Sammanhållningen mellan människorna som bor och verkar i Skåne behöver 
stärkas så att Skåne blir en mötesplats för människor av olika sociala, kulturella och 
religiösa tillhörigheter. Den sammanhållningen kan bland annat utvecklas i 
samarbete med Open Skåne och andra aktörer, så att det skapas tolerans mellan 
olika grupper. Tf Landshövding Göran Enander, Länsstyrelsen Skåne 

- Det finns ett stort behov av gränsöverskridande samtal och dialoger för att möta 
samtidens utmaningar lokalt, regionalt som globalt. Open Skåne skall ses som ett 
uppriktigt försök att erbjuda mötesplatser för att förstå mångfalden i vår aktuella 
samtid. Professor i socialt arbete och dekan Tapio Salonen, fakulteten för Hälsa och 

samhälle, Malmö högskola 

- Open Skåne bidrar till att mångfalden i Skåne ses som en resurs där 
kunskapsöverföring, utbildning, samtal och samverkan är viktiga byggstenar. Det 
bidrar till att stärka den sociala och kulturella öppenheten i Skåne för en ökad social 
sammanhållning där mångfalden tillvaratas som en resurs. Vidare är det av vikt att 
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arbetet som Open Skåne bedriver riktar sig till Skånes samtliga 33 kommuner. 
Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon, Region Skåne 

- Samhällen som lyckas att ta till vara sin mångfald är kreativare samhällen än de 
som inte lyckas göra det. Religiös och kulturell mångfald är en resurs för samhället 
som måste tas tillvara. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans engagemang i 
Open Skåne. Ärkebiskop och en av grundarna till Initiativ för social sammanhållning i Skåne 

Antje Jackelén, Svenska kyrkan 

Ekonomi och samarbeten 
Open Skåne finansieras via Initiativ för social sammanhållning i Skåne. Den ekonomiska 

administrationen hanteras av Sydsvenska Industri-och Handelskammaren.  

Anslagsgivare och samarbetspartners är följande;  

• Lunds Missionssällskap 
• Lunds universitet 

• Lunds stift, Svenska kyrkan 
• Länsstyrelsen Skåne 

• Malmö högskola 

• Malmö Muslimska Nätverk 
• Malmö pastorat, Svenska kyrkan 

• Malmö stad 
• Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne 

• Polisregion Syd 

• Region Skåne 
• Sodalitium Majus Lundense 

• Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 
• Svenska kyrkan 

• Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 

• Thora Ohlssons stiftelse 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

VERKSAMHETSÅRET 2016 

OPEN SKÅNES PILOTPROJEKT: MUSLIMSKA GEMENSKAPER OCH POLISREGION SYD 

Ledningen för Polisregion Syd och muslimska ledare utvecklar strategier för att tillsammans 
skapa ett tryggare Skåne, fritt från våldsbejakande extremism och islamofobi. 

- Open Skånes organisations- och verksamhetsstruktur ger Polisregion Syd en utmärkt 

möjlighet att på ett rationellt och framgångsrikt sätt samverka med religiösa 

sammanslutningar i hela Skåne. Det vore en styrka om det tillskapades motsvarande 
organisation i de övriga tre länen inom Polisregion Syd. 

Polisregionchef Annika Stenberg, Polisregion Syd 

Open Skåne bygger förtroenden för att motverka radikalisering 

Malmös första misstänkte IS-terrorist kopplad till de fasansfulla dåden i Bryssel den 22 mars är 
identifierad. Det viktigt att fokusera på och stärka de goda samarbeten som finns för att 

motverka politisk och religiös extremist. Open Skåne bygger därför 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, säger generalsekreterare Aldo Iskra. 

Open Skåne har tillsammans med Polisregion Syd, på initiativ av polismästare Ulf Sempert och 

Open Skånes projektledare Andreas Hasslert, startat   ”Muslimska gemenskaper och 
Polisregion Syd”. 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. 

Samtalen i de olika grupperna var livliga och engagerade. Poliser och muslimer satt 

framåtlutade i fåtöljer 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 
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dialog lyftes. Dessa möten har bidragit till att ledningen för Polisregion Syd för första gången 

besökt moskéer i Skåne. 

- 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.  

- Det är förtroenden och relationer som kan förhindra att fler unga män och kvinnor i Skåne 

väljer våldets väg, säger Open Skånes generalsekreterare Aldo Iskra. 

Att tillsammans möte anti-demokratiska handlingar och värderingar 

Open Skåne är partnerorganisation i ett projekt som finansieras av EU:s fond för inre säkerhet. 

Projektets övergripande mål är att skapa en regional kompetens- och aktivitetsnod för att 
motverka våldsbejakande extremism och för att främja demokratiska värderingar. Initiativet 

kommer från Polismyndigheten i Stockholm.  

Länsstyrelsen Skåne samordnar projektet, som genomförs under perioden 2017-18. Open 

Skåne deltar tillsammans med polismyndigheten, säkerhetspolisen, skånska kommuner och 
Malmö högskola. Open Skåne medverkar i styrgruppen och i det operativa arbetet. Projektets 

namn är Skåne Quatro Helix - Att tillsammans möte anti-demokratiska handlingar och 
värderingar. (Quattro Helix är en modell för samverkan mellan privat, offentlig, akademisk 

sektor och civilsamhället.) 

OPEN SKÅNES PILOTPROJEKT: JUDISKT-MUSLIMSKT PARTNERSKAP 

Genom öppna och slutna möten övervinner judar och muslimer hinder för kommunikation och 

gemensamt ansvarstagande. Målet är att stärka tilliten mellan judiska och muslimska ledare ur 

kommande generationer. 

- Open Skåne är ett verktyg för att skapa långsiktiga relationer mellan människor som 
idag är rädda för varandra. 

Imam Salahuddin Barakat  

Judiskt-muslimskt partnerskap stärker samhörigheten i Skåne 

Open Skåne tog 2015 initiativ till att muslimska och judiska malmöbor träffas i Judiskt-

muslimskt partnerskap. Mötena fokuserar på religiösa och kulturella likheter och på att 
diskutera hur man upplever sina förutsättningar i staden. 

- Initiativet Judiskt-muslimskt partnerskap är centralt för oss i Open Skåne. Vi finansierar och 

driver projektet för att det är ett föredömligt exempel på interreligiöst arbete, det är 
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småskaligt och får växa organiskt. Det ger kvaliteten och långsiktigheten större möjligheter 

att utvecklas, säger Open Skånes generalsekreterare Aldo Iskra. 

- De internationella motsättningar som finns ska inte påverka hur vi lever och arbetar 

tillsammans på det lokala planet, säger rabbin Rebecca Lillian från Open Skåne, som 

tillsammans med imam Salahuddin Barakat står bakom mötena. 

Inspirationen kommer från flera internationella initiativ, bland annat New Ground i Los Angeles 
och Salaam Shalom som finns i flera länder. Men mötena har utvecklats till en unik Malmö-

lösning. Gruppen består av tolv personer i åldrarna 21-72 år. De har sedan starten hösten 2015 

träffats sex gånger. 

- Vi har ätit middagar, fikat, planerat och haft filmkväll tillsammans. Filmen Free Men som 
vi såg var baserad på en sann historia om en muslimsk man som räddade judar i Paris 

under andra världskriget. Inspirerande om hur vi kan stå upp för varandra mot islamofobi 

och antisemitism. Jag upplevde även att filmen ökade förståelsen bland de muslimska 
medlemmarna i gruppen för hur Förintelsen fortfarande påverkar oss judar, säger 

Rebecca Lillian. 

Tanken är att andelen deltagare i gruppen successivt ska öka och att gruppen ska bjuda in till 

öppna, publika event. 

- Vi har planer på visning av muslimska och judiska filmer där vi kan lära oss mer om 
varandra. Konserter och en judisk-muslimsk festival är andra förslag, berättar Rebecca 

Lillian.  

Visionen är att alla som är med i gruppen ska kunna säga till vänner och bekanta: ”Jag har en 

judisk respektive muslimsk vän” och att vi tillsammans skapar en ”vi-känsla” . Att Malmö blir 
mindre polariserat och istället blir känt för att vara den multikulturella staden med mat, musik 

och andlighet för alla bakgrunder. 

Andra förhoppningar är att medlemmarna och deras nätverk ska bjuda in varandra till kulturella 

och religiösa högtider. Planer finns på att de judiska medlemmarna i gruppen ska laga en 
festmåltid när fastan ska brytas av deras muslimska vänner vid Ramadan. 

OPEN SKÅNES PILOTPROJEKT: TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO 

Nyckelpersoner, med olika uppdrag och roller i samhället, träffas för att finna nya lösningar på 
gemensamma utmaningar. 

- Vi har lärt oss massor av Open Skånes sätt att arbeta; öppenheten och modet att 
ställa frågor som berör och utvecklar deltagarna. 

VD Henrietta Hansson, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och medgrundare till nätverket 
TusenTankar. 
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Tankesmedja för ökad trygghet och framtidstro 

Open Skåne, som verkar för gemensamt socialt ansvarstagande, arrangerade den 8 mars för 

andra gången en tankesmedja i Tomelilla, med informella och formella ledare från olika 
samfund, politiken och ideella krafter för att samtala om hur man stärker känslan för 

gemensamt ansvarstagande i kommunen. 

Syftet med tankesmedjan är att lyfta fram möjligheterna för en mer inkluderande kommun där 

alla goda krafter tas tillvara i samhällsbygget. Ett Tomelilla som präglas av gemenskap och 
framtidstro stärker den enskildes välbefinnande, utvecklar staden positivt och gynnar 

näringslivet. Känslan av trygghet och framtidstro är central för viljan att verka långsiktigt och i 
solidaritet med människor.  

Detta var andra tillfället som Open Skåne arrangerade en tankesmedja på Tryde 1303 B&B på 
Österlen. Open Skåne arrangerar dessa möten i flera olika kommuner, den 24 augusti 2015 

anordnades en tankesmedja för första gången i Tomelilla. Sedan dess har de flesta som varit 
med blivit intervjuade av en representant från Open Skåne för att ytterligare identifiera både 

problem och lösningar. Alla som är med erbjuds en intervju för att deras erfarenheter och 

åsikter ska dokumenteras. 

Träffarna inleds alltid med en gemensam måltid, därefter får deltagarna presentera sig och 
generalsekreterare Aldo Iskra leder sedan samtalet under några timmar. Det första deltagarna 

ombads reflektera över var vad de anser kan stärka det gemensamma ansvarstagandet i 

kommunen och vilken känsla de har som kan öppna upp för mer dialog och samverkan. 

Teres Eriksson arbetar med flyktingungdomar och är sammankallande i Somaliska 
Kulturföreningen. Hon har två barn och lever med en afrikansk man. Teres inledde med att 

berätta att hon varken trivs eller känner sig trygg i kommunen hon bott i i fyra år och att hon 

välkomnar fler idéer och förslag. 

- Jag har konverterat till islam men har slutat att använda slöja på grund av påhopp. 
Initiativet ”Tillsammans för Tomelilla” som jag startade rann ut i sanden, till slut var det 

bara jag och en väninna som satt där med flyktingungdomarna. 

Kristin Svensson, enhetschef för Kultur och Bibliotek poängterade att det är viktigt att de som 

är ansvariga för publika verksamheter inser att deras lokaler kan användas som mötesplatser 
och att det är viktigt att skapa en känsla så att alla känner sig välkomna. 

Fredrik Roström, folkhälsostrateg och engagerad i Integrationsrådet menade att alla måste bli 
bättre på att ha en öppen dialog. Helena Berlin, Utvecklingschef, instämde och menade också 

att det är viktigt att skapa mötesplatser. 

- När vi möts skapar vi känslan att vilja samverka ännu mera, sa stiftsdiakon Carita Ibarra 

från Lunds stift. 
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Kerstin Bohne, avgående ordförande i Integrationsrådet, berättade om hur hennes lilla by gått 

från misstänksamhet och rädsla när ett flyktingboende skulle öppna till fantastisk gemenskap.  

- Allt handlar om personligt engagemang och om att mötas. De som var mest rädda 

tidigare är nu extramormödrar åt flyktingbarnen. Alla i byn gick samman och samlade in 
leksaker och kläder. Det gäller att inte förlita sig på myndigheter och titlar utan att ta 

personligt ansvar. Jag tror att det är en generationsfråga, vi som är yngre tror inte att 
myndigheterna ska fixa det. 

Cecilia Gyllenkrok Borgström, kommunikationsstrateg på Open Skåne, lyfte också fram vikten 
av mötesplatser, att våga vara tydlig med värderingar och att mötas med ömsesidig respekt. 

Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande nämnde vikten av att arbeta med värderingar 
och berättade att kommunen initierat ett värdegrundsarbete i skolorna. 

Det finns ett mycket lyckat exempel i Tomelilla på vilken skillnad en mötesplats kan göra: 

- Innan vi startade den Somaliska Kulturföreningen i Tomelilla var det jättetråkigt här. Nu 
har vi en moské och en massa aktiviteter tillsammans med andra organisationer som 

Svenska Kyrkan och Röda Korset. Vi hjälper ensamkommande barn, ordnar 

föreläsningar och fester tillsammans, berättade Abdikader Hagi Abdirahman, 
ordförande i Somaliska Kulturföreningen, som planerar en kulturfestival på torget i 

sommar. 

Monica Norén, diakoniassistent i Svenska Kyrkan, satt bredvid Abdikader och instämde med ett 

leende i att de hade ett mycket bra samarbete, till exempel arrangerade de tillsammans ett 
lyckat publikt dialogmöte med moskéns Imam och Tomelillas kyrkoherde.  

- Det var även mycket lyckat när en muslimsk flyktingtjej kom och berättade om sin tro 

och sin flykt för våra konfirmander, berättade Monica Norén. 

Även Jeanette Ranelycke, rektor på Tomelilla Folkhögskola, berättade om goda erfarenheter av 

att inleda dialog och skapa möjligheter att mötas som i deras språkkafé, stickkafé och genom 
att de startat SFI på Folkhögskolan. Hon föreslog att man kan passa på att informera föräldrar 

på förskoleträffar och föräldramöten om Tomelillas nya värdegrundsarbete, eftersom hon 

upplever att många barn får med sig fördomar mot flyktingar hemifrån. 

Ystad Allehandas chefredaktör Lars Mohlin inflikade att lokalredaktionen gärna skriver om 
integrationsinsatser och välkomnade information om event och händelser som 

lokalredaktörerna kan bevaka. 

- Det personliga mötet är bärande. Det gäller att skaffa sig allierade och att mobilisera 

krafter tillsammans. Vi måste respektera kritik och människors oro och samtidigt 
välkomna de många som vill bidra till ett öppet samhälle, poängterade Aldo Iskra och 

bad deltagarn att lista kommunens tillgångar.  
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Som goda exempel listades: Det täta samarbetet mellan Somaliska Kulturföreningen och 

Svenska kyrkan, Integrationsrådets arbete med värdegrundsarbete i skolorna som initierats, att 
skolorna gjorts bokningsbara efter kl 16 för föreningar, att de religiösa samfunden träffas och 

bjuder in föreningslivet lyftes fram. Flera i gruppen påpekade att Kulturhuset kunde utnyttjas 

ännu bättre som mötesplats. 

Inspelen ledde fram till det konkreta förslaget att Open Skåne tillsammans med Kristin 
Svensson och hennes personal i höst anordnar tre publika event i Kulturhuset där bland annat 

Somaliska Kulturföreningen och Svenska Kyrkan är delaktiga.  Deltagarna på mötet kommer att 

bidra med inspel i planeringen och fortsätta sin dialog för att stärka den sociala 
sammanhållningen i Tomelilla. 

I tankesmedjan deltog Leif Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande, Lars Mohlin, 

chefredaktör Ystadallehanda,  Abdikadir Hagi Abdirahman, Ordförande Somaliska 

kulturföreningen, Kerstin Bohne, avgående ordförande Integrationsnämnden,  Teres Eriksson, 
Samordnare Somaliska kulturföreningen, Helena Berlin, Utvecklingsstrateg Tomelilla kommun, 

Monica Kraft, Regional programchef 3R Region Skåne, Kristin Svensson, Enhetschef kultur och 
bibliotek Tomelilla kommun, Carita Ibarra, stiftsdiakon Lunds stift, Monica Norén, 

diakoniassistent Svenska Kyrkan. Open Skåne representerades av Aldo Iskra, 

generalsekreterare, Andreas Hasslert, projektledare, samt Cecilia Gyllenkrok Borgström 
kommunikationsstrateg. 

Malmö och Kristianstad 

Tillsammans med Malmö stad och Kristianstads kommun bjuder Open Skåne in lokala 
representanter för civilsamhället, religiösa gemenskaper, företagare, fastighetsägare och 

myndigheter till samtal, nätverksbyggande och kunskapsöverföring. 

Religiösa gemenskaper och socialt arbete - exemplet Lunds stift 
Det som idag kallas för Open Skåne har sitt ursprung i en förstudie som presenterades 2012 

(Social Cohesion i Malmö/Skåne). Ett av förstudiens teman handlade om religiösa 
gemenskaper i Skåne och socialt arbete. 

  

Tillsammans med Malmö pastorat genomfördes en studie/rapport och en sluten konferens 
(tankesmedja). Resultatet, rapporten ”Svenska kyrkans sociala arbete i Malmö under 2011”, 

uppmärksammades externt, exempelvis hos den politiska ledningen i Malmö och hos 
socialdepartement i regeringskansliet. Dessutom behandlades rapporten i media. 

  

Under hösten har Open Skåne tagit initiativ till att motsvarande beskrivning tas fram och 
presenteras under 2018. Arbetet kan ske i en samverkan mellan Lunds stift, olika pastorat i 

stiftet och Open Skåne. En studie kan genomföras rörande socialt arbete inom Lunds stift 
under 2017. 

  

Lunds stifts betydelse när det handlar om socialt arbete är betydande. Ett fokus på stiftets 
insatser skulle synliggöra verksamheter som idag tas för givna och därigenom troligtvis inte 
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kommer till sin fulla rätt. Även andra religiösa gemenskapers insatser skulle kunna belysas 

under en presentation 2018. 
  

På Open Skånes hemsida, under menyn Dokumentation, finns länken: Bilaga 6.3. Svenska 

kyrkans sociala arbete i Malmö under 2011. 

Ökad mångfald - höjd kompetens 

Under hösten 2016 och vårvintern 2017 genomför Open Skåne, i samarbete med Sydsvenska 

Industri- och Handelskammaren och Region Skåne, en serie sammankomster mellan 
muslimska gemenskaper i Skåne och företagare i regionen. I skrivande stund förs även samtal 

med Trelleborgs kommun om deltagande i initiativet. 

Syftet är att utveckla existerande verksamheter, stimulera uppkomsten av nya företag och 

skapandet av fler jobb, samtidigt som en angelägen social inkludering äger rum. Huvudfrågan 
rör näringslivets möjligheter att bättre ta vara på de resurser som finns i mångfaldssamhället? 

Genom möten, presentationer och samtal mellan företagare i de muslimska gemenskaperna 

och medlemmar i och utanför Handelskammarens krets kan erfarenhetsutbyte, 

kunskapsöverföring och nätverksbyggande äga rum. Möten som kan leda till ekonomiskt 
tillväxt och samtidigt vara ett viktigt bidrag till den sociala sammanhållningen i Skåne. 

Sammankomsterna kommer i mesta möjliga mån bestå av handplockade företag och 

företagare. I förberedelserna ingår intervjuer, för att lära känna deltagarnas behov och för att 

underlätta nätverksbyggandet. 

Refugees Sharing Inspiration 

Nyanlända, invandrare och flyktingar ur olika generationer och med skiftande tillhörigheter och 

bakgrunder träffas för att inspireras, lära av varandra och nätverksbygga. Initiativet är Open 
Skånes och sammankomsterna genomförs i samarbete med enskilda personer, nätverk och 

organisationer. Evenemanget startade i Malmö och kommer under 2017 -2018 att spridas till 
olika delar av Skåne.  

Kvinnors perspektiv och möjligheter 

Open Skåne ordnar återkommande möten där informella och formella kvinnliga ledare träffas 
för att prata om utmaningar och styrkor i deras respektive verksamheter och som individer. 

Syftet är att stärka den sociala samverkan genom dialog och ökade insikter. I samarbete med 

Lunds stift är Open Skåne igång med en serie tankesmedjor som involverar kvinnor i olika 
generationer och med skiftande erfarenheter av migration. 

Tankesmedja om kvinnligt ledarskap 

Ett tiotal kvinnliga representanter för religiösa samfund, ideella organisationer och myndigheter 
träffades den 18 april i Open Skånes lokaler. Rebecca Lillian, projektledare i Open Skånes 
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inledde och bad alla presentera sig och dela med sig av tre ord som beskriver ledarskap för 

dem. 

”Delegera, växande, engagemang, lyssna, tillit, uppmuntra, motivera, se resurser, kreativitet, 

stöttande, lita på, kommunikation, rosor på kinderna, tydlighet, ansvar, vision, mod att leda 
olikheter, drivkraft framåt”, var några av de ord som deltagarna valde efter att ha avnjutit en 

enklare buffé från Yallatrappan. 

- Empati, tydlighet och förmåga att delegera, sa landshövding Margareta Pålsson. 

- Demokrati, engagemang, empowerment, sa Weldeab Sebhatu från National Union of 

Eritrean Women . 

Cecilia Gyllenkrok Bergström, kommunikationsstrateg i Open Skåne, inledde därefter 

gruppsamtalet med att fråga hur begreppet feminism påverkar deras ledarskap. 
Malin Martelius, ansvarig för Malmö stads arbete med trygghet och säkerhet: 

- När det brister i jämställdhet kan jag bli odräglig.  Det feministiska perspektivet är något 

att hålla hårt i. 

- Nu har samhället gjort begreppet feminism mer accepterat i alla sammanhang, 

reflekterade Petruschka Rogmark från Refugees Welcome. 

- Jag har aldrig sagt att jag är feminist. För 20 år sedan förknippades begreppet med 

vänsterrörelsen, därför har jag aldrig känt mig bekväm med ordet. Nu har det en annan 
innebörd. Jag pratar mycket om jämställdhet, men det kan man göra utan att kalla sig 

feminist, sa Landshövding Margareta Pålsson. 

På frågan om vad som utmärker kvinnligt ledarskap var gruppen enig om att ledarskap inte 

handlar om kön utan om individer. Weldeab Sebhatu menade dock att kvinnor och män på 
grund av sin uppfostran har olika utmaningar och att hon upplever att kvinnliga ledare är bättre 

på att uppmuntra och att stärka andra. 

Linn Alenius från Winnet Skåne berättade att de tar fram kartläggning och en 

styrelseutbildning med fokus på jämställdhet. Sonja Gellman, SFI-lärare och aktiv i den 
egalitära judiska församlingen menade att hon inte upplever skillnader i ledarskap i sitt arbete, 

men att hon i sitt engagemang i församlingen förhåller sig till en patriarkal struktur. 

Efter Cecilia Gyllenkrok Borgströms fråga om hur deltagarna arbetar för att nå ett mer jämställt 

”mindset”, berättade Fatime Nedzipovska, från organisationen Mitt Liv om sitt arbete med att 
lyfta jämställdhetssperspektivet inom näringslivet och om att det i vissa sammanhang är 

jobbigt. 

Malin Martelius från Malmö stad:  
- I arbetet med trygghet och säkerhet måste vi anlägga könsperspektiv: ”Vad är det för 

roller vi låser in män och kvinnor i?”. 
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Alexandra Hjortswang från Refugees Welcome lyfte fram den enorma kvinnodominansen 
bland volontärer som en utmaning. Renée Carlsson från Länsförsäkringar menade att det 

också handlar mycket om ålder, om att släppa fram de yngre förmågorna och att stötta dem 

och att våga backa som mer erfaren kvinnlig ledare. 

Frågan ”Hur kan er organisation stötta integrationen?” fick bland annat dessa svar: ”Blanda 
medvetet, tro på att människor är resurser även för sig själva, undvika att förstärka olikheter, 

skapa mötesplatser.” 

Mötet avslutades med en reflektion av landshövding Margareta Pålsson om hur hon som 

kvinna tagit sig fram från icke-akademiska förhållanden och hur utbildning skapar möjligheter 
respektive stängda dörrar. 

- Om 20 år kommer vi att prata om hur vi ska få in fler män på många platser i samhället 
som kräver akademisk utbildning. I dagsläget kan vi göra något åt de ojämnställda 

styrelserna genom att vi inför valberedningar som representerar alla de olikheter man 
vill se i styrelserna. 

OPEN SKÅNES PILOTPROJEKT: AFROSVENSKAR I SKÅNE 

- Open Skåne öppnar dörrar som leder till samtal mellan människor som annars inte 
skulle ha träffats. Det ger oss en chans att påverka enskilda personer och samhället 
i stort.   

Aktivist Felix Unogwu, nätverket Afrosvenskar i Skåne 

Genom nätverksbyggande stärks Afrosvenskarnas möjligheter att bli hörda och att agera 

tillsammans med andra för alla människors lika värde. 

2014 publicerade Mångkulturellt centrum i Botkyrka Afrofobirapporten. En rapport med 
dramatiskt innehåll - om rasism, om kränkningar och våld. Rapporten bygger på nationellt 

material. Dessvärre finns skäl att tro att afrosvenskar även är svårt utsatta för diskriminering och 

rasism i Skåne. 

I år tar Open Skåne tillsammmans med organisationer och enskilda personer viktiga steg för 
lokal och regional organisering av afrosvenskarna i Skåne. Att ta del av och dra rätt slutsatser av 

afrosvenskarnas erfarenheter är avgörande i ett samhällsbygge som vilar på principen om alla 

människors lika värde. För att lyckas i bygget krävs organisering.  

Förebilder finns på flera håll. Ett exempel är Malmö Muslimska Nätverk och hur detta nätverk 
blivit en viktig samtalspartner för näringslivet och för lokala och regionala myndigheter. Med 

erfarenheter av skapandet av det muslimska nätverket verkar Open Skåne nu för 

organiseringen av afrosvenskarna.  
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Under året har tre sammankomster ägt rum i förberedelsen av etablerandet av ett regionalt 
afrosvenskt nätverk i Skåne. Länsstyrelsen Skåne och Open Skåne arrangerade i tillsammans 

en middag med temat ”För ett öppnare Skåne”. Middagen hölls den 2 juni i landshövdingens 

residens. Inbjudna var representanter för afrosvenska gemenskaper i Skåne och de regionala 
cheferna för Sveriges television och Sveriges radio. 

Steffi Aluochs tal i residenset i Malmö, den 2 juni. 
”Jag står här framför er idag pågrund av att mitt fysiska yttre. Ett yttre som signalerar att jag 

tillhör den afrikanska diasporan, något som i sin tur innebär att jag tvingas utstå verbala 
kränkningar, fysiska angrepp och rumsliga utestängningar i högre utsträckning i vårt svenska 

samhälle. 

De äldre representanterna för afrosvenskar i Sverige som sitter bland oss idag ser nog på mig 

med ambivalens. Man pendlar förmodligen från att vara stolt över hur jag som ung svart kvinna 
ser det som självklarhet att uttrycka min frustration kring diskrimineringen i vårt samhälle, och 

tillbaka sedan till förtvivlan över att jag ska tvingas bära samma kamp över axlarna som de 

kämpat så länge för att skona mig ifrån. 

Det är tyvärr av samma anledning som jag kämpar mot den diskriminering vi ser i samhället, för 
att nästa generation ska slippa släpa på samma trötta och utmattande kamp som vi fört så 

länge nu. Låt denna tillställning bli början för ett samarbete som kapar den eviga onda cirkeln. 

Som ser till att nästa generation slipper stå här precis som jag gör nu." 

OPEN SKÅNE PILOTPROJEKT: OPEN SKÅNE CAFÉ 

”Väntan på uppehållstillstånd är lång. Jag vill inte bli passiv! Jag vill lära känna 
människor. jag vill studera! Arbeta!” 

Nyanlände Mohammed 

"På Open Skåne Cafe känner jag mig välkommen och får jag modet att prata svenska." 

Nyanlända Nejum  

Open Skåne Café ger nyanlända möjligheter att lära sig svenska och att få kunskap om hur det 

svenska samhället fungerar. 

Open Skåne Café utvecklas till ett viktigt nav i området kring Södervärn, Möllevångstorget, 

Seved och Sofielund. Vi skapar naturliga länkar och långsiktiga samarbeten mellan Open 
Skånes verksamheter och Somali Business Center, Manpower, Winnet, Arbetsförmedlingen, 

MiP, Islamakademin, Finsam - Internationella kvinnor och kanske framför allt Yalla Sofielund. 

Partners som vi kommer ha ett dagligt samarbete med. Vi är en naturlig samarbetspartnern för 
föreningar som vill skapa publika event för nyanlända som huvudmålgrupp.  
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Open Skåne Café hyr en yta på 90 kvadratmeter för sin verksamhet, i anslutning till Open 
Skånes lokaler och Yalla Sofielunds kaférörelse. 

Verksamheten har varit igång sedan mitten av april. Eftersom lokalerna inte var färdigställda 
som utlovat fick verksamheten anpassas därefter i våras, men sedan den 22 augusti har 

verksamheten varit igång minst fyra dagar i veckan, fyra timmar om dagen. Open Skåne Café är 
ett samarbete mellan Malmö stad och Open Skåne. 

Open Skåne Cafés aktiviteter under året 

Första aktivitetstillfället: 12 april. Sista tillfället: 22 december. Totalt antal aktiviteter: 196. 

Språkcafé - Måndagar 10-14, Tisdagar 14-16, Torsdagar 12-16, Fredagar 10-14 

Här möts människor från olika länder, med olika kulturella bakgrunder, som kan flytande 
svenska, lite svenska eller nästan ingen svenska alls och pratar om livet, samhället, religion, 

politik och kärlek. Här ökar vi deras språkkunskaper och ger dom modet att våga använda 
språket. Första tillfället: 22 augusti. Sista tillfället: 22 december. Antal tillfällen totalt 2016: 67. 

Språkvärd: Maria Wiman och Anne Seidel. 

Föräldragrupp på Svenska - Måndagar 12-14 

Nyanlända, utrikesfödda och infödda svenskar som alla är nyblivna föräldrar träffas och övar 
svenska genom att prata om sina barn och föräldraskapet. Återkommande besök från Malmö 

stads förskoleförvaltning. Första tillfället: 12 april. Sista tillfället: 19 december. Antal tillfällen 

totalt 2016: 23. Språkvärd: Maria Wiman. 

Det öppna samtalet - Tisdagar 12-14 
Första tillfället: 11 maj. Sista tillfället: 20 december. Antal tillfällen totalt 2016: 19 

Språkvärdar: Salahuddin Barakat, Lena Widding Hedin, Collins Luther Zola och Steffi Aluoch. 

Det öppna samtalet med Salahuddin Barakat. 

På Salahuddin Barakats samtal har man bland annat diskuterat; hur man startar företag i 
Sverige, bilbränderna med räddningstjänsten, att fira ramadan i Malmö, vikten av interreligiös 

dialog och kvinnligt företagande. Första tillfället: 11 maj. Sista tillfället: 20 december. Antal 

tillfällen totalt 2016: 10 

Det öppna samtalet med Lena Widding Hedin 
Under Lena Widding Hedins workshops samtalar hon om vilken roll integrationen spelar för 

den nyanländes fysiska, psykiska och sexuella hälsa. Första tillfället: 20 september. Sista 

tillfället: 15 november. Antal tillfällen totalt 2016: 5 

Det öppna samtalet med Collins Luther Zola 

På Collins Luther Zolas samtal diskuteras afrofobi, vilka problemen är och hur man löser dem. 
Han har även i samtal om hur vikten av att engagera sig i föreningslivet och hur det kan 

påskynda integrationen. Första tillfället: 13 september. Sista tillfället: 29 November. Antal 

tillfällen totalt 2016: 2 

 24



2016-12-05

Det öppna samtalet med Steffi Aluoch 

Under Steffi Aluochs samtal berörs ämnen som; saknade identiteter i film, feminism ur olika 
religiösa perspektiv och hur man kan ta sig loss från sin socio-ekonomiska arvet. Första tillfället: 

30 augusti. Sista tillfället: 13 december. Antal tillfällen totalt 2016: 3. 

Vi sjunger tillsammans - Torsdagar 14-16 

Kören sjunger sånger på lätt svenska och deltagarna får därmed tillfälle att öva sin svenska 
genom repetion samt att förbättra uttalet och melodin i språket. Första tillfället: 12 maj. Sista 

tillfället: 22 december. Antal tillfällen totalt 2016: 24. Språkvärd: Emma Rosengren. 

Stickcafé - Fredagar 10-14 

Här möter svenskfödda och nyanlända varandra genom sitt intresse för handarbete.  
De stickar, pratar mönster, färger och livet, lär ut stickning till nya intresserade. Allt på svenska. 

Första tillfället: 26 augusti. Sista tillfället: 16 december. Antal tillfällen totalt 2016: 25. Språkvärd: 

Anne Seidel. 

Sycafé - Fredagar 10-14 
Ett samarbete med ASK (Afghansk-svensk kraft) där ensamkommande ungdomar syr under 

ledning av Karin Oddner. Första tillfället: 1 juli. Sista tillfället: 26 augusti. Antal tillfällen totalt 

2016: 9 Språkvärd: Karin Oddner. 

Aldos politikskola - Onsdagar kl. 18-20 
Samtliga partier (Feministiskt Initiativ, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet) i Malmö kommunfullmäktige 

deltar i politikskolan för att presentera sin politik, och ge nya svenskar mer kunskap om hur 
demokrati och parlamentarism fungerar i Sverige. Politikskolan är ett samarbete mellan 

bildningsförbundet Sensus och Open Skåne. Första tillfället: 14 september. Sista tillfället: 1 
december. Antal tillfällen totalt 2016: 7. Språkvärd: Sandra Hedman och Aldo Iskra. 

Det gröna rummet - Söndagar  15-17 
Bokcirkel, som läser svenska författare och diskuterar deras verk utifrån ett muslimsk 

perspektiv. Det gröna rummet är ett samarbete mellan bildningsförbundet Ibn Rushd och Open 
Skåne. Första tillfället: 18 september. Sista tillfället: 16 oktober. Antal tillfällen totalt 2016: 5 

Språkvärd: Salim Najar och Salih Tufekcioglu. 

Sagostund - Tisdagar 15-16 

Paralell-läsning av sagor på svenska och arabiska för att öka språkförståelsen. Wafaa Suliman, 
pedagog, använder sagor som verktyg för att prata med barn om krig och flykt. Sagostunderna 

är ett samarbete mellan Malmö stadsbibliotek och Open Skåne. Första tillfället: 20 september. 

Sista tillfället: 15 november. Antal tillfällen totalt 2016: 6. Språkvärd: Wafaa Suliman. 

Bräck vatten - filmvisning och samtal 
En film om Asta och Midhat Ibrahimbegovic, om att leva tillsammans som kristen och muslim, 

om 60 år av kärlek. Filmen (19 minuter) finns på hemsidan www.openskane.se/inspiration/. 

Första tillfället: 5 oktober. Sista tillfället: 15 december. Antal tillfällen totalt: 6. Språkvärd: Maria 
Wiman. 
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Föräldrakurs för föräldrar till barn som genomlevt trauma 
Workshops där föräldrar till traumatiserade barn lär sig mer om svensk barnuppfostran och hur 

man möter barnen i deras smärta, oro och rädslor. Wasa Suliman är pedagog och har arbetat 

med barn på flykt i Syrien. Kursen är ett samarbete mellan Malmö stadsbibliotek och Open 
Skåne. Första tillfället: 11 oktober. Sista tillfället: 8 november. Antal tillfällen totalt 2016: 3. 

Språkvärd: Wafaa Suliman. 

Open Skåne Café bjuder in 

En plattform för att snabbt kunna fånga upp aktuella händelser och skapa ett forum för 
diskussion. Under hösten bjöd Open Skåne Café in forskarna från Lunds universitet Leif 

Stenberg och Rickard Lagervall för att berätta om sin rapport ”Muslimska församlingar i Malmö  
och Lund - En ögonblicksbild”. Datum: 25 maj. Antal tillfällen totalt 2016: 1. Språkvärd: Aldo Iskra 

OPEN SKÅNE FORUM 

Om firandet av religiösa och kulturella högtider i Malmö 

I Malmö firas olika högtider med traditionella och religiösa anknytningar. Malmö stads 

kulturförvaltning har givit Open Skåne i uppdrag återkomma med förslag om hur firandet av 
högtider kan breddas.  

• Uppdragets syfte är att höja kunskapen om religiösa och kulturella högtider bland 

Kulturförvaltningens personal och att stärka inkluderingen av malmöborna i förvaltningens 

arbete.  

• Förutsättningar ska ses över för ett bredare firande av högtider inom förvaltningens 

verksamheter.  

• Möjligheter till samarbeten med olika förvaltningar inom kommunen ska uppmärksammas. 

Det civila samhällets kompetenser, exempelvis de religiösa och kulturella gemenskapernas, är 
viktiga resurser. Firande av religiösa och kulturella högtider kan väsentligt bidra till att stärka 

gemenskapen och den sociala sammanhållningen i Malmö. 

I egenskap av företrädare för en religiös eller kulturell gemenskap i Malmö, och med intresse 

för frågan om firandet av högtider med traditionella och religiösa anknytningar inbjöds en bred 
krets av representanter för Malmös religiösa gemenskaper in till två konferenser under det 

kommande året.  

Frågor som diskuteras är exempelvis; 

• Vilka i Malmö är i behov av ett breddat firande av högtider? 

• Vad kan de religiösa och kulturella gemenskaperna bistå med??  

• Vad kan Malmö stads roll vara? 

Konferenserna har formen av öppna mindre och större forum. och äger rum hos Open Skåne. 
Den första träffen hölls onsdagen den 18 maj. 
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Om religionsfrihet och social sammanhållning 

Religionsfriheten är en mänsklig rättighet. Friheten innebär rätten till religionsutövning 

samtidigt som det även är en rätt till konvertering och sekularitet. I och med globaliseringen 
möts religiösa och sekulära människor i frågeställningar och sammanhang som är nya och som 

ibland kan kännas främmande. 

Den 12 februari 1718, i Lund, fattade kung Karl XII beslut om religionsfrihetens införande. 

Friheten avgränsades till att gälla enbart staden och marinbasen Karlskrona. Idag omfattas hela 
landet av denna frihet. Men det är en frihet som ibland ifrågasätts på sätt som skapar sociala 

spänningar. Konsekvensen blir att människor blir skrämda och inte vågar uttrycka sin tro 
offentligt. 

Den sociala sammanhållningen förutsätter respekten för de mänskliga rättigheterna. Att 
människors okunskap och rädsla kan inskränka på friheten till religionsutövning har vi exempel 

på i Skåne. Utfall och kränkningar mot personer i slöja, bärande på davidsstjärnan eller på ett 
krucifix sker återkommande. Hur ökar vi kunskapen om religionens betydelse i den enskilda 

personens liv? Hur belyser vi religionsfrihetens roll i strävan efter starkare social 

sammanhållning? 

Open Skåne förbereder, i samband med 300-årsdagen av Karl XII:s beslut, ett publikt forum 
med fokus på frågorna ovan. 

OPEN SKÅNE EVENT 

En viktig del av Open Skånes verksamhet utgörs av nätverksbyggande, utvecklandet av egna 

men även andras nätverk. Att dela en måltid är ett bra sätt att minska avståndet mellan 

människor. Att äta en enkel måltid ger tillfällen till småprat och till viktiga samtal och kontakter. 

Afrosvenskar i Skåne 
Länsstyrelsen Skåne och Open Skåne arrangerade i tillsammans en middag med temat ”För ett 

öppnare Skåne”. Landshövding Margareta Pålsson var värd för middagen som hölls den 2 juni i 

residenset. Inbjudna var representanter för afrosvenska gemenskaper i Skåne och de regionala 
cheferna för Sveriges television och Sveriges radio. 

Open Skåne Mingel 

Den 5 oktober bjöd Open Skåne in samarbetspartners till mingel och presentationer av 

verksamheten. Arrangemanget genomfördes i Open Skånes lokaler i Malmö.  

Ökad mångfald - höjd kompetens 
På initiativ av Herbert Felixinstitutet och Open Skåne arrangeras återkommande träffar för 

nätverksbyggande och kunskapsöverföring. Syftet är att stärka samspelet mellan 

civilsamhället och näringslivet i ett mångfaldsperspektiv. Vid det första mötet, som ägde rum 
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10 november hos Open Skåne, deltog förutom Herbert Felixinstitutet, Mitt Liv, Studentkåren vid 

Malmö högskola och Social innovation Skåne. 

It Won’t Stop Until We Talk/Det blir inget slut förrän vi pratar 

Tillsammans med studieförbundet Bilda och bildningsförbundet Ibn Rushd arrangerade ett 
seminarium med den israelisk/palestinska organisationen The Parents Circle. En organisation 

som samlar israeliska och palestinska familjer, som alla har förlorat anhöriga i konflikten i Israel 
och Palestina. Deras vilja att träffas är försök att att lindra sorgen och att bidra till en fredlig 

utveckling i deras länder. Sammankomsten ägde rum 18 november, hos Open Skåne. 

LUNDS UNIVERSITET OCH MALMÖ HÖGSKOLA  
Sedan januari är universitetspraktikanter från Lunds universitet och Malmö 

högskola involverade i Open Skåne verksamhet, innebärande delaktighet i planerings- arbetet 

som i genomförande- och utvärderingsprocessen. 

Universitetspraktikanter 2016 
• Annica Persson, Mänskliga rättigheter, Malmö högskola,  

• Inga Stump, Environmental Studies and Sustainable Development, Lunds universitet, 

• Leticia Tusemererwa, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Malmö högskola, 
• Merita Bergit Remes, Mänskliga rättigheter, Malmö högskola, 

• Sanaz Ahmadi, Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet,  
• Simona Nediljkovic, Europeiska studier, Lunds universitet, 

• Sinziana Feyer, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Malmö högskola, 

• Topi Tokola, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

INTERNATIONELLA NÄTVERK/ORGANISATIONER 

Open Skånes verksamhet är byggd på internationella perspektiv och kontakter. Frågor om 

globalisering, mångfald och social sammanhållning utgör kärnan i Open Skånes 
programaktiviteter.  

Under året har Open Skåne varit i kontakt med de organisationer som följer;  

• Community of Jews and Muslims (CO-JAM), London,  

• Foundation for Interethnic Understanding,  New York and Paris, 

• Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Brussels, 

• Mellan Education, Copenhagen, 

• New Ground: A Jewish-Muslim Partnership for Change, Los Angeles, 

• Nisa-Nishim Jewish-Muslim Women’s Network, London, 

• One Voice Movement, London and Tel Aviv, 

• Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden, Stockholm, 

• Salaam Schalom, Berlin, 

• Salaam Schalom, Copenhagen, 

• Sisterhood of Salaam Shalom, New York Three Faiths Forum (3FF), London,

• USA:s ambassad, i samband med ambassadör Azita Rajis besök i Malmö, 

• Union of there Baltic Cities, Gdansk, Polen, 
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• World Union for Progressive Judaism, London and Jerusalem. 

EXTERNA ARRANGEMANG 

Open Skåne deltog i ett antal presentationer och konferenser under året. Nämnas kan 
• Afrosvenskarnas forum för rättvisa, konferens och minneshögtid, Malmö. 

• Fryshuset, Tillsammans för Sverige och 3FF, konferensen ”Religion, livsåskådningar och social 
hållbarhet i Malmö”, Malmö. 

• Gruppen för religiös dialog, Helsingborg. 

• Judiska församlingen i Malmö, minneshögtiden Kristallnatten. 
• Malmö pastorats (Svenska kyrkan) konferens ”Samhälle & existens” där Open Skåne var 

partner.   
• Malmö stad, konferensen ”Radikaliseringen i Malmö”. 

• Malmö stads kulturförvaltnings dialogmöte angående Demokrati- och Migrationsmuseum i 

Malmö. 
• Malmö stad och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, seminariet ”Dubbel 

yrkesutbildning”. 
• Malmö stad och Van Alen Institute, seminariet ”Opportunity Space”. 

• Näringslivsuppropet, Malmö. 

• Nätverket Kristianstad för alla!, konferens om ”Delaktighet, värdegrund och sammanhållning i 
ett mångfaldigt Kristianstad”, Kristianstad. 

• Nätverket Tro och Tolerans, Malmö. 
• Nätverket Tusen Tankar, konferensen ”Hur mår ett samhälle där vissa bara kollar sminktips 

och några rastsik propaganda?”, Kristianstad 

• Paideia Conference ”Home: A Simple Notion Contested”, Stockholm. 
• Romskt informations- och kunskapscenters Öppet hus, Malmö 

• Skåne Nordost, konferensen ”Integration som leder till produktivitet, välfärd och tillväxt, 
Kristianstad. 

• Social Innovation Skåne och Malmöandan. 

• Somali Information- & Business centers Öppet hus, Malmö. 
• Sydsvenska Industri- och Handelskammarens årsmöte, Malmö. 

• Union of the Baltic Cities, conference ”Refugees - a challenge and a chance for the Cities of 
the Baltic Sea region, Rostock, Tyskland. 

KONTOR OCH PERSONAL 
Sedan Malmö stads beslut i december 2015, om att ge medel till Open Skåne för att starta 

språkkaféet Open Skåne Café har projektledare Sofia Rydberg anställts på 40%. Hon påbörjade 

sitt uppdrag den 1 januari.  

Projektkoordinator Sofia Hallbäck är anställd på 60%  och började anställningen den 1 mars. 
Hennes resterande 40% ägnas åt Open Skåne.  

Undertecknad är engagerad med 20 procent av sin arbetstid i språkkafeet, resterande 60% 
ägnas åt Open Skåne.  
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Projektledarna Andreas Hasslert och Rebecca Lillian är båda anställda på 50% och avsätter, vid 

behov, tid för arbetet med Open Skåne Café.  

Även arvoderade krafter och volontärer bidrar med insatser. 

VERKSAMHETSÅRET 2015  

ISLAMOFOBI OCH ANTISEMITISM 

Upprepade kränkningar av muslimer och judar i Skåne och Öresundsregionen bidrog till att 

Open Skåne, redan vid årskiftet, engagerades i olika evenemang för alla människors lika värde 
och mot våldsbejakande extremism.  

I arbetet mot främlingsfientlighet, islamofobi och antisemitism bidrar Open Skåne genom de 

aktiviteter som följer;  

• Den 2 januari genomfördes manifestationen ”Rör inte min moské” på flera håll i Sverige. I 
Malmö arrangerades mötet av muslimska gemenskaper i Skåne. Open Skåne deltog i 

planeringen genom projektledare Andreas Hasslert. Generalsekreteraren inledde talarlistan 
och agerade moderator för mötet.  

• I manifestationen deltog Jehoshua Kaufman, ordförande för Judiska församlingen i Malmö. 
Någon vecka senare 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!”.  

• I mitten av januari beslöt Open Skåne att utveckla en judeo-muslimsk dialog för att engagera 
en bred krets judar och muslimer för kunskapsinhämtning i judendom och islam. Syftet är att 

stärka upplevelsen av gemenskap och öka förståelsen för religionen, den egna och den 
andres. Sammankomsterna är igång och har genomförs fortsatt under hösten. Serien av 

sammankomster går under namnet Open Skåne Partnerskap - Judar och muslimer 

tillsammans i fest och vardag. 

• Den 2 mars inviterade Open Skåne 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.  

• Samma dag, den 2 mars genomfördes Open Skåne Forum, en publik konferens som tog 
utgångspunkt i judiska och israeliska erfarenheter i mellanöstern, Europa och Skåne. 

Konferensen kretsade kring frågan om samtalet som verktyg för samhällsförändring. Rabbin 

Rebecca Lillian, Judiska församlingen i Malmö, samtalade med Gershon Baskin, som är 
medgrundare till Israel-Palestine: Creative Regional Initiatives (IPCRI), en ideell tankesmedja 

som kombinerar forskning med fredsskapande åtgärder och påverkansarbete i Israel och 
Palestina. 
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• 16 mars träffade Open Skåne 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. Rapporten kommer att få genomslag internationellt och därigenom få påverkan på 

bilden av Malmö. Skåne och Sverige. Under programpunkten ”Meeting with Open Skåne” 

företrädes Open Skåne av vice ordförande Stephan Müchler, rabbin Rebecca Lillian, Judiska 
församlingen i Malmö, imam Salahuddin Barakat, kyrkoherde Anders Ekhem, Svenska kyrkan 

i Malmö, landshövding Margareta Pålsson, Länsstyrelsen Skåne och generalsekreteraren.  

• Den 4 maj och 15 oktober genomfördes det första och andra i en serie om tre möten under 

året mellan ledningen för polismyndigheten Region syd och muslimska gemenskaper i 
Skåne. Det är möten som syftar till att utveckla det gemensamma trygghetsfrämjande 

arbetet. Mötesserien, som Open Skåne faciliterar, benämns Open Skåne Partnerskap - 
Polisregion Syd och muslimska gemenskaper för ett tryggare och öppnare Skåne. 

• 11 juni, deltog Open Skåne  minneshögtiden ”20 år sedan folkmordet i Srebrenica”, som hölls i 
Lund. 

• 22 augusti var Open Skåne delaktigt i manifestation ”Ring of Peace”, en mänsklig ring knuten 

runt synagogan i Köpenhamn. 

• 26 oktober träffade generalsekreteraren vice ambassadör Robert S. Gilchrist från USAs 

representation i Stockholm. Mötet i Lund var en uppföljning av samtalen med Ira Forman, 16 
mars. 

• I sammanhanget bör nämnas att det i förstudien till Open Skåne (Social Cohesion i Malmö/
Skåne, 2012) finns ett förslag om kommunalt engagemang i religiösa högtider. En process är 

igång i Malmö stad som innebär att kommunen aktivt kan komma att delta i firandet av 
religiösa och andra traditionella högtider.  

OPEN SKÅNE THINK TANK  

”Tankesmedjan visade på ett imponerade sätt vilken energi som skapas och frigörs 
när människor från olika organisationer träffas för att samverka och skapa trygghet.” 
Polisintendent Mats Cronhag, Polisområde södra Skåne 

”Redan dagen efter mötte jag Abdikadir på gatan och vi började samtala – vilket inte 
hade hänt om vi inte träffats tidigare. Jättekul! Det här blir kan bli riktigt bra!” 
Kyrkoherde Susanna Adner, Svenska Kyrkan 

”Jag ser fram emot en fortsättning till hösten där vi kan fortsätta samtalen kring hur vi 
tillsammans kan hjälpas åt att skapa framtidstro och trygghet för alla som bor och 
vistas i vårt fina nordöstra Skåne.” 
Kommundirektör Christel Jönsson, Kristianstads kommun 

”Tankesmedjan är ett bra sätt att föra ett öppet och konstruktivt samtal, som både kan 
leda till ökad förståelse och konstruktiv samverkan.” 
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Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg, Tomelilla kommun 

Hur får vi känslan av trygghet och framtidstro att sprida sig i Skåne?  

I början av året arrangerades en tankesmedja, den första i en serie, med utgångspunkt i frågan 

”Hur får vi känslan av trygghet och framtidstro att sprida sig i Skåne?”. Bild- och 
textdokumentation om tankesmedjorna finns på www.openskane.se. 

Tankesmedjorna ägde rum i Eslöv, Kristianstad och Tomelilla. För deltagarna i tankesmedjorna 

var det angeläget att ställa sig frågan; Hur kan myndigheter, näringsliv, lärosäten, det civila 

samhället och de religiösa gemenskaperna bidra till att sprida kommuninvånarnas upplevelse 
av trygghet och framtidstro? 

Eslöv, 16 februari 

I tankesmedjan deltog Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Cerny Ericson, 

kyrkoherde, Anna-Karolina Eriksson, reporter, Eva Hallberg, kommundirektör, Patrik Isacsson, 
Lokalpolisområdeschef, Håkan Larsson, kommunstyrelseledamot, Cecilia Lind, ordförande i 

Felix Herbert-institutet, Ermina Mujdzic, chef för ungdomsverksamheten vid Kultur- och 
fritidsför- valtningen, Samir Muric, imam vid Islamiska föreningen i Eslöv, Ivar Scotte, konsulent 

hos Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation och Kristina Warming, ordförande för Eslövs 

Biståndscenter och Företags-Mix i Eslöv. Open Skåne representerades av generalsekreteraren 
som modererade mötet, projektledare Andreas Hasslert, projektkoordinator Caroline Cline och 

universitetspraktikant Martin Olsson.  

Kristianstad, 1 juni 

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 församlingen i Kristianstad, Jörgen Svensson, Chefredaktör Kristianstadsbladet. 

Open Skåne representerades av Aldo Iskra, generalsekreterare som modererade mötet och 
Andreas Hasslert, projektledare och sekreterare. 

Tomelilla, 24 augusti 
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, Samordnare 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. Open Skåne representerades av Aldo Iskra, 

generalsekreterare som modererade mötet, Andreas Hasslert, projektledare och sekreterare 

samt Cecilia Gyllenkrok Borgström Kommunikationsstrateg. 
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Genusperspektiv - en serie tankesmedjor om kvinnors ledarskap 

Med bakgrund i möten, intervjuer och deltagande i olika nätverk som Open Skåne engagerats i 
under året har frågor väckts om kvinnors ledarskap. Bristen på kvinnor i ledande positioner har 

diskuterats. Liksom behovet av att lära känna de problem och möjligheter kvinnor möter som 

informella eller formella ledare. 

Open Skåne vill främja kvinnors vilja till ledarskap, med syftet att stärka den sociala 
sammanhållningen. Förberedelser har gjorts för att genomföra tre tankesmedjor våren 2016. 

De tematiska utgångspunkterna föreslås handla om;  

• Kvinnor och religion - Hur ska vi tillse att kvinnors röst hörs i religiösa samhällsgrupper? 
• Kvinnor och migration - Hur kan immigrantkvinnor från olika generationer mötas? 

• Kvinnor och ledarskap - Hur uttrycker kvinnor ledarskap i samhället? 

OPEN SKÅNE FORUM  
Open Skåne Forum har formen av ett samtalsforum, som är publikt och tar utgångspunkt i 

frågor som är aktuella och angelägna för många i Skåne. Under året arrangerades Open Skåne 
Forum vid två tillfällen, Lund den 2 mars och Helsingborg den 11 maj. Film - och 

textdokumentation om forumen finns på www.openskane.se. 

Hur kan samtal bidra till att ena ett splittrat Skåne? 

Samtalet är verktyget forumets huvudtalare Gershon Baskin använder i sitt arbete för fred i 
Israel och Palestina. Open Skåne Forum tog utgångspunkt i frågan ”Hur kan samtal bidra till att 

ena ett splittrat Skåne?”. 

Rabbin Rebecca Lillian, Judiska församlingen i Malmö, samtalade med Gershon Baskin, som är 

medgrundare till Israel-Palestine: Creative Regional Initiatives (IPCRI), en ideell tankesmedja 
som kombinerar forskning med fredsskapande åtgärder och påverkansarbete i Israel och 

Palestina. Gershon Baskin blev världsberömd efter att ha öppnat en hemlig kontakt mellan 

Israel och Hamas och deltagit i förhandlingar om fångutväxlingar, 2011.  

I forumet deltog även psykolog Eugenia Rozenberg, regionfullmäktige- ledamoten Annika 
Annerby Jansson och författaren Maria Küchen, med reflektioner utifrån det psykologiska, 

politiska och religiösa samtalet. Generalsekreteraren modererade mötet.  

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

Bilden av Skåne påverkar oss. Hur kan vi påverka bilden? Det var huvudfrågan för Open Skåne 
Forum i Helsingborg. En av de första frågor som ställdes var vi vill ändra bilden eller 

verkligheten bakom bilden? 

Det var en panel som leddes moderator Carina Brorman (rådgivare inom förändringsledarskap 

och varumärkesarbete) som genomgående engagerade publiken att fråga, tänka efter och 
svara. I panelen satt Jesper Falkheimer (rektor för Campus Helsingborg, professor i strategisk 

kommunikation vid Lunds universitet), Cecilia Gyllenkrok (fd kommunikationsdirektör hos 

Region Skåne, konsult), Johan Wessman (VD och chefredaktör för Öresundsinstitutet), Anders 
Mellberg (kommunikationsdirektör i Malmö stad), Thereza Eriksson (romsk aktivist/utbildare i 
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det romska civilsamhället) och Othman Al Tawalbeh (doktorand i Islamisk teologi vid Uppsala 

universitet). 

Om civilsamhällets bidrag till tryggheten, säkerheten och framtidstron i Malmö 

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? 

I panelen deltog biskop Johan Tyrberg, Lunds stift, kommunalråd Andreas Schönström (med 

ansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor), Malmö stad, imam Salahuddin Barakat, 

Islamakademin, talesman Ahmed Maghsoud, Afghanska församlingen i Malmö och 
folkhälsochef Elisabeth M Bengtsson, Region Skåne. Aldo Iskra, Open Skåne, modererade 

mötet. Samtalet ägde rum tisdagen 15 december kl 10 – 11, hos Open Skåne på Nobelvägen 21 
i Malmö. 

- Allt är nytt, när man kommer som flykting är verkligen ensam. Utan kontakter och 
stöd kommer man del aldrig in i samhället. Talesperson Ahmed Maghsoud, afghanska 

församlingen i Malmö 

- Här har det civila samhället och de religiösa samfunden en viktig möjlighet att bidra 
till att stärka den nyanländes självkänsla och upplevelse av gemenskap. Det starka 
engagemang vi sett under hösten från många frivilliga är oerhört positivt också för 
dem själva. Forskning visar dessutom att vi mår bättre av att ge än av att få. 
Folkhälsochef Elisabeth M Bengtsson, Region Skåne 

OPEN SKÅNE PARTNERSKAP 

Judiskt-Muslimskt partnerskap 
På Open Skånes initiativ och under ledning av rabbin Rebecca Lillian och imam Salahuddin 

Barakat träffas en bred krets judar och muslimer återkommande för kunskapsinhämtning i 
judendom och islam. Syftet är att stärka upplevelsen av gemenskap och öka förståelsen för 

religionen, den egna och den andres. Sammankomsterna är igång och genomförs under 

hösten och vintern, 2015-2016. Projektet dokumenteras av fotograf, under 2016 tillkommer 
insatser från en skrivande journalist. Materialet utgör grunden för en bokutgivning. 

Muslimska gemenskaper och Polisregion Syd 

- Jag är mycket positivt överraskad och nöjd. Samtalen var givande och mina kollegor 
har gett beröm till mötet. De ser stora möjligheter till ett utvecklat samarbete. 
Polismästare Ulf Sempert, Polisregion Syd 

Den 4 maj initierade och genomförde Open Skåne det första i en serie möten mellan 
Polisregion Syd och muslimska gemenskaper i Skåne. Det är möten som syftar till att, med 

gemensamma ansträngningar, stärka det trygghetsfrämjande arbetet med fokus på islamofobi 

och våldsbejakande extremism. Gruppen träffades åter 15 oktober. Nästa möte äger rum i 
början av 2016. 
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När strukturen för samarbetet mellan de muslimska gemenskaperna och myndigheten 

etablerats lämnar Open Skåne rollen som facilitator av dialogen. 

Bland deltagarna i processen kan nämnas: Annika Stenberg, regionpolischef, Ulf Sempert, 

polismästare, Helena Casu-Häll, mångfaldssamordnare Polisregion Syd, Ibrahim Gicvan, 
ordförande Muslimska församlingen i Malmö, Alen Delic, Imam bosniakiska trossamfundet, 

Hussein Deendar, svensk Afghanska Församlingen, Sammar Khalil, ordförande Ibn Rushd 
Studieförbund Södra, Jamaal Abdulle, sekreterare Skånes horn av Afrika, Rifat Zenilovic, 

ordförande Bosniakiska församlingen i Trelleborg, Ali Ibrahim, imam Islamic center i Lund, 

Mailam Avidu, organisatör Arlövs muslimska kulturförening/Biet, Ali Hasani, Shia imam och 
konsult, Romdhane Boussaidi, vice ordförande Islamiska förbundet i Malmö, Mahmoud Kayed, 

ledamot Salsabil kulturcenter, Qasim Abdi Ahmed, koranlärare, Somaliska föreningen, Samir 
Chahror, Arabiska familjesällskapet /Helsingborg, Aldo Iskra, generalsekreterare, Felix 

Unogwu, projektledare och Andreas Hasslert, projektledare Open Skåne 

Näringsliv och civilsamhälle - för ökad mångfald och höjd kompetens 

I dialog med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Länsstyrelsen i Skåne har Open 
Skåne arbetat fram en plan för projektet ”Näringsliv och civilsamhälle - för ökad mångfald höjd 

kompetens”. I sökandet efter partners under genomförandefasen förs samtal med Manpower 

AB, Region Södra Sverige. 

Projektets övergripande syfte är att öka kompetens och kunskap ute på företag och offentlig 
verksamhet för att skapa en attitydförändring när det gäller att anställa personer, som på grund 

av förutfattade meningar och bristande matchning, idag är felplacerade på arbetsmarknaden - 

antingen som överkvalificerade eller arbetslösa. I fokus är kvinnor och män med utländsk 
bakgrund, vilka hindras till anställningar som svarar mot deras rätta kvalifikationer. Processen 

skapar ett samhälleligt mervärde genom att dessa personer ses som en resurs och inte ett 
problem. Denna kompetensförsörjning gagnar även näringsliv och offentlig verksamhet. 

En av Skånes största utmaningar är den låga sysselsättningsgraden. Detta är mest påtagligt 
bland personer med utländsk bakgrund, som trots kompetens och färdigheter kan ha svårt att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Stora landvinningar kan på sikt göras för att öka 
sysselsättningen i denna grupp. Detta framhävs av OECD (Territorial Reviews: Skåne 2012) som 

en fråga av stor vikt för Skånes ekonomiska utveckling. Situationen är alarmerande och 

påtagligt aktuell, inte minst med hänsyn till de internationella flyktingströmmarna.  

Enligt Mångfaldsbarometern 2015, utförd av Proffice och TNS Sifo, säger nästan var fjärde 
svarande att bristande intresse från företagsledningen är ett hinder för mångfaldsarbete. För 

att uppnå en mer jämlik och inkluderande anställningsförfarande måste ledarskapet delta i en 

förändringsprocess. Personer i beslutsfattande ställning som verkar inom näringsliv och 
offentlig verksamhet är därför vår primära målgrupp.  

Open Skåne vill bidra med kunskapsallianser mellan personer och nätverk genom att facilitera 

möten som uppmuntrar till mångfald inom rekrytering för kvalificerade jobb. Målgruppen är i 

första hand mot personer i beslutsfattande ställning som verkar inom näringsliv och offentlig 
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verksamhet. Arbetsmetoden består av intervjuer, tankesmedjor, forum och möten i 

civilsamhället. 

OPEN SKÅNE EVENT 
Open Skåne Lunch 

Open Skåne inviterade till lunch och samtal om fredsfrämjande arbete i Jerusalem och 
om samarbeten mellan muslimska och judiska gemenskaper i Skåne. Lunchen ägde rum 2 

mars, i Malmö Börshus. 

Gäster var Alen Delic, imam, Bosniska Islamiska församlingen, Allan Hadrous, Salsabil moskén, 

Anders Holm, Aquilles Invest AB, Fredrik Åberg, DnB, Gershon Baskin, Dr, tankesmedjan Israel-
Palestine: Creative Regional Initiatives, Jan Schwarz, Judiska gemenskaper i Skåne, Khaoula 

Channoufi, vice ordförande, Sveriges Unga muslimer, Niclas Jonasson, Baxter/Gambro AB i 

Lund, Rebecca Lillian, rabbin, Judiska församlingen och Rosman Jahja, Communication 
Manager Corp Responsibility Trelleborg AB. Värdar för lunchen var, Stephan Müchler, VD, 

Handelskammaren/Open Skåne och Aldo Iskra, generalsekreterare, Open Skåne. 

Open Skåne Middag 

En viktig del av Open Skånes verksamhet utgörs av nätverksbyggande, utvecklandet av egna 
men även andras nätverk. Att dela en måltid är ett bra sätt att minska avståndet mellan 

människor. Att äta en enkel måltid ger tillfällen till småprat och till viktiga samtal och kontakter. 

Muslimska gemenskaper i Skåne 

Länsstyrelsen Skåne och Open Skåne arrangerade i tillsammans en middag med temat ”För ett 
öppnare Skåne”. Landshövding Margareta Pålsson var värd för middagen som hölls den 3 juni i 

residenset. Inbjudna var representanter för muslimska gemenskaper i Skåne och en 
arbetsgrupp för nätverket Tusen Tankar, som verkar i nordöstra Skåne.  

Bland muslimska gemenskaper kan nämnas Muslimska församling i Malmö, Ibn Rush 
studieförbund - Skåne och Blekinge, Arabiska familjesällskapet, Islamakademien, 

Barmhärtighetens moské i Kristianstad, Eslövs muslimska församling, Bosnjakiska islamiska 
församlingen i Trelleborg och Arlövs muslimska kulturförening Biet. Dessutom deltog Judiska 

församlingen i Malmö. 

Tusen Tankar, nordöstra Skåne 

Med inspiration i Open Skånes verksamhet bildades nätverket Tusen Tankar. Det ägde rum den 
17 september på Wanås i Östra Göinge. Syftet är att samla goda krafter, individer och 

organisationer i syfte att bidra till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling i nordöstra 

Skåne. Tusen Tankar bjöd till middag den 13 oktober på Rådhus Skåne i Kristianstad för att 
knyta nya kontakter och för att stärka de befintliga nätverken. Värdar var Christel Jönsson, 

kommundirektör i Kristianstads kommun och Henrietta Hansson, vd hos Länsförsäkringar Östra 
Göinge-Kristianstad. 

Filmen Bräckt vatten 
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En film om Asta och Midhat Ibrahimbegovic, om att leva tillsammans som kristen och muslim, 

om 60 år av kärlek. Filmen är gjord av scenkonstgruppen Barra Barra. På olika håll i Skåne 
genomför Open Skåne visningar av filmen med efterföljande samtal. Filmen finns på hemsidan 

www.openskane.se/inspiration/. 

INTERVJUER 
Open Skånes personal och universitetspraktikanter har för innevarande år genomfört 188 

intervjuer. 

I skrivande stund, när Malmö tar emot många hjälpbehövande flyktingar, genomför Open 

Skåne och universitetspraktikanterna en serie intervjuer med volontärer som deltar i arbetet 
med mottagandet.  

Namnet på intervjuserien är ”Fjärde sektorn - en studie om frivilligarbetare utan 
organisationstillhörighet och som är aktiva i mottagandet av flyktingar i Malmö hösten 2015”. 

Resultatet av undersökningen, ett 70-tal intervjuer, presenteras av universitetspraktikanterna i 
mitten av november och ställs sedan samman i en rapport. 

  

LUNDS UNIVERSITET OCH MALMÖ HÖGSKOLA  
Sedan januari är universitetspraktikanter från Lunds universitet och Malmö 
högskola involverade i Open Skåne verksamhet, innebärande delaktighet i planerings- arbetet 

som i genomförande- och utvärderingsprocessen. 

Universitetspraktikanter 2015 

• Lena Baldryan, Institutionen för Globala politiska studier, Malmö Högskola,  
• Martin Olsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 

• Sanaz Rashad, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds Universitet och Uppsala Universitet, 

• Topi Tokola, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet,  
• Yahya Barry, School of Literatures, Languages and Cultures, The University of Edinburgh,  

• Yuliya Khlynova, Institutionen för Globala politiska studier, Malmö Högskola 

INTERNATIONELLA NÄTVERK/ORGANISATIONER 
Open Skånes verksamhet är byggd på internationella perspektiv och kontakter. Frågor om 

globalisering, mångfald och social sammanhållning utgör kärnan i Open Skånes 
programaktiviteter.  

Under året har Open Skåne varit i kontakt med de organisationer som följer;  
• American Jewish Congress New York, NY, USA och Bryssel, Belgien 

• Anti-Defamation League, New York, NY, USA och Bryssel, Belgien  
• European Jewish Congress, Bryssel, Belgien 

• Foundation for Interethnic Understanding, New York, NY, USA och Paris, Frankrike 

• Interfaith Youth Core, Chicago, IL, USA 
• Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Bryssel, Belgien 
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• Jewish Council on Urban Affairs, Chicago, IL, USA 

• Mellem Education, Köpenhamn, Danmark 
• The Muslim-Jewish Conference, Wien, Österrike och Berlin, Tyskland 

• New Ground: A Muslim-Jewish Partnership for Change, Los Angeles, CA, USA 

• Nisa-Nashim Jewish Muslim Women’s Network, London, Storbritannien 
• Salaam Shalom Köpenhamn, Danmark 

• Salaam Shalom, London, Storbritannien 
• Sisterhood of Salaam Shalom, New Jersey, USA 

EXTERNA ARRANGEMANG 

Open Skåne deltog i ett antal presentationer och konferenser under året. Nämnas kan 

• Malmö pastorats (Svenska kyrkan) konferens ”Rådslag - om religionens roll i samhället” där 

Open Skåne var partner.   
• Länsstyrelsens konferens ”Kommunernas beredskap kring våldsbejakande extremism”,  

• ”Mötesplats Social hållbarhet” som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting och 
Folkhälsomyndigheten,  

• ”Agenda Livsmiljö” som arrangerades av Sveriges Arkitekter och Sveriges Teknik och 

Designföretag,  
• ”FN-dagen mot rasism och diskriminering”, i arrangemang av Malmö FN-förening, 

• Region Skånes konferens ”Mötesplats Skåne 2015”.  
• Region Skåne konferens ”Kreativa Skåne” 

• Festivalen ”Antirastiska filmdagar”, som arrangeras av FilmCentrum Syd 

• ”Idéburen sektor och offentlig samverkan för det öppna Skåne 2030” Kommunförbundet 
Skåne är värd,  

• ”Nätverkskonferens” i arrangemang av Forum för Levande historia.  
• Nätverket Systerskap och religionsmöte. 

Open Skåne deltog i en uppvaktning av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om 
afrofobi och angående FNs ”Internationella årtiondet för människor av afrikanskt ursprung”. 

Open Skåne bistår enskilda afrosvenskar och representanter för afrosvenska organisationer i 

skapandet av det regionala nätverket Afrosvenskar i samverkan i Skåne. 

Open Skåne tilldelades DiveristyIndex Swedens mångfaldspris 2015. 

KONTOR OCH PERSONAL  
I början av mars flyttade Open Skåne kontoret till Suellska villan, ett privatägt kontorshotell vid 
Folkets park i Malmö. Skälet till flytten var en omorganisation inom Malmö stad. Från den 2 

mars utökades personalen med projektkoordinator Caroline Cline.  

Med stöd Malmö stad får Open Skåne möjligheten att etablera kontor och mötesplats i södra 

Sofielund i Malmö, närmare bestämt på Nobelvägen 21. Inflyttning äger rum i december. 
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Kommunikationsstrateg Cecilia Gyllenkrook Borgström har, som volontär, deltagit i planering 

och genomförande av ett flertal aktiviteter i Open Skånes namn. 

VERKSAMHETSÅRET 2014 

Sedan stiftelsebildningen den 24 februari, har arbetet genomförts i högt tempo. Siktet har varit 

att etablera Open Skåne med kontor i Malmö, i stadsområde Öster. Under hösten inrättades ett 
kontor med 6 arbetsplatser och konferensrum på Wachtmeisters väg 2, alldeles intill 

Rosengårds centrum. Placeringen på Rosengård har bidrog till att ett samarbete kring social 

sammanhållning påbörjades mellan stadsområde Östers förvaltning och Open Skåne. 

Tre projektledare fanns på plats under den tidiga hösten, för att påbörja den serien av intervjuer 
som utgör en viktig del av Open Skånes verksamhet. Målet under hösten var samtidigt att 

presentera Open Skåne för offentligheten, via pressträff och genom ett publikt evenemang. 

Ett antal presentationer och deltaganden i konferenser har genomförts under året, av 

generalsekreterare Aldo Iskra och international director Dirk Ficca. Nämnas kan Teologdagen 
2014, som arrangerades av Lunds stift, Region Skånes Mötesplats Skåne och ett möte med 

Regionalt råd för jämlik hälsa, med deltagande av bl. a. Länsstyrelsen i Skåne län, WHO/

Europe, Kommunförbundet Skåne och Nätverket Social Ekonomi Skåne. Presentationer har 
även ägt rum i Stockholm, i regeringskansliet och på en ambassad. 

INTERVJUER, SAMTAL OCH MÖTEN 

En serie intervjuer påbörjades under våren. Lyssningskampanjen syftar till att ge kunskap om 
skåningarnas syn på de viktigaste utmaningarna samhället står inför gällande social 

sammanhållning och vilka värderingar som kan som kan bidra konstruktivt för att anta dessa 
utmaningar. 

LANSERINGEN AV OPEN SKÅNE 

Presentationen av Open Skånes verksamhet, webbsida och logotyp föregicks av framtagandet 
av och arbetet med en kommunikationsplan. Själva lanseringen ägde rum vid en pressträff den 

9 oktober, på Kaffebar vid Möllevångstorget i Malmö. 

I samband med lanseringen presenterades de nyanställda projektledarna Andreas Hasslert, 

Felix Unogwu och Rebecca Lillian. 

Pressklipp 

”I Malmö är hatbrott och konflikter med religiösa förtecken vanligare än någon 
annanstans i Sverige. Nu startar ett projekt som ska ge religionen en viktigare roll i 
samhället och samtidigt sätta fart på den skånska ekonomin.” Dagens Samhälle, nr 34. 
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”… tanken att man genom kunskap om sin nästa blir mindre benägen att hata denne, 
skulle en del säga är naiv. Bara det att dialog och förståelse kanske fungerar? Och blir 
en grund för tolerans och ömsesidig respekt. Man behöver inte gilla det den andre 
står för, men man kan göra sitt bästa för att leva och verka på samma gata och i 
samma företag eller skola, kanske till och med samarbeta.” Kvällsposten, ledarsidan 11 

oktober. 

”Det finns en klok tanke i att inte börja i änden med hatbrott, antisemitism, islamofobi 
och kulturella krockar utan istället fokusera på möjligheterna.” Sydsvenskan, ledarsidan 

10 oktober. 

OPEN SKÅNE FORUM 

Vilken är de muslimska gemenskapernas roll i Skåne? 

Temat för samtalsforumet, som genomfördes i Börshuset i Malmö den 3 november, var ”Vilken 
är de muslimska gemenskapernas roll i Skåne?”. 

I samtalet deltog muslimer som enskilda personer och som företrädare för muslimska 

gemenskaper i Skåne. I panelen fanns Salahuddin Barakat, imam och grundare av 

Islamakademin, Khaoula Channouffi, vice ordförande i Sveriges Unga Muslimer, Fazeela 
Selberg Zaib, folkbildare, Othman Tawalbeh, verksamhetsutvecklare vid Ibn Rushd 

Studieförbund, muslimsk lärd och teolog, Salih Tufekcioglu, ungdomsimam och pedagog, 
Momodou Jallow, ordförande för Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Andreas Ek-Sarfraz, 

egenföretagare och hälsorådgivare. 

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan, Stephan Müchler, vd för Sydsvenska 

Industri- och Handelskammaren och Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö 
högskola bidrog med var sitt anförande. Moderator var Aldo Iskra. 
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PLANERING FÖR 2017-2018 

Förutom den pågående verksamheten med intervjuserien, tankesmedjor och utåtriktade 

evenemang koncentreras arbetet på planering och förberedelser för programaktiviteter under 
perioden 2017-2018. Aktiviteterna genomförs i partnerskap eller i egen regi av Open Skåne. 

2017 

Fokusområden 

Våldsbejakande extremism och islamofobi 

• Muslimska gemenskaper och Polisregion Syd 
- Att tillsammans möte anti-demokratiska handlingar och värderingar”, är ett projektinitiativ 

från Polisen, som samordnas av Länsstyrelsen i Skåne. Open Skåne deltar tillsammans med 

skånska kommuner och Malmö högskola, 

Antisemitism 

• Judiskt-muslimskt partnerskap, 

Afrofobi 
• Afrosvenskar i Skåne 

Social oro 
- ”Malmö och Kristianstad - social sammanhållning istället för social oro”. Tillsammans med 

Malmö stad och Kristianstads kommun bjuder Open Skåne in lokala representanter för 
civilsamhället, religiösa gemenskaper, företagare, fastighetsägare och myndigheter till 

samtal, nätverksbyggande och kunskapsöverföring, 
- ”Religiösa gemenskaper och socialt arbete”. Under hösten har Open Skåne tagit initiativ till 

en studie om religiösa gemenskapers sociala arbete i Skåne. Studien/rapporten kan tas fram 

i samverkan mellan Lunds stift, olika pastorat i stiftet och Open Skåne. Arbetet kan ta 
utgångspunkt i det sociala arbete som utförs inom Lunds stift under 2017 och presenteras 

2018. 
-
Inkludering 
- ”Ökad mångfald och höjd kompetens”, en serie sammankomster som genomförs i 

samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, Herbert Felix-

institutet och andra, 
- ”Refugees Sharing Inspiration”. Nyanlända, invandrare och flyktingar ur olika generationer 

och med skiftande tillhörigheter och bakgrunder träffas för att inspirera, lära av varandra och 

nätverksbygga. Initiativet är Open Skånes och sammankomsterna genomförs i samarbete 
med enskilda personer, nätverk och organisationer. Evenemanget startade i Malmö och 

kommer att spridas till olika delar av Skåne, 

• Open Skåne Café. 

 41



2016-12-05

Utveckling av pilotprojekten, med ett regionalt Öresunds-perspektiv. 

2018 
Presentation och utvärdering av Open Skånes verksamhet och pilotprojekten, i nationella och 

internationella perspektiv. 

• En konferens äger rum i Skåne (i samarbete med partners, enskilda personer och 
organisationer), för att formulera en vision för ett socialt sammanhållet Skåne, utifrån 

pilotprojekten och erfarenheter från andra aktiviteter. 

KONTAKT 

Aldo Iskra, generalsekreterare 

aldo.iskra@openskane.se 
+46 (0)725 56 75 15 

www.openskane.se 

Organisationsnummer: 802478-0705  
Bankgiro: 456-7269  

Faktureringsdress:  
Open Skåne 
Idunsgatan 2 
214 30 Malmö  

Besöksadress:  
Open Skåne 

Nobelvägen 21  

214 29 Malmö 
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