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Open Skåne ser till att rabbiner möter imamer, som möter polischefer 

som träffar eldsjälar i föreningslivet, som tar sig an flyktingar som pre-

senteras för kyrkoherden som för en dialog med kommundirektören, 

som samtalar med personer ur näringslivet, som möter forskare på 

universitetet som frågas ut av en journalist som deltar i en konferens 

om våldsbejakande extremism, som arrangeras av länsstyrelsen, som 

företräds av landshövdingen som är värd för en middag med ett nät-

verk för afrosvenskar, som fokuserar på frågor om inkludering med 

regionens tjänstemän, som samtalar med politiska företrädare som 

möter väljare, som dig och mig - alla kan bidra till att möjligheter ska-

pas där olikheter möts.

Välkommen till Open Skåne!

Aldo Iskra,  
Generalsekreterare  |  Malmö, 2018

Med globaliseringen är det tydligt att mång
falden av människors sociala, kulturella och reli
giösa tillhörigheter är viktiga för oss i Sverige och 
i vår strävan efter en starkare social sammanhåll
ning. De utmaningar som det lokala och regio
nala samhället står inför är komplexa, de kräver 
nytänk ande och gränsöverskridande samverkan. 
Open Skåne är ett försök att anta dessa för sam
hället avgörande utmaningar.

Utgångspunkten för Open Skånes verksamhet 
är att social, kulturell och religiös mångfald är en 

Det här är  
Open Skåne

resurs för samhället. En resurs som kan bidra till 
stärkt social sammanhållning, ekonomisk utveck
ling och välfärd.

Open Skåne initierar och tar ansvar för dialo
ger och möten för formella och informella led
are från olika delar av samhället, med syftet att 
stärka den sociala sammanhållningen i Skåne.

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

Open Skåne initierar och tar ansvar för dialoger och 
möten för formella och informella ledare från olika 
delar av samhället, med syftet att stärka den sociala 
sammanhållningen i Skåne.
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– Genom Open Skåne har Polisregion Syd kunnat utveckla ett nära och naturligt 
samarbete med de organisationer som omfattas av Open Skånes arbete. Sam arbetet 
har skapat kunskap och förståelse och främjat arbetet med att bryta utanförskap till 
gagn för ett tryggare samhälle, säger Ulf Sempert, polismästare, Polisregion Syd.

Open Skåne har tillsammans med Polisregion Syd och muslimska ledare i Skåne 
skapat nätverk för dialog och samverkan. Tillsammans agerar man mot extremism 
och islamofobi samtidigt som man främjar demokratiska värderingar.

Det som är unikt med Open Skåne är förankringen i de religiösa gemenskaperna 
och därmed tillgången till nätverk som är viktiga för att nå framgång när det handlar 
om social inkludering. Förankringen förutsätter att tilliten finns. Tilliten är målet för 
Open Skånes verksamhet. Det är förtroenden och relationer som kan förhindra att 
fler unga män och kvinnor i Skåne gör destruktiva livsval.

DIALOG OCH SAMARBETE

MELLAN MUSLIMSKA LEDARE OCH 
POLISREGION SYD

Polismästare Ulf Sempert 
och imam Ali Ibrahim under 
ett möte hos Open Skåne.

"Genom Open Skåne har Polisregion Syd kunnat utveckla  
ett nära och naturligt samarbete med de organisationer  
som omfattas av Open Skånes arbete. Samarbetet har skapat 
kunskap och förståelse och främjat arbetet med att bryta 
utanförskap till gagn för ett tryggare samhälle."
Ulf Sempert, polismästare, Polisregion Syd
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N atten till den 

10 november 

2017 utsattes 

Open Skånes 

lokaler för 

en nazistisk aktion. Valet av 

datum var en antisemitisk 

handling. 

Nazisterna ville markera mot 
det ”muslimskjudiska” och 
”mångkulturella” projektet 
Open Skåne. Natten mellan 9 
och 10 november var kulmen 
på de våldsamma förföljelser 
mot judar som genomfördes 
i Tyskland under 1938. Med 
aktionen påminns vi om att 
kränkningar och hot mot judar 
äger rum idag, i Skåne.

Enligt stiftelsen Expos rapport 
”Den rasideologiska miljöns 
aktiviteter i Skåne  Lägesbild” 
ökade antalet rapporterade 
aktiviteter under 2016 med 
mer än en fördubbling. 2015 
rapporterades 198 aktiviteter, 
2016 (endast t o m oktober) 
453 aktiviteter.

Open Skåne är partneror
ganisation 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 demokratis
ka värderingar.

Terrorister med anknytning 
till Skåne har låtit höra om  
sig ute i världen, exempelvis 
genom de fasansfulla dåden  
i Bryssel 22 mars 2016.

Oavsett om den våldsbejakan
de extremismen har religiösa, 
rasideologiska eller andra 
politiska förtecken måste den 
motverkas. I det förebyggande 
arbetet och i det som kallas 
normbrottsprevention finns 
viktiga insatser att göra. Insat
ser där civilsamhället kan spela 
en avgörande roll, inte minst 
de religiösa gemenskaperna.

Länsstyrelsen Skåne sam
ordnar projektet, som genom
förs under perioden 201718. 
Open Skåne deltar tillsam
mans med polismyndigheten, 
säkerhetspolisen, skånska 
kommuner, Lunds universitet 
och Malmö universitet. Pro
jektets namn är Skåne Quatro 
Helix  Att tillsammans möta 
antidemokratiska handlingar 
och värderingar. (Quatro Helix 
är en modell för samverkan 
mellan privat, offentlig, akade
misk sektor och civilsamhället.)

Bilden är tagen av 
nazister under en 
aktion mot Open 
Skåne. Fotot finns 
på en nazistisk 
hemsida.

KOMPETENS OCH HANDLINGSKRAFT

Mot antidemokratiska 
handlingar och värderingar
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Skåne är en ökänd skådeplats för antisemitism 

och islamofobi. Kränkningarna mot judar och 

muslimer har blivit ett samtalsämne långt bortom 

Sveriges gränser.

I projektet Judiskt-muslimskt partnerskap träffas judar och mus
limer återkommande för att utveckla personliga och långsiktiga 
relationer mellan varandras gemenskaper. Open Skåne startade 
projektet 2015.

I december 2017, i samband med den judiska högtiden  
Hanukka, Ljusets fest, tog den judiska församlingen emot fyrtio
talet muslimska ledare från olika delar av Skåne. Det unika mötet 
arrangerades av Open Skåne.

För att sprida partnerskapstanken genomförde Open Skåne 
den internationella konferensen "Building sustainable jewish  
muslim partnerships in a divisive world" i Malmö i april 2018.

Tillsammans med nationella judiska och muslimska ledare 
har Open Skåne tagit fram en deklaration mot antisemitism och 
islamo   fobi. Deklarationen, som offentliggörs 2018, lägger en grund 
för konkreta åtgärder som utvecklar samarbeten och stärker till
liten mellan judiska och muslimska ledare på olika håll i Sverige.

“Muslimer och judar måste stå enade i 
kampen för ett mångkulturellt Sverige  
där varken islamofobi eller antisemitism 
accepteras.” 
Aron Verständig, ordförande Judiska centralrådet

Rabbin och projekt
ledare hos Open 
Skåne Rebecca 
Lillian och Sema 
Ekinci från Islam
akademin i Malmö.

LEDARSKAP OCH TILLIT 

FÖR ETT JUDISKT-MUSLIMSKT 
PARTNERSKAP
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“Antisemitismen oroar oss. Vi har alltid 
varit tillsammans. Muslimer och judar  
är folk som bryr sig om varandra.”

Romdhane Boussaidi, ordförande Islamiska förbundet i Malmö

Fredagsbön i Rosengårds sporthall.
Rabbin Moshe David HaCohen överräcker, som en solidaritetshandling,  
en koran till Islamiska förbundet i Malmö, kort efter en moskébrand i Örebro.
Från vänster: Imam Maher Eldoswky och ordförande Romdhane Boussaidi.

På Open Skånes initiativ samlades ett sextiotal judiska 
och muslimska representanter från olika delar av Skåne 
för att förenas i kampen mot antisemitism och islamofobi. 
Manifestationen hölls i Judiska församlingens lokaler i 
Malmö. 12 december 2017

Aldo Iskra, rabbin Ute Steyer och kantor Maynard 
Gerber, Bajit - det judiska utbildnings- och kultur-
centret i Stockholm.

Haider Ibrahim ordförande för Islamiska Shiasam-
funden i Sverige, imam Mohsen Hakimollahi och 
Aldo Iskra, Ali Islamic Center, Stockholm.
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Johan Tyrberg, 
biskop, Lunds stift 

”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.”

14 juni 2016, Malmö
Azita Raji, USAs ambassadör, 
besökte Open Skåne för att  
informera sig om antisemitis
men i Malmö och om initiativ 
mot detsamma. Ambassa
dören intresserades sig för 
Open Skånes verksamhet 
och då speciellt för projektet  
Judisktmusl imsktpartner
skap. 

USA:S  
AMBASSADÖR

1 november 2016, Malmö
Demokrati och kulturminister 
Alice Bah Kuhnke besökte Mal
mö och informerades om Open 
Skånes verksamhet, bl a nämn
des Nätverket afrosvenskar i 
Skåne och samarbetet med 
Region Skånes demokratibe
redning. 

DEMOKRATI 
OCH  
KULTUR- 
MINISTERN 

16 mars 2015, Malmö
USA:s sändebud mot antise
mitism Ira Forman träffade en 
delegation från Open Skåne. 
Samtalet handlade om åtgär
der för att öka tryggheten för 
judar i Malmö. I mötet deltog 
Malmö muslimska nätverk, 
Svenska kyrkan i Malmö, Syd
svenska Industri och Handels
kammaren och Länsstyrelsen 
Skåne. 

OBAMAS  
SÄNDEBUD

Katrin Stjernfeldt Jammeh,
kommunstyrelsens  
ordförande, Malmö stad

”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.”
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MALMÖ 12 december 2017  

Debattinlägg Sydsvenskan:

”Judar och muslimer visar  
vägen mot ett Sverige fritt från  
antisemitism och islamofobi.”

I Skåne finns en unik 
och framgångsrik 
modell för samver-
kan mellan religiösa 
och sekulära kraft-
er mot antisemitism 
och islamofobi. Det 
skriver Aldo Iskra, 
generalsekreterare 
för Open Skåne. 

Judiska och muslimska le
dare i Skåne är sedan flera år 
aktiva i kampen mot antisem
itism och islamofobi. Men det 
uppmärksammas sällan i me
dierna. Och många politiker ser 
ogärna samhälleliga initiativ 
från religiösa företrädare. Men 
stödet från den idéburna sek
torn och dess religiösa del är 
avgörande i strävan efter social 
sammanhållning och i arbetet 
mot antisemitism och islamo

fobi. Låt mig ge några exempel.
Vintern 2014 skedde ett 

mordbrandsattentat mot 
moskén i Eslöv. På flera håll 
runt om i landet utsattes då 
också muslimer för trakasse
rier. En rad muslimska organ
isationer tog initiativ till den 
nationella kampanjen ”Rör 
inte min moské” som genom
fördes i de tre största städerna. 
I Malmö, på Open Skånes och 
muslimska ledares initiativ, er
bjöds ordföranden för den jud
iska församlingen att delta i ett 
möte på Stortorget.

Jehoshua Kaufman, då ord
förande i judiska församlin
gen, greppade mikrofonen och 
sade ”Rör inte min moské. Vi 
judar vet vad det handlar om!”.

Imam Salahuddin Barakat 
återgäldade det judiska stödet 
några veckor senare med att 
uppvakta rabbin Shneur Kes
selman med ett fång blommor 
och med ett kort med orden 
”Utan er judar är Malmö inte 

helt!”.
I slutet av september i år, 

några dagar efter att en moské 
brunnit i Örebro, tog Open 
Skåne, Islamiska förbundet och 
Judiska församlingen i Malmö 
initiativ till rabbin Moshe David 
HaCohens besök i Rosengårds 
sporthall i samband med fred
agsbönen där. Efter ett kort an
förande överlämnade rabbinen 
en koran som gåva till försam
lingen och med önskan om ”att 
en ny moské byggs i Örebro”.

Den 8 december skanderade 
ett par hundra människor på 
Möllevångstorget i Malmö ”vi 
ska skjuta judarna”. Två dagar 
senare besökte Islamiska för
bundets imam Maher Eldos
wky synagogan i Malmö som 
tack för rabbinens tidigare 
besök under fredagsbönen i 
Rosengårds sporthall och som 
en markering mot antisemitis
men i staden.

I kväll firas den judiska hög
tiden Hanukka, en ljusets fest, 

i judiska församlingens lokaler 
i Malmö.

Malmö muslimska nätverk 
och andra muslimska gemen
skaper deltar i firandet med 
ett femtontal representanter, 
liksom dialogprojektet Aman
ah. Open Skåne och Judiska 
församlingen i Malmö är värd
ar. Sammankomsten har ingen 
tidigare motsvarighet i Sverige.

Att muslimer och judar i ett 
större antal delar bröd och firar 
tillsammans i Malmö grundar 
sig på projektet Judisktmus
limskt partnerskap som Open 
Skåne startade 2015 tillsam
mans med rabbin Rebecca 
Lillian och imam Salahuddin 
Barakat. I våras inledde Sa
lahuddin Barakat och rabbin 
MosheDavid HaCohen samar
betet med Amanah. Projektet 
judisktmuslimskt partnerskap 
avslutas våren 2018 med en in

ternationell konferens i Malmö.
Det ömsesidiga stödet som 

judiska och muslimska ledare 
visar i Malmö är resultatet av 
decenniers strävan. En faktor 
av stor betydelse är muslimer
nas lokala organisering.

Malmö muslimska nätverk 
föddes 2012 efter många års 
förhandlingar och med stöd 
av Open Skåne och dess ini
tiativtagare ärkebiskop Antje 
Jackelén. Nätverket har ut
vecklats till en viktig partner i 
Malmö stads arbete mot vålds
bejakande extremism och anti
semitism.

I Open Skåne och stiftels
en Initiativ för social sam
manhållning i Skåne finns en 
modell för samverkan mellan 
religiösa och sekulära krafter 
mot antisemitism och islam
ofobi. Modellen är unik och 
verkar på mandat från Lunds 

stift, Sydsvenska Industri och 
Handelskammaren, Nätverket 
judiska gemenskaper i Skåne, 
Malmö muslimska nätverk, 
Lunds universitet, Malmö hög
skola, Region Skåne, Malmö 
stad och Länsstyrelsen Skåne. 
Det som gör arbetet unikt och 
framgångsrikt är att det för 
samman informella och for
mella ledare som lyssnar, lär 
och bidrar till samverkan mel
lan judar och muslimer i Skåne. 
Viktigt är att sekulära ledare, 
som företrädare för näring
slivet, universitetsvärlden och 
politiker, liksom religiösa le
dare, ingår.

Kampen mot antisemitismen 
och islamofobin i Sverige är an
gelägnare än någonsin. Hela 
samhället måste arbeta för 
att förhindra att våldsspiralen 
stärks och att en jude eller 
muslim mördas för sin religiö
sa tillhörighets skull. Judar och 
muslimer visar vägen mot ett 
Sverige fritt från antisemitism 
och islamofobi.

Aldo Iskra
Aldo Iskra är generalsekreterare 
för stiftelsen Open Skåne.
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En av Skånes större utmaningar 
är det relativt sett svaga entre-
prenörskapet och det stora utan-
förskapet för vissa grupper. Mest 
påtagligt är utanförskapet för 
personer med utländsk bakgrund, 
som trots kompetens och färdig-
heter kan ha svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden. 

Oförmågan i Skåne till social inkludering är där
med ett hinder för regionens utveckling, vilket 
också framhävdes av OECD redan för sex år se
dan i rapporten Territorial Reviews: Skåne 2012. 

Open Skånes nätverk är tvärsektoriella, i dem 
finns idéburen liksom vinstdrivande verksam
het. I ovanliga konstellationer och med siktet 
på samverkan kan nya möjligheter uppstå. För 
Open Skånes del innebär det exempelvis erfa
renheten av att mobilisera utlandsfödda entre
prenörer för möten med etablerade regionala 
och lokala nätverk inom näringslivet.

Open Skåne och Sydsvenska Industri och 
Handelskammaren agerar tillsammans med 
Nätverket afrosvenskar i Skåne för att stimule
ra till entreprenörskap och företagande bland 

afrosvenskarna. En samverkan som denna 
bidrar till ekonomisk utveckling samtidigt som 
en angelägen social inkludering kan äga rum. 

Erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och 
nätverksbyggande är centrala aktiviteter för ett 
starkt affärsliv och för ett välmående samhälle. 
Men, som nämns ovan, den resurs som finns i 
potentialen av företagare bland de utlandsföd
da tas inte till vara. Open Skåne, Herbert Felixin
stitutet, det sociala företaget Mitt liv och andra 
aktörer för samtal om samverkan för ett 
mer inkluderande näringsliv.

Från hösten 2016 till våren 2018 
genomförde Open Skåne en 
serie nätverksmöten med 
enskilda utlandsfödda entre
prenörer och företrädare för 
Sydsvenska Industri och 
Handelskammaren, Region 
Skåne och Trelleborgs 
kommun. Syftet var att 
vidga kontaktytorna och 
stärka småföretagandet. 
Våren 2018 etablerades, 
med stöd av Open Skåne, 
Internationella företagar
nätverket i Trelleborg.

Per Tryding, vice VD för 
Sydsvenska Industri och 
Handelskammaren och 
Joshua Ola från Nätverket 
afrosvenskar i Skåne.

ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD

Om utlandsfödda företagare 
och näringslivsidkare
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Migrationsströmmarna de senaste decennier-

na har förändrat vardagen i Skåne. En förän-

dring som det behöver talas mer om. Vi måste 

lära känna den nya värld vi lever i och de män-

niskor vi möter i vardagen.

I Skåne finns människor från nästan alla länder 
på jorden. Personer med olika hudfärg, olika 
tillhörig heter och olika religioner. Det är viktigt 
att det finns en dialog mellan religionerna,  
liksom den behövs mellan de troende och de 
icketroende.

Open Skåne samarbetar med interreligiösa 
aktörer för kunskapsförmedling och nätverks
byggande. Nämnas kan Gruppen för religions
dialog i Helsingborg och Ekumeniska rådet i 
Kristianstad. I Malmö håller nätverket Tro och 

DEMOKRATI OCH FRED

Om civilsamhället som 
en inkluderande kraft

Bildtext percium fac-
catemquam re conest ad 
que rerum fugia nonsenis 
utem imolorios es

Tolerans återkommande sina möten i Open  
Skånes lokaler.
I början av november 2017 genomförde Open 
Skåne tillsammans med Sveriges interreligiösa 
råd och Sveriges kristna råd en turné till Helsing
borg, Kristianstad och Malmö. Under turnén 
presenterades ”Fred i religionens namn!”  en 
antologi om olika religioners uttryckssätt, tradi
tioner och fredssträvanden.

Våren 2018 genomförde Open Skåne tillsam
mans med Region Skånes Demokratiberedning 
tre sammankomster för samtal om demokrati 
och politiskt liv i Skåne. Företrädare för religiö
sa gemenskaper och Nätverket afrosvenskar i 
Skåne bjöds in för att diskutera samspelet eller 
bristen på densamma mellan politiken och  
civilsamhället.

“Religionstillhörigheten spelar en allt större roll i människornas 
vardag. Vi behöver mer kunskap om varandra. Med kunskapen 
överbryggar vi avstånden och rätar ut missförstånden”

Dharmavajra Schultze, nätverket Tro och Tolerans, Malmö

"Möten som detta, mellan politiker och oss representanter  
för olika kyrkor, visar kanske att beröringsskräcken gentemot 
religion minskar och att politiken äntligen vågar se människors 
olikheter som en positiv möjlighet?"

Göran Hansson, komminister, Svenska kyrkan i Kristianstad

"Vi afrosvenskar har en gemensam erfarenhet av hur vi bemötts 
och det på grund av vår hudfärg. Vi vill bli behandlade på samma 
villkor som alla andra och då i viktiga frågor som demokrati"

Nike Sandberg, Nätverket afrosvenskar i Skåne
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Mångfaldspodden startade som ett samar-

bete mellan Open Skåne och Romskt informa-

tions och kunskapscenter i Malmö. De inledan-

de programmen utgjordes av samtal mellan 

Aldo Iskra och centrets verksamhetschef Mujo 

Halilovic.

Samtalen utgår från mångfaldsperspektiv i  
frågor som rör ledarskap, politik, kultur och  
religion. Mångfaldspodden har gästats av Jalle 
Lorensson, musiker och chef för Kulturskolan i 
Malmö och Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon  
Lunds Stift.

Mångfaldspodden vänder sig till lyssnare som 
intresserar sig för aktuella mångfalds och ledar
skapsfrågor. Atmosfären i samtalen är avslapp
nad och resonerande. Jag hoppas att lyssnaren 
upplever det som att hen sitter vid ett cafébord 
och dröjer sig kvar för att höra mer av Mujos och 
mitt samtal, säger Aldo Iskra.

SAMTAL OCH EN KOPP KAFFE

MÅNGFALDS- 
PODDEN

En länk till Mångfaldspodden  
finns på Open Skånes hemsida  

och där poddar finns.

"En tanke bakom Mångfaldspodden är att 
samtala om hur diskursiv förändring – att tala 
med varandra om varandra på ett inkluderande 
sätt – kan öppna nya rum, nya möjligheter såväl 
inom och mellan människor"

Mujo Halilovic, verksamhetschef vid Romskt informations-  
och kunskapscenter i Malmö

Mujo Halilovic, Romskt informations- 
och kunskapscenter och Aldo Iskra
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Religiösa strömningar beskrivs ibland som en källa till konflik-

ter och har kommit att förknippas med begrepp som extremism 

och radikalisering, men den motsatta bilden – av religion som 

en källa till konfliktlösning, samarbete och social sammanhåll-

ning – är minst lika viktig, om än kanske mindre framträdande i 

samhällsdebatten.

– Bilden av religionens roll och plats i samhället är motsägelsefull. 
Å ena sidan är det svenska samhället starkt sekulariserat – ibland 
beskrivet som det mest sekulariserade i världen – å andra sidan 
finns det många indikatorer på att religionen spelar en central roll 
i många människors liv och att den utgör en kraft i samhällslivet 
som behöver lyftas till fördjupade studier och diskussioner, säger 
Jonas Alwall, enhetschef/universitetslektor, Malmö universitet.

Tillsammans med Malmö universitet genomförde Open Skåne 
2018 konferensen Religion: frihet, mångfald och konfliktytor. Kon
ferensen gav möjlighet till fördjupad kunskap om olika aspekter 
av religionens roll i samhällslivet.

RELIGION OCH KUNSKAP 

OM KONFERENSEN 
RELIGION: FRIHET, 
MÅNGFALD OCH 
KONFLIKTYTOR

Röster från konferensen

“Kan vi åtminstone enas om var vi är oense.  
Då är vi på god väg”
Morten Kjaerum, Director vid Raoul Wallenberg Institutet

“I politiken finns det en avsaknad av analys kring  
den positiva kraften religion kan bidra med när vi  
bygger vårt samhälle”
Wanja Lundby Wedin, 1:e vice ordförande i Kyrkostyrelsen, Svenska Kyrkan

“Religioner och sexualitet är inte något som man föds med 
utan något som är i ständig förändring, förvandling och kris”
Erica Li Lundqvist, universitetslektor vid Malmö universitet

"Vi kan lära av kampen för kvinnornas rättigheter. Minoriteter 
måste ta konflikten för att vi ska ta oss framåt. I konflikten 
finns en ärlighet och uppriktighet" 
Salahuddin Barakat, imam vid Islamakademin
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Stephan Müchler, 
VD, Sydsvenska Industri  
och Handelskammaren

”Handelskammaren var 
med och startade Open 
Skåne bl a för att skapa  
nya kontakter för bredare 
kompetensförsörjning i 
företagen.”

Anneli Hulthén, 
landshövding, Skåne län

”Vi behöver ett samhälle med 
tolerans och sammanhåll-
ning istället för motsättningar. 
Open Skånes arbete bidrar  
till ett sådant samhälle.”

20 april 2017, Köpenhamn
Open Skåne deltog i ett histo
riskt möte om religiös mång
fald i Köpenhamn. Folkekirkens 
biskop Peter Jakobsen var värd 
för mötet, som han ledde till
sammans med imam Naveed 
Baig, från Dansk islamisk cen
ter. Båda är talespersoner för 
det nyligen bildade interreligi
ösa rådet. Även Interreligiösa 
rådet i Göteborg fanns på plats. 

INTER-
RELIGIÖSA 
RÅDET I 
KÖPENHAMN 

7 juli 2017, Visby
Open Skåne höll ett semina
rium på temat Skåne brinner 
 Hur motverkar vi den sociala 
oron och ökar tryggheten och 
stärker framtidstron? I panelen 
fanns Arabiska familjesällska
pet från Helsingborg, Polisregi
on Syd, Nätverket afrosvenskar 
i Skåne, Judiska församlingen i 
Malmö och Handelskammaren. 
Seminariet direktsändes i SVT.

ALMEDALEN

11 november 2016, Malmö
Open Skåne och Herbert Felix
institutet var värdar för ett nät
verksmöte för organisationer 
som verkar för ett inkluderande 
samhälle och en arbetsmark
nad som värdesätter mångfald. 
Bland gästerna fanns repre
sentanter för det sociala före
taget Mitt Liv och Malmö hög
skola. 

HERBERT  
FELIX-
INSTITUTET
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De religiösa gemenskaperna bedriver ett 

omfattande socialt arbete. Insatser som ökar 

i betydelse särskilt när inte kommunernas 

stöd räcker till. Verksamheter som dessa 

är avgörande för dem som lever i utsatthet.  

Behoven växer i takt med utslagningen och de 

sociala problemen i samhället.

Arbetet koncentreras på möten med människor 
i olika utsatta situationer. Det kan handla om 
att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt  
eller psykiskt våld, eller personer som blivit sjuka,  
fattiga eller ensamma. 

Trots betydelsen och omfattningen är det  
relativt få som känner till de religiösa gemenska
pernas insatser för människor i nöd. Ett synlig
görande av dessa insatser kan bidra till att fler 
och nya samarbetet mellan religiösa och seku
lära uppstår som blir till gagn för personer som 
behöver stöd.

Carita Ibarra Kristensen 
stiftsdiakon Lunds stift,  
i samtal med nyanlända.

Kyrkoherde Gustaf Centervall, diakon 
Britt-Marie Larsson från Svenska kyrkan 
i Trelleborg och Aldo Iskra.

TRO OCH SOCIALT ARBETE

Om religiösa  
gemenskapers hjälp  
till människor i nöd

"Jag och min fru var uteliggare i sex 
månader. Vi har sovit i busskurer och 
på toaletter. Det gör vi inte längre.  
Kyrkan har betytt väldigt mycket  
för oss"

Roger, Kristianstad 

"Men så plötsligt tog det slut. Jag blev 
sjukskriven och då ändrades min 
ekonomi radikalt. Jag var hjälplös. Jag 
är glad att kyrkan har stöttat mig" 

Katarina, Kristianstad 

"Söka upp och hjälpa de som är i  
kropp slig och själslig nöd. Stå på 
de svagas sida. Vara ett barmhär-
tighetens tecken i samhälle och  
kyrka. Det är våra uppgifter som  
diakoner" 

Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon  

Lunds stift

"Jag är legitimerad psykolog och  
diakon. Jag erbjuder kostnadsfri  
familjerådgivning" 

Björn Håkonsson, verksam i de katolska  
församlingarna i Malmö och Lund

"Mitt mål är att hjälpa människor,  
oavsett var i livet de befinner sig"

Ali Ibrahim, imam vid Islamic Center, Lund

Open Skåne och Lunds stift samarbetar för att 
synliggöra stiftets diakonala arbete under 2017, 
med exempel från församlingarna i Barkåkra, 
Hörby, Kristianstad, Ronneby, Trelleborg och  
Örkelljunga. Studien offentliggörs under 2018.
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INKLUDERING OCH PÅVERKAN

- OM NÄTVERKET 
AFROSVENSKAR  
I SKÅNE

– Vi vill alla känna oss trygga, ha en god hälsa 

och kunna utbilda oss. Social och politisk  

inkludering är något som hela samhället tjä-

nar på, säger Felix Unogwu, Nätverket afro-

svenskar i Skåne. 

2014 publicerade Mångkulturellt centrum i Bot
kyrka Afrofobirapporten. En rapport med drama
tiskt innehåll  om rasism, om kränkningar och 
våld. Rapporten bygger på nationellt material. 
Även i Skåne är situationen alarmerande.

Open Skåne har tillsammans med organisatio
ner och enskilda personer bidragit till en regional 
organisering av afrosvenskarna i Skåne. Nätver
ket afrosvenskar i Skåne etablerades 2016 och 
presenterades i samband med ett nätverksbyg
gande evenemang i landshövdingens residens 
i Malmö.

Nätverket afrosvenskar i Skåne är ett politiskt 
och religiöst oberoende nätverk för alla som 
identifierar sig som afrosvenskar. Målet är att bi
dra till ett tydligt afrosvenskt deltagande i sam
hällsutvecklingen. I samarbete med Open Skåne 
stärker nätverket dialogen mellan afrosvenskar 
och företrädare för politik, näringsliv, media och  
civilsamhället.

Nätverksbyggande middag  
i landshövdingens residens  
i Malmö, 2 juni 2016.

Nätverket afrosvenskar i Skåne bidrar till 

 att synliggöra afrosvenskarnas kompetenser och insatser  
 i Skånes ekonomiska, sociala och kulturella utveckling 

  att stärka afrosvenskarnas möjligheter att göra sina röster  
 hörda i media, kulturlivet och i politiken 

  att samordna organisationer och enskilda personer för  
 gemensamt agerande i frågor som rör afrosvenskarnas  
 rättigheter
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”Jag står här framför er idag på grund av 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 en självklarhet att  

uttrycka min frustration kring diskrimineringen i vårt  

samhälle och sedan tillbaka till förtvivlan över att jag  

ska tvingas bära samma kamp över axlarna som de  

kämpat så länge för att skona mig ifrån.

Av samma anledning kämpar jag 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 på ett samarbete som kapar den  

eviga onda cirkeln. Som ser till att nästa generation  

slipper stå här precis som jag gör nu.”

Ur Steffi Aluochs tal som hölls i landshövdingens residens i Malmö, den 2 juni 2016

STEFFIS TAL
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Leticia Tusemererwa och hennes familj kom 
2013 till Sverige som kvotflyktingar från Kongo, 
via Uganda. Hon känner att samtalen gav hopp, 
inspiration och styrka. 

Under det första forumet berättade Felix 
Unogwu som är talesperson för Nätverket afro
svenskar i Skåne, sin historia. 
– Den var inspirerande och så positiv och jag 
kände: kan han, kan jag. Den känslan vill jag ock
så förmedla, säger Leticia

Amina Jama kom till Sverige från Somalia 
1995. Hon blev den första eleven med slöja på 
sjuksköterskeskolan i Lund och rejält ifrågasatt.  
I dag har hon doktorerat och arbetar med folk
hälsa både i Somalia och Sverige. 

En migrantkvinna har dubbla utmaningar, dels 
som minoritet, dels som kvinna, menar Amina 
Jama.

Över 160 000 personer sökte asyl i Sverige år 

2015 enligt Migrationsverket.

Open Skåne upplevde, som många andra, de 
nyanländas behov av kontakter, förebilder och 
kunskap om det svenska samhället. Open Skåne 
bjöd därför in till Refugees sharing inspiration, 
hösten 2016 och våren 2017.

Refugees sharing inspiration genomfördes 
som öppna forum där flyktingar och invandrare 
som bott i Sverige olika lång tid fick mötas och 
utbyta erfarenheter med varandra. Ledorden för 
forumen var “Dagens flyktingar är morgonda
gens ledare”. 

Flyktingar och migranter mötte personer som 
varit i Sverige länge nog för att ha etablerat sig i 
en ledarposition i samhället.

"Jag är kvinna, svart, muslim, bär slöja. Jag behöver träffa 
kvinnor som förstår och delar mina upplevelser och  
erfarenheter. Vi migrantkvinnor måste få en chans att lyfta 
varandra. Det är jätteviktigt att det finns sådana här rum 
för oss, där vi kan dela erfarenheter."
Amina Jama, Senior Health policy advisor,  
International commitee for Red Cross

FLYKTING OCH FÖREBILD 

OM INITIATIVET  
REFUGEES SHARING 
INSPIRATION
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22 november 2017, Hamburg
Open Skånes verksamhet pre
senterades för borgmästare 
från tyska städer i samband 
med Körberstiftelsens kon
ferens Heimat in der super
divärsen stadt. Deltog gjorde 
även Kent Andersson, ordfö
rande i kommunfullmäktige i 
Malmö stad. 

KÖRBER 
STIFTUNG

7 februari 2018, Kristianstad
Open Skåne deltar i nätverket 
Tusen Tankar och i projektet 
Tusen Röster, där mer än 1000 
ungdomar uttryckte önsk
ningar, viljor och riktningar för  
en hållbar framtid i nordöstra 
Skåne.

TUSEN 
TANKAR

29 september, Malmö 2017
Open Skåne deltog i den na
tionella kampanjen Rör inte 
min moské. Aldo Iskra läste 
upp ett tal av Freddy Gellberg 
där han uttalar Judiska försam
lingens stöd för manifestation
en. Medverkade gjorde även  
Märta Stenevi, kommunalråd, 
Karin Ekblom, Svenska kyrkan 
och Romdhane Boussaidi, Isla
miska förbundet.

RÖR  
INTE MIN 
MOSKÉ

Tapio Salonen,  
professor och vicerektor,  
Malmö universitet

”Open Skåne skall ses  
som ett uppriktigt försök  
att erbjuda mötesplatser  
för att förstå mångfalden  
i vår aktuella samtid.” 

Antje Jackelén,
ärkebiskop, Svenska kyrkan

”Samhällen som lyckas att ta till 
vara sin mångfald är kreativare 
samhällen än de som inte lyckas 
göra det. Religiös och kulturell 
mångfald är inte alltid enkelt, 
men i grunden en tillgång som 
det vore dåraktigt att inte göra 
något av. Det är utgångspunkten 
för Svenska kyrkans engagemang 
i Open Skåne.”
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Det är uppenbart för alla som 
engagerar sig i samhällsut
vecklingen att kvinnors röster 
behöver stärkas. Open Skånes 
många möten med ledare 
av olika slag visar att viljan till 
förändring och jämställdhet 
finns. Men ord behöver övergå 
till handling. Det är tydligt även 
hos gemenskaper med religiös 
anknytning.'

Open Skåne inviterade där
för kvinnor från olika religiösa 
samfund, ideella organisa
tioner och myndigheter för en 
träff en aprilkväll 2016. Syftet 
med sammankomsten var att 
knyta nya kontakter samtidigt 
som erfarenheter av ledarskap 
utbyttes.

“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.”
Margareta Pålsson (landshövding i Skåne 2012-2016)

Övre bilden:  
Rahel Weldeab Sebhatu  
från National Union of Eritrean 
Women i samtal med Annika 
Persson, Rebecca Lillian och 
Cecilia Gyllenkrok från Open 
Skåne.

Petruska Rogmark, Refugees 
welcome.

Nedre bilden: 
Carita Ibarra Kristensen, Lunds stift, 
Renee Carlsson, Länsförsäkringar 
Östra Göinge Kristianstad och  
Margareta Pålsson fd. landshövding.

Om kvinnors ledarskap 

TANKESMEDJA
RÖSTER OCH INFLYTANDE

Demokrati, engagemang, em
powerment, sa Rahel Weldeab 
Sebhatu från National Union of 
Eritrean Women.

Sonja Gellman, lärare och 
aktiv i den egalitära judiska 
församlingen berättade att 
hon inte upplever skillnader 
i ledarskap i sitt arbete, men 
att hon i sitt engagemang i 
församlingen förhåller sig till 
en patriarkal struktur.

Alexandra Hjortswang från 
Refugees welcome lyfte fram 
kvinnodominansen bland 
volontärer som en utmaning. 
Renée Carlsson från Läns
försäkringar sa 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.

Mötet avslutades med en re
flektion av Margareta Pålsson 
om hur hon som kvinna tagit 
sig fram från ickeakademiska 
förhållanden och hur utbild
ning skapar möjligheter.

– Om 20 år kommer vi att 
prata om hur vi ska få in fler 
män på platser i samhället som 
kräver akademisk utbildning. 
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”Det är inte fler projekt som behövs i Charlottesborg, Drottning-

hög, Koppargården, Rosengård, eller i andra skånska stadsdelar 

som präglas av social oro. Det som behövs är mer av samord-

ning". Så kan det låta när erfarna kommunpolitiker låter själv- 

kritiken få komma till tals.

Bristen på samverkan leder till 
att resurser inte kommer till an
vändning. Det gäller de nätverk 
och den kraft som finns i civil
samhället bland eldsjälar och i 
det lokala föreningslivet. Open 
Skåne har kontakterna och 
förtroendet att agera samord
nande.

Våren 2017 arrangerade Open 
Skåne en serie sammankom
ster i Malmö med syftet att 
bidra till fördjupade och per
sonligt präglade relationer 
mellan civilsamhället å ena 
sidan och kommunen, Polisre
gion Syd och Räddningstjän
sten Syd å andra sidan.

Ett 20tal personer slöt upp  
i Månens scoutkårs lokaler i  
en källare på Hårds väg. Det 
var det första av tre möten  
i Rosengård. Sara Kleijsen Åh
lander, som är avdelningschef 
för individ och familjeomsor
gen inom Malmö stad började 
med att fråga:

– Hur överbryggar vi männ
iskors misstro mot myndig
heterna? För några år sedan 
brann det bilar, nu dör ung
domar på gatorna. Nu är det 
ännu mer angeläget att vi kny
ter kontakter och hjälps åt att 
skapa ett tryggare område. Hur 
går vi vidare tillsammans?

Om civilsamhället och  
lokala myndigheter i  
gemensam aktion 

Muhammed Yusuf från den somaliska föreningen Midnimo, Attila Jensen, 
Räddningstjänsten Syd, Sara Kleijsen Åhlander, Malmö stad och andra 
under en tankesmedja i en källarlokal i Rosengård, Malmö.

TANKESMEDJA
MOBILISERING OCH SAMVERKAN

Malmö
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Med mandatet från dåvarande stadsområdes
direktören BrittMarie Pettersson, att utveckla 
kontakterna mellan Malmö stad, myndigheter 
och civilsamhället, fokuserade Open Skåne på 
de insatser som görs i samspel mellan förening
slivet och religiösa gemenskaper i Rosengård.

Redan vid första mötet, den 2 mars 2017, tan
gerades frågor som rör familjerådgivning. En 
imam berättade det allvar som finns i de mån
ga samtal han tar emot som handlar om famil
jefrågor, om uppfostran av tonåringar, om sex
ualitet, om den ibland svåra konflikten mellan 
den egna famil
jens traditionella 
värderingar och 
vardagen i Sver
ige. Av imamens 
inlägg stod det 
klart att oroliga föräldrar och förtvivlade tonå
ringar hör av sig till honom under veckans alla 
dagar, ibland även på nätterna.

Samtidigt finns det ungefär 200 familjeråd-
givare i Malmö stad, men som professionella 
familjerådgivare på olika håll i Sverige konstater
ar så är rädslan för myndigheterna mycket stark. 
Man räds att bli fråntagen sina barn. Man räds att 
kommunen väljer att splittra familjen.

Den andra sammankomsten hölls i den somalis
ka föreningen Midnimos lokaler. Utgångspunk
ten för samtalet var: Hur stärker vi upplevelsen 
av trygghet och framtidstro hos våra unga? Även 
denna gång uppenbarades sprickan mellan 
malmöborna och kommunen. Ärenden som rör 
familjerådgivning hamnar hos imamerna, inte 
hos Malmö stads familjerådgivare.

Imamerna dignar under arbetsbördan och ans
er att det är i teologin de har sin kompetens. De 
erkänner villigt att de vet för lite om det svenska 
samhället för att vara till verklig hjälp. Återkom

mande rekommen
derar imamerna de 
oroliga att höra av 
sig till kommunen. 
Men rädslan står i 
vägen.

På initiativ av Open Skåne samlas fem ledare 
ur de större muslimska gemenskaperna och 
tre personer med ansvar för kommunens famil
jerådgivning, för att bidra till att ickereligiösa 
famlijerådgivningsfrågor hamnar hos kommu
nen istället för hos imamerna.

Mötet resulterar i att imamerna och kommun
ens representanter får större insikt i varandras 
verksamheter och att nya nätverk utvecklas. Det 
överordnade målet  att överbrygga misstron 
mot myndigheterna är nu mer nåbart än tidigare. 
Där olikheter möts skapas möjligheter.

Andreas Hasslert, 
projektledare hos 
Open Skåne.

TANKESMEDJA
MOBILISERING OCH SAMVERKAN

På initiativ av Open Skåne samlas fem ledare ur de 
större muslimska gemenskaperna och tre personer 

med ansvar för kommunens familjerådgivning.
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Dödsskjutningen av en jude 
utanför synagogan i Köpen
hamn, mordbrandsförsöket 
mot moskén i Eslöv och trakas
serier av beslöjade kvinnor i 
Tomelilla bidrog till en orolig 
vinter.

Somaliska kulturföreningen i 
Tomelilla öppnade sig för kon
takter och samverkan med an
dra aktörer i kommunen för att 
minska de sociala spänningar
na. Open Skåne hörsammade 
föreningen och tog initiativ till 
ett möte där företrädare för 
politiken, media, religion och 
civilsamhället träffades.
Leif Sandberg, kommunstyrel
sens ordförande, inledde med 
att understryka betydelsen av 
frågor som rör moral och etik. 
Han tog värdegrundsarbetet i 
skolorna som en viktig åtgärd 
mot rasism.

TANKESMEDJA
MOBILISERING OCH SAMVERKAN

Kristianstad

Tomelilla

Eslöv

Under 2015 genomförde Open Skåne dialog-

möten i samarbete med kommunledningarna i 

Eslöv, Kristianstad och Tomelilla. Syftet var att bli 

mer inkluderande kommuner genom samverkan 

med civilsamhället.

Teres Eriksson arbetar med 
flyktingungdomar och är aktiv 
i Somaliska Kulturföreningen. 
Hon har två barn och lever med 
en afrikansk man. Teres sa att 
hon varken trivs eller känner sig 
trygg i kommunen hon bott i i 
fyra år.
– Jag har konverterat till islam 
men har slutat att använda slö
ja på grund av påhopp. Initiati
vet ”Tillsammans för Tomelilla” 
som jag startade rann ut i san
den, till slut var det bara jag och 
en väninna som satt där med 
flyktingungdomarna.
– Innan vi startade föreningen 
kändes det tomt för oss so
malier. Nu har vi en moské och 
gör saker med Svenska kyrkan. 
Vi hoppas också få samarbeta 
med biblioteket, vår granne på 

andra sidan gatan, sa Abdika
der Hagi Abdirahman, ordfö
rande i Somaliska Kulturfören
ingen.

Kerstin Bohne berättade om 
hur hennes lilla by gått från 
misstänksamhet och rädsla 
när ett flyktingboende skulle  
öpp na till en stark gemenskap.
– Allt handlar om personligt 
engagemang och om att mö
tas. De som var mest rädda ti
digare är nu extramormödrar åt 
flyktingbarnen. Alla i byn gick 
samman och samlade in lek
saker och kläder. Det gäller att 
inte förlita sig på myndigheter 
och titlar utan att ta personligt 
ansvar. Jag tror att det är en ge
nerationsfråga, vi som är yngre 
tror inte att myndigheterna ska 
fixa det."
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Filmen Bräckt vatten handlar om att leva tillsammans 
som kärlekspar och att ha sin bakgrund i olika sociala, 
etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter.

I Bräckt vatten är utgångspunkten berättelsen om 85åriga Asta och 87årige Midhat 
Ibrahimbegovic och deras 59åriga äktenskap. Tillsammans med hustrun Asta, som 
är kristen, visar muslimen Midhat värdet av öppenhet och nyfikenhet, värden som ger 
livet ett djupare innehåll och som samtidigt bidrar till att göra samhället mänskligare.

När skånska Asta och bosniske Midhat träffades var hon 27 år och han 29. Hon var 
sjuksköterska med avdelningsansvar och han var civilingenjör. De träffades 1954, i en 
sal på lasarettet i Lund. Han var patient på hennes avdelning. 

SALT OCH SÖTT 

FILMEN BRÄCKT 
VATTEN

Det strängt förbjudna inträffade, en förälskelse mellan sköterska och 
patient uppstod. Ett tabu var brutet och med det ställdes saker och ting 
på ända. En viktig gräns hade passerats, till glädje för dem själva och 
till oro för andra. Vissa såg med misstro på förbindelsen. Vid lysnings
ansökan sa prästen ”Hur ska jag göra? En jugoslavisk ingenjör vill gifta 
sig med en svensk sköterska för att få det bra på gamla dar.” Prästens 
uttalande upprör Asta än idag,

Open Skåne har arrangerat flera visningar av filmen Bräckt vatten med 
efterföljande samtal. En länk till filmen finns på Open Skånes hemsida.

Efter visningen i Eslöv följde en intressant diskussion som handlade 
lika mycket om filmen som om de egna upplevelserna i det svenska 
samhället. – Vad kan vi lära av Asta och Midhat?, säger Caroline Cline, 
samtalsledare, Open Skåne.
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Med inspiration i konceptet The Language Cafe Project 
(University of Southampton, UK) skapades Open Skåne 
Café, som vände sig till personer som väntade på tillstånd 
att få stanna kvar i Sverige och som fanns i Malmö. 

Programaktiviteterna utformades av Open Skåne.  
Aktiviteterna innefattade undervisande samtal mellan 
den språkkunniga och den lärande, presentationer av det 
lokala föreningslivet, samhällsdebatt, tros och livsåskåd
ningsfrågor och information från myndigheter. Formella 
och informella ledare inom näringsliv, politik, akademi och 
religion presenterade sina verksamheter. 

Open Skåne Café utvecklades till ett viktigt nav i 
området kring Södervärn, Möllevångstorget, Seved och 
Sofielund. Verksamheten, som var ett samarbete mellan 
Open Skåne och Malmö stad, pågick under ett och ett 
halvt år, från 1 januari 2016 till 30 juni 2017. 

LYSSNA OCH TALA

OPEN 
SKÅNE 
CAFÉ

"Allt är nytt, när man kommer som  
flykting är man verkligen ensam.  
Utan kontakter och stöd kommer  
man aldrig in i samhället"
Ahmad Maghsoud, sekreterare i  
Afghanska församlingen i Malmö

Med Open Skåne Café erbjöds  

nyanlända 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 berät
telser om Malmö, Skåne och Sverige

Röster från Open Skåne Café

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

"På Open Skåne Café känner jag  
mig välkommen och får modet  
att prata svenska"
Najem

"Being here gives you an insight to 
how people think, which helps you  
in having a more open mind and  
accepting differences"
Ahmed

Open Skånes projektledare 
Sofia Hallbäck lyssnar på 
företrädare för Feministiskt 
Initiativ under språkkaféets 
politikskola.



Henrik Fritzon, 
regionstyrelsens ordförande,  
Region Skåne

”Open Skåne bidrar till  
att mångfalden i Skåne  
ses som en resurs där  
kunskapsöverföring,  
utbildning, samtal och  
samverkan är viktiga  
byggstenar.”

Carina Persson,  
regionpolischef, Polisregion Syd

”Open Skåne är en viktig  
samverkanspartner för  
Polisregion Syd. Genom  
Open Skåne har vi fått  
möjlighet till en givande  
och förtroendefull kontakt 
med särskilt utsatta  
personer och grupper.”

15 april 2018, Malmö
Det nationella Nätverket för 
krishantering genomförde sitt 
årliga möte i Malmö. Open 
Skåne fick inledningstala med 
rubriken Kulturella och religi
ösa aspekter vid krishantering. 
Nätverket består av olika bran
scher och yrkesgrupper inom 
verksamheter som rör trygghet 
och säkerhet i landet. 

NÄTVERKET 
FÖR KRIS-
HANTERING 

15 maj 2018, Malmö
De nordiska publicservice
kanalernas religionsredaktio
ner samlades i Malmö för en 
utvärdering av programutbu
den. För den framtidsinriktade 
diskussionen inbjöds Open 
Skåne till ett seminarium för att 
inspirera till nya arbetssätt och 
frågeställningar.

NORDISK 
PUBLIC  
SERVICE 

21 februari 2018, Stockholm 
Katolska kyrkans Kommis
sionen för interreligiös dialog, 
dess ordförande biskop Anders 
Arborelius och gäster blev pre
senterade för Open Skånes ar
bete. Samtalet handlade även 
om interreligiöst arbete och om 
antisemitism och islamofobi. 
Deltog gjorde också personer 
från Stockholmsmoskén och 
Svenska kyrkan. 

KATOLSKA 
KYRKAN 
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Lunds Missionssällskap

Lunds universitet

Länsstyrelsen Skåne

Malmö universitet

Malmö muslimska nätverk

Malmö stad

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nätverket judiska gemenskaper i Skåne

Polisregion Syd

Region Skåne

Sodalitium Majus Lundense

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Svenska kyrkan (nationellt)

Svenska kyrkan i Lunds stift

Svenska kyrkan i Malmö

Sveriges interreligiösa råd

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Thora Ohlssons stiftelse

Samarbetspartners

Ordförande
Johan Tyrberg, Lunds stift (medstiftare)

Vice ordförande
Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (medstiftare)

Ledamöter
Salahuddin Barakat, Malmö muslimska nätverk (medstiftare)
Fredrik Sieradzki, Nätverket judiska gemenskaper i Skåne (medstiftare)
Per Eriksson, Lunds universitet (vetenskaplig garant)
Tapio Salonen, Malmö universitet (vetenskaplig garant)
Andreas Konstantinides, Malmö stad
Birgitta Södertun, Region Skåne.
Ola Melin, Länsstyrelsen Skåne

Styrelsen
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OPEN SKÅNE HAR BLICKEN PÅ  

FRAMTIDEN, PÅ GRÄNSÖVERSKRIDANDE  

SAMARBETEN. VI VET ATT DÄR  

OLIKHETER MÖTS DÄR SKAPAS  

NYA MÖJLIGHETER. 

VI HOPPAS PÅ TILLFÄLLEN DÄR VI  

KAN SAMVERKA MED DIG, MED  

DIN KOMPETENS OCH DINA NÄTVERK. 

openskane.se



Open Skåne är en politisk  
och religiöst oberoende  
organisation som initierar  
och tar ansvar för dialoger  
och möten för formella  
och informella ledare från 
olika delar av samhället.

Syftet är att stärka den sociala 
sammanhållningen i Skåne.

openskane.se 
info@openskane.se 




