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Varför en klokbok?

Det är mycket snack om hinder för socialt hållbara platser. Det 
finns ett stort behov av nya sätt att tänka och agera. Den här lilla 
boken vill visa hur snack kan bli till viktiga handlingar.  Fören-
ingen LUCS – Local Unesco Collaboration Sweden – har utifrån 
Unescos ramverk om mångfald och mänskliga rättigheter samlat 
erfarenheter och kunskap under fem år just kring detta. LUCS 
medlemmar har under resans gång blivit klokare. Med den här 
boken förmedlar vi de klokskaperna vidare.

Boken ger inspiration för den som behöver nytänkande i sitt 
eget arbete för social hållbarhet. 

Boken ger kunskap och tankeställare till den som vill bred-
da sin omvärldsbevakning eller (ut)bilda sig mer om hållbara 
platser. 

Boken ger stöd i att ta nästa steg för den som söker ett sam-
manhang för sitt arbete
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Den kan läsas från pärm till pärm som en berättelse om mo-
diga, viktiga och inspirerande krafter och deras sammanhang 
i Sverige idag. Den kan också bläddras i på måfå för att låta de 
bitar som lockar läsaren få ta plats. Och den kan enkelt an-
vändas som underlag i en studiecirkel eller samtalsgrupp, med 
frågor för detta som en del av boken. 

Boken presenterar en del olika begrepp och lärdomar men 
förutsätter också att läsaren har viss kunskap om dagens sam-
hällsutmaningar. Vi som skrivit boken tänker oss att läsaren är 
en tjänsteperson i offentlig sektor eller engagerad i civilsamhäl-
let. Eller kanske en student.
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LUCS - Local Unesco Collaboration Sweden – startade 2014 på Mång-
kulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner 
– Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Idag är ett tjugotal kommuner, 
civilsamhällsorganisationer, akademiska aktörer och företag med-
lemmar. 

LUCS består av både ett nätverk och konkreta verksamheter –  
kunskapspiloter –  som syftar till att skapa hållbara platser som präg-
las av social jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. 

Genom att få fram hållbara lösningar som kan spridas inom landet till 
de egna aktörerna i LUCS och tillbaka till Unesco kan LUCS inspirera 
till samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt.

LUCS har sammanställt den här boken nu, år 2020, då fören-
ingen är i övergången från uppbyggnadsfas till etableringsfas. 
Det finns mycket samlade erfarenheter och kunskaper inom 
LUCS. Genom att synliggöra det har vi möjlighet att stärka och 
utveckla nätverket. Samtidigt kan vi bidra till att ge inspiration, 
ny kunskap och kanske stöd i att ta nästa steg i sitt eget arbete.
Kanske kände du inte till LUCS tidigare?
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Sammanhanget

Föreningen LUCS arbetar med dagens – och morgondagens – 
komplexa frågeställningar. De som varje medlem inte enkelt lö-
ser själv, inom sin egen organisation. Frågor som rör den helhet 
som varje plats utgör, vare sig det är en stadsdel eller en större 
region. Utmaningar som kräver nya perspektiv för att förstås. 
Det är ett arbete som måste ta sin utgångspunkt i mänskliga 
rättigheter och demokratins förutsättningar och utmaningar, 
och som också kräver att vi förstår och tar på allvar vad ett 
interkulturellt perspektiv på samhället betyder.

Hur kan vi tänka kring dessa frågor, hur kan vi på nya sätt 
diagnosticera samhällsutmaningarna? Här är några olika per-
spektiv på detta från olika delar av föreningen LUCS.



11 www.lucs.se/klokbok 

CORONAPANDEMIN – ETT NYTT SAMMANHANG

Under 2020 har hela världen med coronavirusets spridning tving-
ats hantera ett nytt sammanhang. När den här boken skrivs är vi 
mitt inne i detta. Dock står det klart att den globala pandemin 
utmanar möjligheterna till social hållbar utveckling på lokal nivå. 
De lokala förutsättningarna för ett gott värdigt liv, boende och 
arbete förändras och måste hitta nya lösningar. 

I spåren av pandemin förutspås ekonomisk nedgång och ökad 
arbetslöshet påverka olika samhällsgrupper negativt. Det finns 
även tecken på att detta kan gynna odemokratiska krafter och 
få konsekvenser för tilliten i samhället. Samtidigt syns allt fler 
positiva berättelser om omställning och beredskap, inte minst 
från civilsamhället. 

LUCS arbetar därför i en kunskapsprocess tillsammans med alla 
medlemmar för att samla in och dela berättelser och konkreta 
exempel om hur pandemin påverkar lokal samhällsutveckling. 

Samtidigt fortsätter de övriga frågor som lyfts här att vara minst 
lika aktuella som innan pandemin. Det fortsätter att vara lika, om 
inte mer, viktigt att förhålla oss till olika platser och vara demo-
kratiska, att arbeta interkulturellt och med mänskliga rättigheter i 
fokus, att ge utrymme för synvändor. 
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Med sikte på plats!
Leif Magnusson, verksamhetsledare LUCS  
och chef för Mångkulturellt centrum

Varje plats har sina specifika möjligheter och utmaningar. Två 
stora berättelser om platser dominerar i vår tid: Den ena opti-
mistisk med fokus på attraktivitet och möjligheterna till lokal 
utveckling. Den andra tar fasta på problem och annorlundahet 
i jämförelse med andra platser och samhällets rådande normer. 
LUCS lyfter behovet av att arbeta med ett platsperspektiv som 
använder lokala resurser för att stärka den mer optimistiska 
berättelsen.

För att förstå en plats är det viktigt med kunskaper om demo-
grafi, social ojämlikhet, religion och kultur, valdeltagande, 
liksom migration och integrationsprocesser. På senare tid har 
specifikt frågor om utanförskap, trygghet och kriminalitet 
kopplats till olika platser. En växande socioekonomisk ojäm-
likhet tydliggör segregationsutmaningen för många av landets 
kommuner. Skillnader i levnadsvillkor kopplat till plats är en av 
samhällets stora utmaningar. Det finns också väldigt olika stort 
och olika former av lokalt handlingsutrymme på olika platser. 
Därför kan också samma slags verksamheter för att stärka 
platsers sociala hållbarhet få mycket olika utslag. 

Platsperspektiv är ett sätt att se, att veta något om platsen och 
hur den fungerar och skapa överblick över de möjligheter och 
hinder som finns för att säkerställa inkludering och hållbarhet. 
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Platsperspektiv har därmed blivit en väg att förstå världen, 
samtidigt som det är kopplat till identiteten hos de som bor där 
eller hos dem som fattar beslut som påverkar platsen. 

Platsutveckling handlar i sin tur om att med gemensamma 
krafter jobba för att skapa attraktiva platser för människor att 
leva och verka. Ett lokalt ansvarstagande är ofta en förutsätt-
ning för att utveckla platser och vända trender från utsatt 
till attraktiv. Kommunpolitik behöver stärka banden med 
akademi, bostadsbolag och civilsamhälle för att få långsik-
tighet i arbetet. Samtänkande behövs än mer för att befintliga 
verksamheter ska kunna hitta nya lösningar på samhällsut-
maningar. 
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LUCS är en plattform för att få till de gemensamma krafterna. 
Lösningar som testas i form av kunskapspiloter kan sedan delas 
med andra. Denna samverkan innebär en kunskapsutveckling 
och erfarenhetsutbyte kring plats som i sin tur påverkar verk-
samheternas utfall och effekter. 

LUCS har flera kunskapspiloter som är kopplade till att skapa 
innovationer på områdesnivå inom viktiga områden; jobbska-
pande, hälsa, boendeinflytande, hantering av ryktesspridning, 
arbete mot rasism genom fotboll samt interkulturellt flykting-
mottagande och språkträning. De olika insatser som LUCS 
medlemsorganisationer genomför visar på konkreta resultat 
som påverkar människors levnadsvillkor.

I de kommuner som är medlemmar i LUCS finns en vana att 
agera i kulturellt och socialt komplexa sammanhang på plats-
nivå. De söker och hittar kopplingarna och resurserna som kan 
samverka på en viss plats. Den erfarenhet som byggs upp finns 
framför allt hos individer men behöver bli till mer systematisk 
kunskap som kan spridas och diskuteras av fler. 
Organisationer behöver bygga generiska färdigheter i att agera 
i komplexa sammanhang på platsnivå, något som inte går att 
utbilda sig till i dagens utbildningssystem. Därför behövs det 
pågående samtalet om gemensamt lärande över sektorer som 
LUCS etablerat. Så spinner vi tillsammans en starkare platsväv 
som öppnar nya handlingsvägar för att trycka tillbaka segrega-
tionens effekter.
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Vad är ett  
interkulturellt perspektiv?
René León Rosales, fil. dr i etnologi  
och tidigare styrelseledamot i LUCS

Att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och 
jämlikhet i samhällen som präglas av mångfald, att arbeta 
förebyggande mot etnisk diskriminering och främja kulturell 
mångfald är kärnan i det som brukar kallas ett interkulturellt 
perspektiv, eller interkulturalitet.

Ett interkulturellt perspektiv betonar:
• Se samhällets etniska och kulturella mångfald som 

utgångspunkt och mångfalden som en resurs.
• Se och värdera det som sker mellan individer och grup-

per, och säkra allas likvärdiga deltagande i samhället. 
• Motverka diskriminering både genom att förhindra 

spridning av hat och intolerans, och genom att institu-
tioner gör det möjligt för alla att få likvärdig tillgång till 
deras tjänster och att bemötande och utfall av tjänster-
na också blir likvärdigt. 

• De mänskliga rättigheterna utgör, tillsammans med 
principerna för demokratin och rättsstaten, grunden 
för ett interkulturellt perspektiv. Det innebär att bete-
enden eller yttranden som krockar med dessa grund-
läggande värderingar inte accepteras som en del av 
samhällets mångfald. 
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Mer än att skapa ”möten mellan kulturer” handlar alltså ett 
interkulturellt perspektiv om att skapa förutsättningar för en 
kultur av demokratiska, inkluderande möten. 

En kommunal organisation behöver verka för detta på flera 
sätt. En nivå rör det som händer mellan individer: bemötan-
de och mellanmänskliga relationer. Hur bilder av ”de andra” 
påverkar oss, hur vi motverkar stereotyper, rykten och diskri-
minering. En annan nivå handlar om de krav ett interkulturellt 
perspektiv ställer på strukturer i organisationer: på styrdo-
kument, budgetprocesser, målformuleringar, representation, 
uppföljningar.

Ett interkulturellt perspektiv innebär att säkra att den egna 
verksamheten verkligen främjar och skapar förutsättningar för 
alla människors likvärdiga delaktighet i samhället. 

Detta arbete kräver ett medvetet åtagande och ett aktivt 
engagemang – en politisk vilja. De mekanismer som leder till 
ojämlikhet och uteslutning av vissa grupper försvinner inte av 
sig själva och går inte över med tiden.  
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ETT INTERKULTURELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
– EXEMPEL FRÅN BOTKYRKA KOMMUN 

Botkyrka kommun har ett interkulturellt förhållningssätt som 
ledstjärna med syftet att främja social inkludering och minskad 
ojämlikhet.

Assimilation handlar om att utradera minoriteters olikheter i en 
strävan efter likformighet. Mångkultur bidrar, trots den goda 
viljan att ge människor rätten till sin identitet, till att låsa in 
människor i sina kulturella tillhörigheter. Botkyrkas interkulturella 
förhållningssätt värnar den enskilde individens mänskliga rättig-
heter – och möjligheter. När människor rör sig mellan grupper och 
identiteter blir det möjligt för nya inkluderande gemenskaper att 
uppstå.   

Att ha ett interkulturellt förhållningssätt handlar om att vara 
medveten om de normer och värdesystem som är dominerande på 
en plats eller i en situation och förhålla sig reflekterande och själv-
kritisk till sin roll, sociala position och benägenhet att bedöma 
andra utifrån sin egen referensram. Målet är att ta bort oberättiga-
de hinder och som bygger på föreställningar om ”vi och dem” och 
möjliggöra för människor att nå sin fulla kapacitet. 

I våra professionella roller inom kommunen, som till exempel sam-
hällsplanerare, ekonomer, skolpersonal, lotsar eller serviceperso-
nal, har vi ett särskilt ansvar att agera medvetet. Det interkulturel-
la förhållningssättet förutsätter också civilsamhällets inkludering 
för att kunna leda till en mer inkluderande samhällsutveckling. 
 
Helena Rojas, utvecklingschef, Botkyrka kommun och Lumnije 
Mehmeti, utvecklingsledare social hållbarhet, Botkyrka kommun
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Interreligiös dialog för social  
hållbarhet
Tomas Axelson, verksamhetsledare för Interkulturellt  
Utvecklingscentrum Dalarna – IKUD, Högskolan Dalarna

I Sverige råder idag religiös pluralism. På mindre än 100 år har 
Sverige gått från att vara relativt homogent till ett mångreli-
giöst samhälle. Är då religion(er) en möjlig positiv resurs för 
att skapa bättre sammanhållning i samhället eller en källa till 
konflikter? Hur kan interreligiösa dialoger bidra till en socialt 
hållbar politik i alltmer heterogena samhällen? Detta är frågor 
som ställs i många kommuner – och som också LUCS ställer. 

Flera svenska kommuner, däribland LUCS-medlemmarna 
Borlänge och Eskilstuna, har startat upp interreligiösa råd, 
där politiker, tjänstemän och representanter för organiserade 
samfund möts. Ofta med målet att få till en interreligiös dialog 
som kan bygga tillit mellan samhällsgrupper. 

Men arbete med utgångspunkt i religion är inte entydigt;
• Religion kan å ena sidan ses som bärare av gruppexklusi-

va perspektiv. Å andra sidan kan religion ses som bärare 
av ett andligt traditionsdjup med samhällsbyggande 
vision om dialog och inkludering. 

• Religionstillhörighet kan aktiveras i konfliktdrivande 
riktning. Samtidigt rymmer religioner viktiga modeller 
för fredsskapande arbete. 

• Religion kan utgöra en grund för separatism och ökad 
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polarisering i lokalsamhället. Men religion kan också 
vara en resurs för att skapa ett gemensamt samhällskitt. 

Religionsföreträdare har möjlighet att i religionens namn gå 
före som brobyggare i samhället i en given konflikt. Det behö-
ver då finnas en plattform för att arbeta dialogorienterat och 
konfliktlösande. Det krävs även ett samtalsklimat som inklu-
derar olika grupper i det offentliga samtalet. Det behövs också 
en utvecklad förmåga att i ömsesidig och respektfull dialog 
hantera konflikter och potentiella meningsmotsättningar. Här 
spelar interreligiösa råd en roll.

Interreligiösa råd kan också ses som uttryck för en typ av ny 
styrning, där stat och kommun i allt högre grad arbetar med en 
interaktiv samhällsstyrning. Nätverk och partnerskap mellan 
offentliga, civila och privata aktörer ingås och förväntas bidra 
till politiska lösningar på aktuella komplexa samhällsproblem. 
Detta har också blivit allt vanligare under senare årtiondens 
arbete med exempelvis hållbar samhällsutveckling.
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10 rekommendationer för interreligiösa råd
• Förankra arbetet i de mänskliga rättigheterna och beto-

na icke-diskriminering av grupper respektive frihet för 
individen.

• Ge utrymme för både en kommunal agenda och för 
representanternas specifika intressen – även när de inte 
sammanfaller.

• Våga adressera ojämlika förutsättningar vad gäller resur-
ser såsom språk, nätverk och ekonomi mellan represen-
tanterna i rådet.

• Sträva efter att alla representanter, trots ojämlika villkor, 
upplever att de har något att tjäna på att aktivt medverka 
för gemensamma mål.

• Säkerställ att alla representanter har inflytande över 
dagordningen. 

• Skapa uppslutning runt övergripande gemensamma 
värderingar. 

• Utveckla dialogperspektivet till att omfatta konflikt-
orienterad tolerans som gör arbetet långsiktigt intressant 
och angeläget.

• Var medveten om religiösa gruppers pågående föränder-
lighet och interna mångfald.

• Utvärdera rådets styrning, sammansättning och arbete 
kontinuerligt och transparent.

• Följ forskningen inom området interreligiös dialog.

Läs mer om rekommendationer för interreligiösa råd i rapporten  
Från privatsak till politisk kraft? Borlänges interreligiösa råd och 
förväntningar på religion som resurs i lokalsamhället.
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Att vara demokratisk
Jens Sjöström, ordförande LUCS

Historien har lärt oss att kampen för demokrati/folkstyre och 
demokratiska processer många gånger leder till just en ny, eller 
fortsatt, demokratisk samhällsordning med respekt för allas 
lika värde - men ibland leder den till nya diktatorers födelse. 
Vad avgör om demokratin lyckas, om den får brett folkligt stöd 
och försvar, om den blir uthållig?

Förutsättningarna som krävs är att vi som lever i en demo-
krati också måste vara demokratiska – det handlar om att se 
varandra, lära av varandra, värna varandra och söka kraft hos 
varandra! 

Viljan
Demokrati som styrelseskick med fria och allmänna val är ofta 
det första vi tänker på. Även i en demokrati finns risken att en 
majoritet som har det bra inte tar gemensamt ansvar för att alla 
får del av välfärdssamhället, kunna leva ett bra liv och påverka 
sin vardag och framtid. Därför måste demokratin alltid vara 
starkt knutet till ett aktivt handlande för ”alla människors lika 
värde”. De demokratiska fri- och rättigheterna är grundläg-
gande men likväl måste vår inneboende strävan vara en jämlik 
demokrati. Vi måste vilja demokrati, vilja varandras delaktig-
het, vilja lyssna på den oliktänkande och vilja förstå och vilja 
finna gemensamma framgångar som gör oss alla till vinnare av 
demokratin som därmed blir uthållig och motståndskraftig. 
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Deltagandet
En vital demokrati kräver att vi som individer måste agera 
demokrati i vardag och handling. Bjuda in grannen till ett 
möte, bli del av samtalet, dela kunskap och framtidssyn med 
varandra och engagera sig i organisationer eller politiska 
partier. Fördomar om andra uppkommer ofta som ett resultat 
av ickedeltagande. Den representativa demokratin är en viktig 
princip i hur vi tilldelar formell makt och ansvarsutkrävande. 
Men att devalvera demokratin till att rösta vart fjärde år riske-
rar skapa brist på insikt om samhällets komplexitet, betydelsen 
av att bryta åsikter mot varandra och förståelsen av varandras 
livsbetingelser. Vill du andra människors delaktighet på riktigt 
så måste det ske på riktigt. 

Tryggheten
Vägen till deltagande i demokratin måste kantas av trygghet. 
Denna trygghet inkluderar både en nyfiken kultur som inte 
exkluderar utan som involverar, där lärandet av varandra visar 
att jag betyder något - och en stöttande kultur där vi kan känna 
stödet av varandra när vi agerar. Otrygghet riskerar istället det 
demokratiska samhällets motståndskraft. Kunskaper, erfaren-
heter, vilja och engagemang riskerar gå förlorat och demokratin 
blir fattigare.

Kunskapen
Kunskap och bildning är nycklar för att bredda vårt sätt att 
se saker ur olika perspektiv. Folkrörelserna är upphovet och 
grunden till vår demokrati. Folkbildningens roll är lika viktig 
idag som den varit under demokratins uppbyggnad i vårt land. 
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Förortsrörelser, studieförbund och folkhögskolor, med sin 
närvaro i lokalsamhället, folkbildar och stärker den enskildes 
förutsättningar att påverka. 

Makten
En jämlik och jämställd fördelning av den sociala, ekonomis-
ka och politiska makten ingår i de globala hållbarhetsmålen. 
Tydligt ställningstagande mot våld, rasism och diskrimine-
ring krävs för att förhindra att söndring och misstro skapar 
begränsningar i vilka som ska få delta i demokratin. Formella 
begränsningar eller som oftast i att tilldela epitet som devalve-
rar inflytandet för vissa grupper. 

Vi har alla ett ansvar i vardagens demokratiska maktfördel-
ning. En genuin delaktighet där människor känner trygghet 
i att agera kräver att vi i våra organisationer, oavsett var vi 
verkar, är beredda att fördela makten jämlikt. 

I en demokrati som bygger på demokratiska fri- och rättigheter 
måste fria domstolar och myndigheter som har till uppgift att 
försvara just dessa rättigheter fortsatt stå fria.

Det fria ordet
Rätten att i ord, tal, bild och form få uttrycka dig fritt, kritiskt 
granska makten, bilda opinion, hålla möten eller demonstrera 
är skyddat i grundlagen. Men det fria ordet är utsatt för hård 
press. Hoten och ifrågasättandet av den fria journalistiken, lik-
som näthat mot offentliga personer och debattörer inskränker 
dessa lagstadgade friheter. 



25 www.lucs.se/klokbok 

Därför är det än viktigare att bygga lokal demokrati, fria folk-
rörelser och understödja initiativ som syftar till en bred folk-
bildning, förtroende och respekt mellan människor och deras 
olikheter och inte minst ge fler människor ordet i debatten. 
Det fria ordet börjar och slutar där vi definierar demokratins 
gränser. Demokratins utgångspunkt bygger på respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans frihet 
och värdighet, på de mänskliga fri- och rättigheterna. Om vi 
är överens om det så är också det fria ordet säkrat av den breda 
befolkningens försvar!



26  www.lucs.se/klokbok 

Kritiska tankar  
om demokratins tidsrymd
Edda Manga, forskare, Mångkulturellt centrum

Representativ demokrati som styrningsform kännetecknas av 
att representanternas mandat är tidsbegränsad. Det är en förut-
sättning för att beslut ska respekteras även av de som inte röstat 
på dem. Mandatperiodens tidsavgränsning avhåller regeringar 
från att besluta om åtgärder som inte hinner ge resultat före 
nästa val och tvärtom, uppmuntrar dem att pressa fram förhas-
tade projekt. Tidsavgränsningen påverkar även kriterierna för 
vad lyckad politik är. Det kan bli så att en satsning anses ha gett 
resultat om det har gett upphov till något som kan räknas som 
ett resultat, oavsett om detta har förbättrat situationen som 
skulle åtgärdas. Effektiviteten i de politiska åtgärderna bedöms 
då utifrån valsystemets tidsramar. Frågan ”har satsningen varit 
effektiv?” översätts till ”har planen utförts inom tid?”.

I vår tid utmanas fantasin om demokratins evighet av anti-
demokratiska rörelsers politiska framgångar och det är inte 
enkelt att tänka demokratins tid bortom mandatperioders tid. 
Men vi måste ändå fråga oss: Hur kan demokratisering tänkas 
i relation till spänningen mellan institutionell tid och det civila 
samhällets cykler?
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Vad innebär det  
att främja mänskliga rättigheter?
Johanna Sjöwall, utvecklingssekreterare Malmö Stad  
Paul Lappalainen, jurist & forskare Stockholms universitet 

Alla människors lika värde och skydd mot diskriminering är 
grundprinciper i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. Samma principer ligger också till grund för alla 
FN-organ.

Staten är den aktör som godkänner internationella konventio-
ner till skydd för mänskliga rättigheter. Därför är det också 
staten som har det yttersta ansvaret för att respektera, skydda, 
uppfylla, övervaka efterlevnad av och främja de mänskliga 
rättigheterna. Staten – och alla nivåer därinom – är så kallade 
skyldighetsbärare. 

Mänskliga rättigheter har dock inte någon större betydelse 
om de inte skyddar människor där de bor och lever. Kommu-
ner och regioner har därför en central roll för att säkerställa 
rättigheterna i människors vardag. Det gäller allt från sådana 
rättigheter som att leva fri från diskriminering, ha rätt till poli-
tiskt deltagande, dataskydd och integritet, till rätten till bostad, 
utbildning och hälsa. 

I korthet handlar statens, kommuners och regioners ansvar för 
mänskliga rättigheter om att:
Respektera – inte själva kränka, bortse ifrån eller nedprioritera 
rättigheter.
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Skydda – förhindra andras möjlighet att kränka mänskliga 
rättigheter.
Uppfylla – skapa och upprätthålla system som uppfyller olika 
rättigheter.
Övervaka efterlevnad – se till att det finns system för 
uppföljning och tillsyn.
Främja – utbilda, informera och klargöra vilket ansvar och 
vilka rättigheter som finns.

Individerna i en stat är så kallade rättighetsbärare, med rätt att 
kräva och övervaka efterlevnad av rättigheter. För demokratisk 
övervakning av statens, kommuners och regioners förmåga att 
leva upp till ansvaret har det civila samhället, akademin och 
media viktiga funktioner att fylla.  

Att arbeta med ett rättighetsbaserat förhållningssätt är i sin 
tur ett sätt att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken. Det 
betonar hur viktigt det är att analysera ojämlikheter, synliggöra 
diskriminering, och även synliggöra strukturer som bidrar till 
orättvis maktfördelning och hindrar utveckling. Det förutsät-
ter särskilt att barns rättigheter tas tillvara.  

Detta förhållningssätt utgår från några huvudprinciper som 
vägledning för att säkerställa rättigheterna: 
• Icke-diskriminering, jämlikhet och jämställdhet 
• Delaktighet och inflytande 
• Transparens och ansvar 
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Varför en klokbok?
Det finns mycket snack om hinder för socialt hållbara platser. 
Det finns ett stort behov av nya sätt att tänka och agera. Den 
här lilla boken vill visa hur snack kan bli till viktiga handlingar.  
Föreningen LUCS – Local Unesco Collaboration Sweden – har 
utifrån Unescos ramverk om mångfald och mänskliga rättigheter 
samlat erfarenheter och kunskap under fem år just kring detta. 
Föreningens medlemmar har under resans gång blivit klokare. 
Med den här boken förmedlar vi de klokskaperna vidare.

Boken ger inspiration för den som behöver nytänkande i sitt 
eget arbete för social hållbarhet. 

Boken ger kunskap och tankeställare till den som vill bred-
da sin omvärldsbevakning eller (ut)bilda sig mer om hållbara 
platser. 

Boken ger stöd i att ta nästa steg för den som söker ett sam-
manhang för sitt arbete

Den kan läsas från pärm till pärm som en berättelse om mo-
diga, viktiga och inspirerande krafter och deras sammanhang 

LUCS ARBETE FÖR ATT  
FRÄMJA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FN-organisationen Unesco verkar för fred och alla männ-
iskors lika värde genom ökat samarbete inom utbildning, 
vetenskap, kultur, kommunikation och information. 

Föreningen LUCS arbetar på lokal nivå utifrån Unescos upp-
drag. LUCS främjar mänskliga rättigheter framförallt genom 
spridnings- och utbildningsinsatser, och metodutveckling.  
Representanter för civilsamhälle, lärosäten och offentlig 
sektor samverkar för att utveckla skalbara arbetssätt som 
stimulerar interkulturell dialog, motverkar rasism och dis-

kriminering och förebygger konflikt.

Bland LUCS medlemmar finns både rättighetsbärare och 
skyldighetsbärare och representanter med varierande 
politisk tillhörighet. Sammansättningen innebär en styrka 
då det utgör grunden för en oberoende verksamhet med 
möjlighet att etablera breda partnerskap.  Samtidigt kan 
det innebära en utmaning då samförstånd inte är givet när 
det gäller komplexa samhällsproblem och vilka metoder 
som krävs för att möta dessa. 

Plattformen som LUCS har skapat bidrar till  
fördjupad dialog om dilemman och mål- 
konflikter, liksom om vad som krävs för att  
identifiera och samlas kring gemensamma  
utgångspunkter, i arbetet för att säkerställa  
de mänskliga rättigheterna i praktiken. 

Boken LIKA RÄTT! Ställ krav 
på kommunen, av Paul 
Lappalainen, innehåller 
verktyg för alla som vill 
motverka diskriminering 
och främja mänskliga 
rättigheter.
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Språk och makt
Zaynab Ouahabi, retoriker, nationell samordnare Gör din 
röst hörd, ABF

Språket är ett verktyg för att beskriva omvärlden - oavsett om 
det talas, är skrivet, finns i punktskrift eller som teckenspråk. 
All språklig kommunikation har också en nära relation till 
makt. Båda används som medel för att åstadkomma något 
större. Men hur spelar språk och makt ihop i ett demokratiskt 
samhälle? Vad betyder språket för hur olika områden, eller 
olika grupper av människor, uppfattas? 

Språket kan vara ett neutralt medel för att skildra fakta. Men 
det är också ett medel för att uppnå ett visst syfte – exempelvis 
uppnå makt. Ett demokratiskt samhälle förutsätter inklude-
ring av alla grupper i samhället. Räcker det då att alla har ett 
gemensamt språk eller krävs det något mer?

Språket är inte automatiskt inkluderande utan tvärtom ofta 
exkluderande – såväl i media eller på sociala medier som i 
politiken eller på fikarasten. Ett exempel är språkvalet när 
temat är ”förorter”. Termer som ”de andra”, ”invandrarna”, 
”flyktingarna”, ”kvinnorna i förorten”, ”de aggressiva”, ”de från 
andra kulturer”, ”grabbarna i förorten”, ”rädda förorten”, ”de 
kriminella”, ”de fattiga” är i grunden bara ord men tillskriver 
ett område och människorna där något negativt. Det skapar 
både en negativ bild hos den som använder orden och påverkar 
den som ser sig skildras av negativt laddade attribut. 
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För att skapa en större förståelse för känslan av ordens och 
språkets laddning kan du själv göra en enkel övning – bara byta 
ut några ord när du läser dem härnäst: 
• Byt ut ”flyktingar” mot ”nysvenskar” 
• Byt ut ”aggressiva” mot ”varmblodiga”
• Byt ut ”invandrare” mot ”sverigebor”

Känner du skillnaden när du läser? Omvandlas det negativa till 
något mer positivt? 

Ordvalet och språkbruket påverkar med makt att både inklude-
ra och exkludera. Det kan uppmuntra men också förtrycka. Det 
kan ge förutsättningar men också hindra människor. Ordval är 
därför val som varje person bör göra med omsorg och om-
tanke. För det kan annars ge förödande konsekvenser och det 
som tillskrivs som demokratiskt riskerar lätt att omvandlas till 
odemokratiskt. 
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Behovet av synvändor
Hans Abrahamsson, docent i freds- och  
utvecklingsforskning och tidigare medlem i LUCS styrelse 

Vår samtid – och framtid – påverkas stort av den växande 
ojämlikheten. Fler behöver därför bli mer aktiva i samhällsut-
vecklingen. Särskilt behöver de som mest drabbas av ojämlik-
hetens olika aspekter vara med och identifiera problemen och 
vilka sätt det finns att hantera dem. 

För att få till förändring här behöver vi se många av frågeställ-
ningarna på ett nytt sätt. Vi behöver ”synvändor”, som kan ge 
nya perspektiv på vad som behöver göras för att styra samhället 
in i en bättre framtid:

Tänk plats.  Ett mer territoriellt och mindre funktionellt tan-
kesätt behövs i allt utvecklingsarbete.

Tänk nytt kring säkerhet. Fokus på säkerhet medför oftast 
åtgärder i form av ökad övervakning och kontroll. Att istället 
fokusera på vad som är skyddsvärt handlar mer om social tillit. 
Det flyttar fokus från individer till att förändra de strukturer 
som påverkar människors livschanser. Därmed är det viktigt 
att komplettera brottsförebyggande åtgärder med trygghets-
främjande och tillitsskapande. 

Tänk till kring sambanden mellan ekonomisk tillväxt 
och välfärd. Social hållbarhet handlar om människors 
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välbefinnande och livskvalitet. Ekonomisk tillväxt skall därför 
ses som ett medel för ökat välbefinnande och inte som ett mål 
i sig.

Se sambanden mellan mänskliga rättigheter och 
medborgerliga rättigheter. Invandringen och 
integrationspolitiken har ställt frågorna om mänskliga 
rättigheter, medborgarskap, nationens betydelse och tillgången 
till det svenska välfärdssystemet på sin spets. En bredare syn 
på mänskliga rättigheter kombinerar immateriella frågor 
om identitet med mer materiella levnadsförhållanden. Den 
behövs för att hantera såväl kulturella som ekonomiska 
ojämlikheter och undvika att snäva särintressen ställer olika 
befolkningsgrupper mot varandra.

Demokratin behöver demokratiseras. En utvidgad 
tillgång till det politiska rummet förstärker den sociala 
tilliten, vilket gynnar demokratins uppgift att hantera 
olika värdegrundskonflikter. Detta gör det nödvändigt att 
komplettera den representativa demokratin med någon slags 
perspektivdemokrati och lokala rådslag som gör det möjligt 
för människor att genom samtal med andra omformulera sina 
individuella åsikter till kollektiva politiska anspråk.

Ändra synen på ethnos och demos. Den tilltagande migra-
tionen har gradvis kommit att både förstärka och urholka 
nationella identiteter. Den tidigare omfördelningspolitiken för 
att hantera socioekonomisk ojämlikhet har tonats ned. Syn-
vändan innebär att den offentliga sektorn behöver frikopplas 
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Mer om dessa synvändor, som inspirerar LUCS arbete, finns att 
läsa i boken Vår tids stora omdaning – om konsten att värna 
demokrati och social hållbarhet, av Hans Abrahamsson

från nationen i bemärkelsen ethnos, och istället inriktas på att 
tillsammans med en framväxande gemensam sektor tillhanda 
välfärdstjänster för demos, det vill säga för de människor som 
av olika anledningar vistas på ett visst geografiskt område oav-
sett var de råkar vara födda och uppväxta. 

Synvändorna ovan behöver få lokala avtryck och tolkningar 
vilket också sker på flera håll i Sverige. Det är på de lokala 
nivåerna lösningar måste prövas. Det är därmed nödvändigt 
att erbjuda möjligheter för människor att forma sin identitet 
såväl hitom som bortom nationalstaten. Den förstärkta lokala 
tillhörigheten måste kombineras med en global utblick och 
förståelse för vår omvärld.
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Kunskapspiloter

Små initiativ kan påverka i det stora. En lokal verksamhet som 
tar tag i viktiga utmaningar kan vara något som verkligen möj-
liggör förändring på just den platsen. En liten lokal verksamhet 
kan också vara inspiration till förändring på andra håll, eller 
starten på något som sedan får spridning. 

LUCS har haft relativt små initiativ som en viktig del i sin verk-
samhet. Små initiativ som både är piloter för nya verksamheter 
och ny kunskap - kunskapspiloter. En kunskapspilot skiljer sig 
från ett projekt då både genomförandet och lärandet är viktigt. 

LUCS har certifierat sju kunskapspiloter, vilka presenteras på 
kommande sidor. Certifiering innebär att piloten har bidragit 
till LUCS syfte – och samtidigt byggt nya kunskaper. Det är 
en kvalitetsstämpel som också kräver att kunskapspiloten har 
involverat olika aktörer, att verksamheten varit nytänkande 
och att spridning av metoder eller resultat skett.
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Många kunskapspiloter delar gemensamma drag: 
• Skapar nya nätverk och sammanhang: ”Välkomstjobb” 

ger jobbkontakter, ”Flyktingguide/Språkvän” bygger 
vänskapsband, ”Boendekraft” skapar lokal sammanhåll-
ning.

• Handlar om tillhörighet: ”Etablerings- och resurscen-
ter” hjälper ensamkommande att känna sig som del av 
svenska samhället, ”Antirykteskampanj” skapar stolthet 
och motverkar ryktens negativa inverkan på känslan av 
lokal tillhörighet.

• Stärker jämlikhet: I ”Handlingsplan mot 
diskriminering” är frågan om jämlikhet tydlig och 
”Jämlik hälsa” gör alla, oavsett samhällsgrupp, till 
målgrupper för hälsoinformation 

• Tagits fram med ett rättighetsbaserat förhållningssätt. 
Genom ett rättighetsbaserat förhållningssätt förtydligas 
frågor om effektiv delaktighet, jämlikhet, transparens 
och ansvar som både möjliggör samförstånd mellan oli-
ka perspektiv och bidrar till mer hållbara effekter. Detta 
gäller flera kunskapspiloter.

Det finns också flera likheter mellan piloterna i hur de har 
arbetat: De har varit kreativa, testat nya lösningar eller samar-
beten. De har tagit hänsyn till att olika målgrupper har olika 
behov och olika perspektiv. De har fokuserat på problem som 
aktörerna själva – tillsammans med andra – har rådighet att 
söka lösningar till. De har också arbetat inom en ganska tydligt 
definierad plats.
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Rykten ersätts med kunskap
Botkyrka kommun: Antirykteskampanj

Rykten och fördomar är farliga, eftersom det kan leda till 
främlingsfientlighet, diskriminering och våldshandlingar. 
Risken med rykten är att redan utsatta grupper i samhället får 
sina livschanser än mer begränsade. Att arbeta mot rykten och 
fördomar är därför en viktig del i en demokratisk process.

Botkyrka kommun drev en Antirykteskampanj under 2014–17, 
som utvecklade flera olika metoder för att bemöta rykten. En 
av dessa metoder var Antirykteskaféer, där alla som ville var 
välkomna att delta för att dela med sig av rykten de drabbats av 
– och prata om hur sådana rykten kan motverkas. Även lokala 
antiryktesagenter utbildades – personer som genom dialog med 
sina medmänniskor därmed bättre kan bidra till att sätta stopp 
för rykten och främlingsfientlighet. Med andra ord en slags 
förändringsagenter med fokus på rykten.

Det handlade både om att generera lokal stolthet som var grun-
dad i kunskap – och ta fram verktyg som kan vara användbara 
nu och framöver – på denna plats och andra. 

För att sätta igång arbetet behövde de inte börja från noll. 
Modellen de arbetade med hade utvecklats i Barcelona och fått 
erkännande från Europarådet. 

Efter avslutad kampanj bildades det nationella antiryktes-
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”Det fanns ett tvärpolitiskt stöd att ta makten över be-
rättelsen om Botkyrka och också för att slå hål på eller 
nyansera rykten om Botkyrka och Botkyrkaborna.” 
 Helena Rojas, utvecklingschef i Botkyrka kommun

nätverket Antirumours Sverige, en systerorganisation till det 
globala nätverk som startat i Spanien. Syftet är att vara en na-
tionell mötesplats för kommuner, civilsamhälle och näringsliv 
som arbetar för ett samhälle utan rykten, fördomar och främ-
lingsfientlighet. Erfarenheter från Antirykteskampanjen och 
tips för andra som vill arbeta på liknande sätt samlades också i 
handboken Stoppa ryktet – en handbok i att stoppa rykten och 
fördomar. 
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Att våga testa  
en ny organisationsform
HFAB: Välkomstjobb

Etableringstiden för nyanlända är alltför lång och leder till 
risker att fastna i långvarigt utanförskap. Många aktörer har 
roller att spela för att få till förändring. Men vilken roll har ett 
allmännyttigt bostadsbolag? Och vad kan de göra?

Det kommunala bostadsbolaget i Halmstad, HFAB, drev kun-
skapspiloten Välkomstjobb 2016-17 tillsammans med Arbets-
förmedlingen. Syftet var att kombinera svenskundervisning 
och praktik för nyanlända i syfte att korta ner etableringstiden 
för dessa. Satsningen riktades mot boende i HFAB’s bostäder. 

Som företag kunde HFAB agera snabbt, tack vare det egna 
nätverket av entreprenörer och leverantörer. Samtidigt hade 
Arbetsförmedlingen en katalog av arbetsmarknadsinsatser 
som kunde användas, och även genomförda kartläggningar 
och etableringsplaner för arbetssökande. Lösningen för HFAB 
blev att ge sig på ett helt nytt upplägg: Att deltidsanställa en 
arbetsförmedlare, som därmed hade en fot på HFAB och en fot 
på Arbetsförmedlingen. Den nya arbetsförmedlaren kunde nå 
ut på ett helt nytt sätt och därmed både få in praktikanter och 
praktikplatser. 

Målet var att fixa lika många arbeten/praktikplatser som det 
fanns anställda på HFAB, 100 st. Till satsningen anmälde sig 
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”Mer än två år efter avslutat projekt hörde en rekryterare av sig 
till mig om en av ’välkomstjobbarna’ gällande ett arbete som 
it-tekniker. Genom de referenser vi kunde ge fick personen jobbet. 
Resultaten kan alltså komma en bra bit efter avslutat projekt.”  
Per Thronee, Projektledare/arbetsförmedlare HFAB

drygt 200 hyresgäster med etableringsplan på Arbetsförmed-
lingen. Av dem fick 103 praktik/välkomstjobb och av dessa blev 
62 permanent anställda eller började studera. 

Piloten hade presenterat en ny sorts modell för att korta ner 
etableringstiden för nyanlända. Genom ett unikt institutio-
nellt samarbete, ett brett nätverk av företag och medarbetare 
som vågade och testade sig fram under arbetets gång kunde 
satsningen bidra till att fler familjer i Halmstad kunde gå till 
egenförsörjning – och bli etablerade på arbetsmarknaden.
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Interkulturellt arbete i praktiken 
Vårljus: Etablerings- och resurscenter

Vad innebär det att arbeta med ett interkulturellt förhållnings-
sätt i integrationsarbete för ensamkommande ungdomar? Och 
vad är egentligen ett interkulturellt förhållningssätt?

Kunskapspiloten Etablerings- och resurscenter erbjöd intro-
duktions- och integrationsinsatser med ett interkulturellt 
perspektiv, istället för ett mer traditionellt arbetssätt. De ville 
ge ungdomarna sammanhang, självförtroende och verktyg för 
att inte bara bli delaktiga i samhället utan också medskapare 
av samhället. Piloten genomfördes av Vårljus, ett icke vinstdri-
vande kommunalt bolag, som stod för lokal och personal för 
träffar för ensamkommande ungdomar en kväll i veckan under 
2017–18. 

Arbetssättet, som benämndes ”interkulturellt förhållningssätt 
i socialt arbete”, blev ett ”labb” för att testa och utveckla nya 
metoder. Det blev samtidigt en reflekterande process för att ut-
veckla vad interkulturellt förhållningssätt är. Egna antaganden 
prövades hela tiden – både av ungdomar och av personal.

En viktig tanke med arbetet var att få ungdomarna involverade 
i planeringen av verksamheten, men det var svårt. De ansvariga 
fick istället lägga mycket tid på att bygga förtroende – för att 
därefter utveckla aktiviteter som handlade om att främja social 
samhörighet och samverkan. 
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”Under arbetets gång lärde vi oss att det inte är tillräck-
ligt att samla ett antal människor med olika erfarenheter 
och bakgrunder i ett rum och förvänta sig att en gränsö-
verskridande och interkulturell dialog ska uppstå.”  
Marita Castro, projektledare

Ett experiment som visade sig vara lyckat var att förändra 
miljön i möteslokalen – från bord och stolar till mattor, kuddar 
och ljusslingor – vilket påverkade både trivsel, trygghet och 
samtalen. Just detta kan på sätt och vis illustrera vad interkul-
turellt förhållningssätt är – att se och lyssna och skapa utbyten 
mellan medmänniskor. 

Efter att piloten avslutats har arbetssättet spridits, inte minst 
genom att en ny kunskapspilot med fokus på interkulturellt 
flyktingmottagande startades av Botkyrka kommun, med lär-
domar från detta arbete.
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Bättre hälsa oavsett bakgrund 
Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland: Jämlik Hälsa

Livslängd och ohälsotal skiljer sig stort åt mellan olika grupper 
i samhället. Hur kan vi uppnå en jämlik hälsa för alla och hur 
kan livsviktig hälsoinformation nå ut?

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC) arbe-
tar med cancerpreventiva åtgärder. De hade länge sett en stor 
utmaning i att nå ut till vissa grupper, framför allt grupper 
som har annat modersmål än svenska och som bor i vad som 
brukar kallas socioekonomiskt svaga områden. Det var dock 
inte språket som var den stora utmaningen, informationen 
fanns tillgänglig på flera olika språk. RCC ville nå ut till dessa 
grupper på andra sätt, men själva saknade de den kompetens 
och de verktyg som var nödvändiga. De startade därför en 
pilotverksamhet i samarbete med Botkyrka kommun. Piloten 
inleddes med rekrytering av volontärer tillsammans med lokala 
kultur- och idrottsföreningar, som i sin tur hade kontakterna i 
lokalsamhället. 

Volontärerna var flerspråkiga och hemmahörande i kommu-
nen. De fick utbildning i frågor om hälsa, levnadsvanor och 
cancer varpå de kunde verka som hälsoinformatörer. Hälsoin-
formatörerna har sedan deltagit på informationsträffar i skolor, 
hos föreningar, hos religiösa samfund och under särskilda 
hälsodagar. Kanske allra viktigast var att de spred information 
i sina egna nätverk. 
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”Arbetet som RCC genomfört tillsammans med invånare i 
olika kommuner har givit ett mycket gott resultat och är ett 
koncept som kan appliceras inom fler områden i vår region”  
Lena Sharp, tf. chef Regionalt cancercentrum Stockholm 
Gotland.

”Vi har kunskap 
som andra inte har” 
”Folk lyssnar på oss” 
– kommentarer från 
hälsoinformatörer om 
deras uppdrag

Piloten drevs under 2015-2016, och fångade efter avslut intres-
set hos många andra kommuner och regioner, där liknande 
upplägg har startats upp. Dessutom har flera hälsoinformatörer 
fått fast jobb efter sina uppdrag. Under corona-pandemin har 
hälsoinformatörerna också fortsatt spela en viktig roll i att nå 
ut med information om covid-19. 
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Lokal trygghet  
med vardagsnära metoder
Botkyrkabyggen: Boendekraft

Att de boende i ett område trivs och känner sig trygga borde 
vara en självklarhet. Men ibland är det något som både de 
boende och ägarna till bostäderna behöver arbeta aktivt för att 
åstadkomma. Hur kan ett allmännyttigt bostadsbolag agera för 
att öka den sociala sammanhållningen, tryggheten och tilliten 
i ett område?

Det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen startade 
piloten Boendekraft 2014 för att erbjuda enkla och tillgängliga 



47 www.lucs.se/klokbok 

”När hyresgäster och bostadsbolag går samman 
skapar det en enormt positiv kraft”  
Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen

sätt för hyresgäster att vara delaktiga i och ha inflytande över 
utvecklingen av sitt bostadsområde – för att få de boende att bli 
mer nöjda med sitt boende.

Boendekraft har handlat om att både bygga på och bygga upp 
lokalt engagemang för sitt närområde och de har erbjudit olika 
former för de boende att engagera sig ideellt. Exempel på akti-
viteter är allt från sy- och odlingsgrupper till ansvar för gemen-
sam träningslokal och städdagar. De hyresgäster som planerar 
och genomför aktiviteter kallas gårdsambassadörer.

Piloten har genomförts i samarbete med Hyresgästföreningen 
men upplägget har också kompletterat andra befintliga nätverk 
och blivit en ny väg till inflytande. De som inte ser engagemang 
i Hyresgästföreningen som ett alternativ kan engagera sig ge-
nom att bli gårdsambassadör istället. 

Arbetet har också följt en plan med koppling till FN:s globa-
la mål Agenda 2030. Boendekraft täcker 12 av de 17 globala 
målen, med fokus på bland annat mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, och mål 16 Genomförande och globalt partnerskap. 
Boendekraft är numera en integrerad del i Botkyrkabyggens 
arbete för social hållbarhet. Bolaget tar ett bredare ansvar än 
att enbart förvalta tak, golv och väggar för att säkra bra boende 
för sina hyresgäster. 
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Språkträning och vänskap 
Eskilstuna kommun: Flyktingguide/Språkvän

De flesta kommuner brottas med utmaningarna att hjälpa sina 
nyanlända invånare att bli delaktiga i det svenska samhället, 
med både de språkkunskaper och sociala nätverk som behövs. 
Ofta ligger fokus på att skapa jobbmöjligheter för nyanlända. 
Men vilka andra insatser behövs, och vad bör en kommun 
göra? 

Eskilstuna kommun startade 2006 upp ett initiativ för att 
matcha ihop nyanlända och människor som redan är etablera-
de i det svenska samhället, för att träffas på frivillig basis.

Från start gav dessa matchningar den nyanlända språkträning 
och kunskaper om det svenska samhället. Mötena motverkade 
också fördomar genom att etablerade lärde av och lärde känna 
nyanlända, och vice versa. För båda parter blev det ömsesidigt 
utbyte och kulturförståelse. 

Sedan starten på det som nu kallas Flyktingguide/Språkvän 
har invandringen till Sverige ökat stort och därmed behovet 
av en verksamhet som denna. Men det som varit avgörande 
för utvecklingen av satsningen var den tid som anställda inom 
kommunen kunde lägga – och den informationssatsning som 
gjorde Flyktingguide/Språkvän känt bland Eskilstunabor.

Eskilstunas modell har spridits till många andra kommuner 
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runt om i landet. Det fanns liknande verksamheter i Sverige 
före Flyktingguide/Språkvän, men med en kombination av 
engagerad personal, stödjande politiker och olika satsningar för 
att sprida konceptet skapade Eskilstuna en modell som på kort 
tid blivit nationell – men lokalt genomförd.  
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Handlingsplan mot diskriminering 
Malmö stad: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot 
diskriminering i Malmö stad

Malmö stad har ansvar för att alla malmöbor ges lika rättig-
heter och möjligheter att ta del av kommunens service och 
tjänster. Som ansvarig för bland annat utbildning, vård och 
omsorg och i egenskap av stor arbetsgivare och beslutsfattare 
har staden därför en nyckelroll i arbetet för ett samhälle fritt 
från diskriminering.

Ett pilotarbete för att ta fram en handlingsplan mot diskrimi-
nering bedrevs mellan tjänstepersoner inom Malmö stad, det 
lokala civilsamhället, universitet och nationella sakkunniga 
och landade i en Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot 
diskriminering i Malmö stad, som antogs 2014. I planen lyfts 
vikten av att kommunen i sitt antidiskrimineringsarbete ser 
över sin roll som både serviceleverantör, arbetsgivare och de-
mokratiskt organ. 

Piloten har ökat kunskaperna inom kommunen och stärkt 
samverkan med föreningslivet för att få till en interkulturell 
och normkritisk dialog.  Arbetet har också syftat till att ut-
veckla systemförändrande rutiner och metoder och tydliggöra 
förvaltningarnas målkedjor som stöd för styrning och uppfölj-
ning. Alla diskrimineringsgrunder har varit i fokus samtidigt, 
i stället för att fokusera på dem var för sig, vilket bedömdes 
riskera splittra upp arbetet.  
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För att implementera planen gjordes den först känd i förvalt-
ningarna, och chefer, ledare samt personalansvariga utbildades 
i diskrimineringslagen. Riktade utvecklingsmedel har funnits 
för förvaltningarna. Verktyg och metoder för förändringsar-
betet har medarbetare tillgång till via kommunens intranät. 
Återkommande konferenser och seminarier har hållits, ofta 
i samverkan med universitet och lokala föreningslivet, både 
internt med syfte att utveckla och informera om stadens arbete, 
och externt för att öka medvetenheten inom olika likarätts-
områden. 

Den lokala antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskrimine-
ring har även blivit en nyckelaktör för samverkan, framförallt 
som leverantör av utbildningar i diskrimineringslagen, tema-
tiska rapporter och i arbetet med att erbjuda malmöborna 
gratis råd och stöd vid upplevelser av diskriminering. 

Lärdomarna från arbetet har spridits utanför Malmö genom 
bland annat kunskapsutbyte med nätverk som LUCS, ECCAR, 
och SKR-nätverket Kommuner mot rasism och diskriminering. 

På senare år har arbetet utifrån planen allt mer fokuserat på att 
utveckla kommunens egen kapacitet att systematiskt motverka 
diskriminering i ordinarie styrning, uppföljning och analys. 
Det systematiska förhållningssättet har även utvecklats så att 
det stämmer överens med andra rättighetsrelaterade ansvar-
sområden såsom arbetet med barnets rättigheter, nationella 
minoriteters rättigheter och jämställdhetsintegrering.
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Fler kunskapsprocesser
– kort om ytterligare några medlemmars  
 piloter/verksamheter

Bilders Makt 
Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av 
världen, andra människor och oss själva. Men många saknar 
nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. 
Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, 
film och förklarande texter om stereotypa bilder, framtagen av 
Mångkulturellt centrum. 

Handbok för aktiva åtgärder mot diskriminering
Med boken Att få plats som människa i en organisation delar 
Malmö mot Diskriminering med sig av tips och inspiration för 
att som organisation arbeta med aktiva åtgärder mot diskrimi-
nering. 

På lika villkor
Rädda Barnens verksamhet På lika villkor handlar om att 
minska diskriminering av barn i ekonomiskt utsatta områden 
samt öka deras inflytande över frågor som berör dem och ge 
dem större möjlighet att kunna påverka sin framtid och sin 
omgivning. Detta görs bland annat genom att fördjupa kunska-
pen kring barns rättigheter och genom att skapa mötesplatser 
och dialog.

Rädda Barnen arbetar här i partnerskap med offentlig sektor, 
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företag och andra delar av civilsamhället för att skapa hållbara 
och långsiktiga samhällslösningar som gynnar barns levnads-
villkor.

Fotboll mot rasism
Genom att organisera en turnering i Skåne för 12-åringar 
under temat ”Ge rasismen rött kort” manifesterade Malmö FF 
ett bredare samhällsengagemang med potential att landa ett 
viktigt budskap i samhället. 

Som ett nästa steg efter turneringen har ett bredare samarbete 
mellan Malmö FF, Malmö stad, Rädda barnen, HelaMalmö och 
Tjejer i förening startat i form av verksamheten Grundskolefot-
boll mot rasism, som också arbetar med barnkonventionen. 
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Eldsjälar och förändringskrafter

Enskilda individer spelar stor roll för att åstadkomma för-
ändring – som lagspelare, som eldsjälar, som förebilder, som 
initiativtagare, som folkbildare. De ser behov, luckor, brister, 
möjligheter – och gör något åt det. 

Många av dessa personer kämpar samtidigt hela tiden med oli-
ka utmaningar – som att få uppmärksamhet, att få resurser, att 
få människor med sig, att hitta rätt sammanhang, att behålla 
sitt tålamod, ork och energi. 

För att ge uppmärksamhet till dessa förändringsaktörer, och 
stötta några individer, delar LUCS årligen ut ett pris till perso-
ner som på olika sätt verkar lokalt i Unescos anda för att åstad-
komma förändring i samverkan. De hittills fyra pristagarna 
verkar på mycket olika arenor men har alla det gemensamt att 
de bygger på lokalt engagemang och verkar för social hållbar 
utveckling. 
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Sauda Luzze
”Som coach kan jag hjälpa andra ta plats”

Sauda Luzze fick det första LUCS-priset 2016 för sitt engage-
mang för lokal utveckling och ett hållbart interkulturellt sam-
hälle. Hon var då aktiv i sina uppväxtkvarter i stadsdelen Alby 
i Botkyrka, med samtalsgrupper för afrosvenska ungdomar och 
arbete med att väcka intresse för odling och ledarskap bland 
unga, samtidigt som hon studerade.

I ett samtal fyra år senare delar hon med sig av erfarenheter 
från en internationell FN-karriär. Och återkommer till sitt 
lokala engagemang och till vikten av att ha – och sedermera 
vara – en förebild. 

Sauda drömde tidigt om att arbeta för FN. Det kändes som ett 
närmast onåbart mål, men hon sökte ändå ihärdigt olika vägar 
till att nå dit. Hennes lokala engagemang och praktikplatser 
hjälpte henne längs vägen. Men allra viktigast var en mentor. 
Mentorn var någon hon kunde spegla sig i, prata om drömmar 
med, få stöttning och vägledning av.

Efter några år på drömjobbet inom FN i Tanzania och Zim-
babwe är hon nu tillbaka och studerar en masterutbildning. 
Hon ser nu sin viktigaste roll som coach, att hjälpa andra göra 
en liknande resa som hon själv. Hon har fått flera frågor av 
andra som vill ha hjälp. Personer som har liknande bakgrund 
som Sauda och som känner att internationella prestigejobb är 
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”Jag nådde min dröm att 
jobba för FN. Nu har jag en 
uppgift att hjälpa andra 
som drömmer om samma 
sak. En ska inte vara ego-
istisk i att nå drömmar”  
Sauda Luzze

alltför avlägsna. Hon har då berättat om hur hon själv tänkt och 
gjort, berättat om egna motgångar och lärdomar. Och hon har 
frågat om varför just detta mål hägrar. Att själv veta varför kan 
motivera och sporra – och hjälpa en att se olika vägar fram.

Saudas erfarenheter av att ta sig in i sammanhang som domi-
neras av personer med vit medelklassbakgrund hoppas hon 
kan göra det lättare för andra med ”annan” bakgrund att söka 
sig in i de sammanhangen. Samtidigt tror hon att hon också 
bidrog till att få sina kollegor att se varför det är viktigt att ta 
in personer med ”icke-typisk” bakgrund och därmed andra 
perspektiv. 
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Rami Al-Khamisi
”Rörelsejuridiken en metod för social förändring”

Rami Al-Khamisi erhöll LUCS-priset 2017 för sitt engagemang 
och ledarskap inom rörelsejuridik, och sitt arbete med gräsrots-
organisering, demokratiutveckling och opinionsbildning.

Rami är uppvuxen i Stockholmsförorten Husby och har haft en 
viktig roll i utvecklingen av sociala rörelser i miljonprograms-
områden, i protest mot demokratiska brister i samhällspla-
neringen. Han var en av grundarna till Megafonen 2008, en 
förening som organiserat unga förortsbor i politik, opinions-
bildning och folkbildning. Som juridikstudent introducerade 
han konceptet rörelsejuridik i Sverige, med erfarenheter han 
hämtat från jurister i USA. Han är nu jurist och rektor för Aka-
demin för rörelsejurister. 

Rörelsejuridik handlar om att använda juridik för att åstad-
komma social rättvisa. Det ger verktyg för jurister att använda 
juridik för att ta ett större samhällsansvar och verktyg för 
aktivister och gräsrotsorganisationer att använda juridik för sin 
mobilisering.

Grunden för rörelsejuridiken är en strävan att ge tillgång till 
rättvisa till de mest marginaliserade grupperna i samhället, och 
att utgå från deras behov. Här blir maktperspektivet också vik-
tigt. Jurister tillhör en yrkesgrupp med betydande makt. Inom 
rörelsejuridiken är det därför också viktigt att kritiskt reflek-
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”Vi behöver förstå och tillämpa juridiken som ett verktyg i 
en social kamp för att försvara rättigheterna för de grupper 
vars tillgång till demokratin, ekonomisk jämlikhet och 
rättsväsendet är försvagat” Rami Al-Khamisi

tera över juristrollen i ett större sammanhang och att erkänna 
makten i den egna professionen.

Inför framtiden hoppas Rami att det ska bli fler rörelsejurister 
i samhället och att få in rörelsejuridiken på landets juristpro-
gram för att inspirera än fler. 
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Abdi-Noor Mohamed
”Med kulturarv som verktyg kan vi få till integration”

Abdi-Noor Mohamed kallar sig själv för kulturarvsentreprenör. 
2018 tilldelades han LUCS-priset just för att han på olika sätt 
använt kulturarv – både det svenska och det somaliska – som 
verktyg för integration. 

Abdi-Noor tvingades lämna Somalia 2006. Då hade han verkat 
som både journalist, lärare och poet i sitt hemland. När han 
kom till Sverige och sökte asyl gick han från att ha haft många 
olika roller och positioner till att bli ”ingen”. Han kämpade 
för att bygga upp sig själv i det nya landet och skapade en egen 
integrationsmodell som passade honom själv. Modellen hand-
lade om att skapa en länk mellan det somaliska och det svenska 
kulturarvet. 

Därefter har Abdi-Noor i olika initiativ använt kulturarv för att 
hjälpa andra med deras integrationsprocesser. Han har bland 
annat samlat berättelser från nyanlända somalier i hela Sverige 
– och startat ett stickkafe för nyanlända och svenskar i den lilla 
orten Braås där han bor.
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”Som kulturarvsentreprenör så ser jag till kompeten-
sen hos varje individ, inte till etniciteten. När fokus 
ligger på vilka olika etniciteter vi har skapar det splitt-
ring, men när vi fokuserar på våra olika kunskaper 
och färdigheter så förenas vi istället. Människor med 
liknande förmågor hittar varandra – och de som har 
olika förmågor lär av varandra. Den sortens mångfald 
gör att vi alla kan delta i integrationsprocesserna och 
utveckla den sociala sammanhållningen” 
Abdi-Noor Mohamed
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Charlotta Volkert
”Att få spela fotboll på sina egna villkor ger tjejer ökat själv-
förtroende!” 

Charlotta Volkert arbetar som fältassistent i Borlänge och har 
startat fotboll för tjejer i västra Borlänge, där Borlänges mest 
socioekonomiskt utsatta områden finns. För detta erhöll hon 
LUCS-priset 2019.

– Idén fick jag när jag var ute på skolor och arbetade som 
fältassistent. Då såg jag hur tufft det är för flickor att få vara 
med killarna och spela fotboll ute på rasterna. Det är en hård 
attityd från killarna. Tjejerna får knappt några passningar från 
pojkarna bara för att de är flickor.

Charlotta började i januari 2019 att ta kontakt med alla flickor 
på två skolor i området och erbjöd dem att börja på fotboll efter 
skoltid. Hon hade även en dialog med samtliga föräldrar för att 
skapa trygghet och förtroende. Hon engagerade sponsorer för 
utrustning till alla fotbollsspelare. 

Syftet var både att göra idrott till något som är till för alla och 
att skapa ett första steg till föreningslivet. Under det första året 
har över 200 flickor varit med. Fotbollsträning för flickor från 
nio år har pågått nästan varje dag sedan starten, och därtill 
spontanfotboll för äldre tjejer.

Hon har sett att tjejfotbollen har gett större självförtroende 
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”Det går att se att efter att tjejfotbol-
len startat har självförtroendet ökat 
hos många. Föräldrar berättar om 
att de sett ny kämparglöd hos sina 
döttrar, och lärare säger att flickorna 
törs ta mer plats än tidigare” 
Charlotta Volkert

hos många av deltagarna. Föräldrar har också berättat om 
att de sett ny kämparglöd hos sina döttrar, och lärare har sett 
flickorna ta mer plats än tidigare. Flera flickor har också vågat 
ta steget ut i en befintlig fotbollsförening.

Charlotta har själv blivit en förebild i de områden hon arbetar. 
Samtidigt är engagemanget ensamt. Som eldsjäl har hon mötts 
av mycket positiv respons, men väldigt lite vilja från andra att 
också lägga sin tid, eller från organisationer att stötta ekono-
miskt.  
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Nätverk och ramverk

Arbetet med att främja social hållbar utveckling, stärka mänsk-
liga rättigheter och få till interkulturellt bemötande är några 
av de områden som lyfts här, med både sina framgångar och 
utmaningar. 

Varje lokal aktör hanterar ständigt konkreta utmaningar i sin 
egen verksamhet – allt från resursbrist och projekttrötthet till 
maktobalanser och uppifrånperspektiv på lokala frågor. 

Dagens samhällsutmaningar ser ut att bara växa i framtiden – 
ojämlikheten i samhället ökar, alltfler signaler syns om odemo-
kratiska krafter, och en tillit som varit på en hög nivå utvecklas 
väldigt olika i olika delar av samhället.  

I arbetet med dessa utmaningar finns en styrka i att verka i lo-
kala såväl som internationella nätverk, utnyttja mellanrummen 
och agera med hjälp av ramverk som exempelvis Agenda 2030.
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NÄTVERKEN GER INSPIRATION

När Botkyrka kommun tog fram en interkulturell strategi 2010 
hämtades inspiration från Europarådet, Intercultural cities och 
ECCAR, med staden Barcelona som lärande exempel. Barcelona 
hade utvecklat en interkulturell strategi och skapat ett lokalt nät-
verk för Unescosamverkan. Det lokala nätverket Unesco Catalonia 
utgjorde också förebilden när föreningen LUCS startade år 2014 
av Botkyrka, Eskilstuna och Malmö.

LUCS – PLATTFORM FÖR SAMVERKAN

LUCS handlar mycket om samverkan inom ett brett men tydligt 
ramverk. Medlemmarna i LUCS kommer från olika sektorer i 
olika delar av landet och skapar därmed ett brokigt nätverk. 
Den plattform som LUCS erbjuder består både av en mötesplats 
för olika organisationer och av en bred verkstad för förändring 
som utgörs av medlemmarnas olika kunskapspiloter. 

LUCS erbjuder ett nätverk och ramverk för olika aktörer att strä-
va mot samma vision utifrån olika platser och olika perspektiv. 
Det ger medlemmarna nya sätt att se på utmaningar som den 
egna organisationen arbetar med, och en typ av omvärldsana-
lys som är svår att läsa sig till. Det ger också utrymme att lyfta 
frågor som skaver inom sina egna verksamheter – och bli tagen 
på allvar. Genom att som kritiska vänner reflektera kring andras 
erfarenheter, och kanske bidra med svåra frågor till andra 
aktörer utvecklas verksamheter och alla medverkande skapar 
ett gemensamt lärande. 
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Friktion, tillit  
och konsten att samverka
Cecilia Safaee, grundare och VD för Futebol dá força

En tjänsteperson på kommunen, en professor på högskolan, en 
fastighetsägare, en fotbollstränare, och en ung eldsjäl har alla 
olika förklaringar till varför ett problem uppstår i ett område, 
de har olika insyn i de mekanismer och faktorer som påver-
kar området och problemet, och de har alla olika idéer om 
hur problemet bäst ska lösas och vad som behöver tas med i 
beaktning när lösningen ska implementeras. Detta är naturligt 
utmanande – att samla många olika erfarenheter, perspektiv, 
behov och inte minst viljor, i samma rum skapar ofta friktion. 
Denna friktion kan, om den tas om hand, leda till utveckling 
och innovation. Friktion som inte tas om hand skapar däremot 
ofta än mer utmaningar. 

För att kunna dra nytta av mångfaldens fördelar och kataly-
sera utveckling och innovation för att lösa samhällsproblem, 
behöver vi lära oss att hantera och lära av olikheter och friktion 
i samverkan med varandra. Samverkan innebär att vi har en 
gemensam intention om att hjälpa varandra och göra något 
tillsammans. Det kräver dock tillit och ömsesidig respekt. 
Genom att bygga upp lokala nätverk där aktörer och perso-
ner från vitt skilda delar av samma samhälle får en naturlig 
träffpunkt och möjlighet att lyssna till varandra och lära av 
varandra, kan vi bygga den tillit som krävs för att också få till 
den samverkan som drar nytta av mångfalden. 
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KONKRETA TIPS  
FÖR SAMVERKAN I ETT NÄTVERK MED MÅNGFALD:

Se till att alla som är med i nätverket både vill och har möjlighet att 
delta. 

Se att de som är med kompletterar varandra och att det finns ett 
stort värde i detta

Ha tillit till att andra i nätverket vill väl och kan tillföra något av 
värde för en själv

Sätt rimliga förväntningar på varandra och på samverkans-
processer. Samverkansmöjligheter sker inte automatiskt, men 
uppstår ibland när de minst anas. 

MELLANRUM – EN VIKTIG PLATS!

Ett mellanrum är ett rum som ingen äger. Att söka sig till ett mel-
lanrum och kunna vistas där kan kallas att mogna. Där kan nya tan-
kar födas och verkligheter kan bearbetas, omskapas och förändras.

Ett mellanrum som inte är upptaget av en massa sanningar möjlig-
gör att få syn på sig själv, den verksamhet som jag finns i eller den 
plats där jag vistas.

För att hitta lösningar som utvecklar människor och verksamheter 
behövs mellanrum. Mötesplatser kan stödja mellanrummen. 

Konsten är ett exempel där många inte står ut att vara. ”Jag vet inte 
om det är tystnaden eller det egna ansvaret som provocerar”, har 
någon beskrivit det.

Detta att vistas i mellanrum utan given exakthet är både en till-
gång och en osäker sak som kan stödja nytänkande.
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Internationella nätverk
Mikael Morberg, verksamhetsutvecklare på LUCS och 
Mångkulturellt centrum

I det lokala arbetet med frågor kopplade till social hållbar 
utveckling är nära koppling till internationellt nätverksarbete 
ofta värdefullt – ibland avgörande. Organisationer som 
Unesco, Europarådet och EU har utvecklat perspektiv och 
målsättningar som kan kopplas till både policyutveckling och 
lokalt praktiskt arbete.  

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom 
ökat samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och informa-
tion. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för 
Unesco och ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och 
informerar om Unesco i Sverige. LUCS har ett avtal med Svens-
ka Unescorådet, som har en observatörsplats i LUCS styrelse. 

LUCS har sitt ursprung i nätverket European Coalition of  
Cities Against Racism (ECCAR) som bildades 2004 på initia-
tiv av Unesco. Här ingår idag ett hundratal europeiska stä-
der, inklusive Botkyrka, Eskilstuna och Malmö, som genom 
nätverket får stöd i sitt arbete mot rasism och diskriminering. 
I det svenska ECCAR-nätverket Kommuner mot rasism och 
diskriminering ingår ett 20-tal kommuner som koordineras av 
SKR (Sveriges kommuner och regioner).  
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Intercultural Cities (ICC) är ett nätverk av europeiska städer 
som arbetar för en interkulturell samhällsutveckling. Nätverket 
är ett initiativ från Europarådet och Europeiska kommissionen. 
Botkyrka gick som första svenska kommun med i ICC 2011, 
kort efter att de tagit fram en interkulturell strategi.

Genom åren har olika internationella nätverk och koalitioner 
som skapats handlat om att stötta både strategiskt och politiskt 
arbete, med kunskapsutveckling, inspiration och erfarenhets-
utbyten. 

Utbyten i internationella kunskapsnätverk ger stöd till med-
lemmarnas lokala arbete. Lokala exempel och erfarenheter 
beskrivs och sprids till de andra medlemmarna, vilket i sin tur 
översätts och anpassas lokalt. Detta utbyte kan ses som ”mjuk 
styrning”, där kommuner tar stöd av varandra och samverkar 
genom projekt och gemensamt lärande.  Tillsammans utvecklas 
förståelse för hur exempelvis internationella överenskommel-
ser om interkultur och mänskliga rättigheter kan omsättas till 
lokala mål och aktiviteter. 
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På väg mot 2030
Karin Bruce, medlemskoordinator LUCS

Agenda 2030 består av de 17 globala målen som FN beslutade 
om 2015 - en global framtidsagenda för gemensam omställning 
mot hållbar samhällsutveckling. Tidigare - år 2000 - hade FN:s 
millenniemål antagits, som hade stort fokus på utvecklings-
länder. I Agenda 2030 berörs alla länder och lokalsamhällen i 
världen.

För första gången har världens nationer en gemensam agenda 
som omfattar de tre sammankopplade hållbarhetsdimensioner-
na: sociala aspekter, ekonomi och miljö. Inom ramen för agen-
dans 17 mål finns sedan 169 delmål som ska vägleda arbetet 
nationellt och lokalt. 

Målen i Agenda 2030 är ömsesidigt beroende av varandra 
och utmanar ”stuprörstänk”, kortsiktiga budgetar och alltför 
uppsplittrat ansvar. Här förväntas politiker, kommunala tjäns-
tepersoner, det civila samhället och andra aktörer samverka för 
att skapa lokala handlingsplaner och uppnå målsättningarna. 
Ord och skriftliga överenskommelser ska omsättas till hand-
ling genom politiska prioriteringar, ekonomiska ramverk och 
vardagligt praktiskt arbete.
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År 2030 är inte långt fram. Vad är det för sorts samhälle vi vill 
se då? 

Verksamheten inom föreningen LUCS bidrar direkt till flera 
av målen för Agenda 2030. Mer specifikt ligger fokus på mål 10 
(Minskad ojämlikhet), 11 (Hållbara städer och samhällen), 16 
(Fredliga och inkluderande samhällen) och 17 (Genomförande 
och globalt partnerskap). Arbetet kopplar också till mål 3 (God 
hälsa och välbefinnande), 4 (God utbildning för alla) och 5 
(Jämställdhet).

Att dela lokala lärdomar och inspirera varandra inom nätverket 
är en av grundbultarna i föreningen LUCS. Det ger stöd till 
utveckling av politiska visioner och mål som kan stödja lokalt 
hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030.  

En stor utmaning lokalt är att få till långsiktig, tvärsektoriell 
och inkluderande samverkan och skapa rum för att tillsam-
mans tänka nytt. Genom kunskapsarbetet inom nätverket 
utvecklar LUCS fungerande arbetssätt och initiativ som kan 
skalas upp så att fler kan inspireras och arbeta på liknande sätt. 
Gemensamma analyser och omvärldsspaningar där en bland-
ning av aktörer är involverade bidrar också med exempel för 
andra att inspireras i sitt arbete med Agenda 2030. 
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Frågor för vidare samtal

Den här boken har presenterat olika utmaningar, frågeställ-
ningar, tankar och verksamheter. För att ta vidare diskussionen 
– på egen hand, med kollegor eller bekanta, kanske i fikarum-
met eller i en studiecirkel – ta gärna dessa frågor som utgångs-
punkt:

Kunskapsutveckling
Vad är skillnaden mellan erfarenheter och kunskap? 
Vilka erfarenheter kan vi utveckla till kunskap? 
Vad gör vi med den kunskap vi har?

Platsfokus
Hur ser våra egna erfarenheter ut kring en specifik plats?  
Hur tänker och pratar vi kring platser där vi verkar? 
Vilka konsekvenser kan det ha för det vi vill göra?

Mänskliga rättigheter och interkulturellt förhållningssätt 
Hur tänker vi kring mänskliga rättigheter? Vilka konsekvenser 
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får det i lokalsamhället? Vad innebär ett interkulturellt förhåll-
ningssätt i vår organisation?
Ser vi exempel i vårt närområde på verksamheter som arbetar 
praktiskt med ett interkulturellt förhållningssätt?

Samverkan
Är samverkan mellan olika organisationer (eller till och med 
sektorer) viktig? Varför?
Vad är vår roll för att åstadkomma samverkan?
Vilka är hindren för samverkan och hur kan de överkommas?

Utmaningar
Hur identifierar vi våra egna utmaningar?
Hur kan vi veta hur vårt eget handlingsutrymme ser ut?
Hur agerar vi när vi står inför nya utmaningar?

Gränser
När är det viktigt att dra gränser mellan egna och andras an-
svarsområden?
Hur och när agerar vi själva över våra professionella gränser?
Vilka skulle vi vilja samverka med, och varför?

Barn och unga
Vad är särskilt viktigt i den här boken ur barns eller ungas 
perspektiv? Varför? 
Hur möjliggör vi barn och ungas deltagande och inflytande? 
Hur samlar vi in barn och ungas åsikter och berättelser? 
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LUCS medlemmar

LUCS är en ideell förening där kommuner, lärosäten, civilsam-
hällesorganisationer och företag är medlemmar. Föreningen 
skapar därmed allianser mellan forskning, förvaltning och 
civilsamhälle och en kunskapsplattform där utbyte av erfaren-
heter, perspektiv och inspiration bidrar till en framväxt av håll-
bara platser som präglas av social jämlikhet och lika rättigheter 
och möjligheter för alla. Medlemmar 2020 är: 

ABF-förbundet
Borlänge kommun 
Botkyrka kommun
Botkyrkabyggen
Eskilstuna kommun
Futebol dá força
HFAB
Högskolan Dalarna
Malmö stad
Malmö FF
Malmö mot Diskriminering

Malmö universitet
Mångkulturellt centrum
Mälardalens högskola
OPAD
Regionalt Cancercentrum 
Stockholm-Gotland
Rädda Barnen
SIOS
Södertörns högskola
Tunabyggen
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Fotografer

Framsida. Foto: Magdalena Vogt/Unfiltered Communications, 
vice ordförande i Field Photography Collective
Sid 7. Foto: Ahmet Tokmak*
Sid 9. Foto: Fatima Drame Drame*
Sid 13. Foto: Dimitrije Milanovic*
Sid 19. Foto: Nisa Nur Arslan*
Sid 21. Foto: Arman Khachatrian*
Sid 25. Foto: Umar Rafaqat*
Sid 31. Foto: Aroosha Rafaqat och Maryam Ahmed*
Sid 35. Foto: Hadisa Gholami*
Sid 39. Foto: Katrin Holmberg
Sid 41. Mohamad Al Bitar, Förrådsman Serneke. Foto: Anders 
Andersson
Sid 43. Foto: Marita Castro
Sid 45. Foto: Per Egil Skar
Sid 46. Foto: Botkyrkabyggen
Sid 49. Språkvännerna Hadi och Ove. Foto: Irene Karlbom Häll
Sid 53. Foto: Annie Flaka*
Sid 55. Foto: Arman Khachatrian*
Sid 57. Foto: Sara J Rad
Sid 59. Foto: Carolina Oveido Johansson 
Sid 61. Foto: Katrin Holmberg
Sid 63. Foto: Bengt Pettersson
Sid 69. Foto: Timur Gorielykh*
* Fotografier tagna inom projektet ”Fredsskapande genom 
fotografering”.
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FREDSSKAPANDE GENOM FOTOGRAFERING

Flera av fotografierna i den här boken är tagna av elever från års-
kurs 8 i Fittjaskolan i Botkyrka som medverkat i projektet ”Freds-
skapande genom fotografering”. Deltagarna i projektet har fått 
i uppdrag att gestalta vad fred kan betyda för dem i deras lokala 
miljö och fånga detta i fotografier. Projektet har drivits under 2020 
av Field Photography Collective i samarbete med Mångkulturellt 
centrum och Fittjaskolan, med finansiering av den Kreativa fonden 
i Botkyrka kommun.

Field Photography Collective är ett kollektiv för, och av, personer 
yrkesverksamma inom fred, säkerhet och utveckling. Kollektivet 
förmedlar personliga berättelser från omvärlden med hjälp av bil-
der och ger ofta en annan bild än den som förmedlas i den vanliga 
nyhetsrapporteringen. 
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