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Inledning

En	programförklaring	för	en verksamhet kan uttryckas på många sätt, liksom en problembeskrivning 

av ett tillstånd i samhället. Ord som fångade mig starkt under 2012 var:

”Jag har genom åren kallats för neger, turkjävel, lakristomte, spagge, jävla spanjorjävel och blatte. Jag 

har också kallats för invandrare, andra generationens invandrare, immigrant, multikulturell och person 

med annan etnisk bakgrund. Inget av dessa begrepp har använts för att visa mitt människovärde”.

Augustin Erba från föreningen Mellanförskapet skrev detta i boken ”Om ras och vithet i det samtida  

Sverige” utgiven av vårt förlag under året. Dessa ord pekar ut en riktning som borde väcka tankar hos 

varje samhällsmedborgare om hur strukturen i vårt samhälle verkar. Hur förklarar vi och hur förstår vi 

människor?

2012 kommer att gå till centrets historia som året då ras och vithet blev begrepp som letade sig in 

i samtidsdebatten och vi bidrog till detta på flera sätt. Vi kraftsamlade med ny utställning, ”Varning för 

ras”, gav ut böcker och arrangerade konferensen ”Att förstå det multirasiala samhället” i samarbete med 

Södertörns högskola och föreningen Peace Works. Med samma förening startade vi ett utbildnings- och 

kunskapsprojekt som ska utveckla ”Antirasism på schemat”. Satsningen på att diskutera ras och vithet som 

faktorer av betydelse för diskriminering och segregation kommer att pågå under hela 2013 och därmed 

vara en högt prioriterad fråga för centret.

När vi fördjupar analysen för att förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segrega-

tion och diskriminering möter vi även starka kommentarer på internet som ogillar centrets ambition att 

nyansera och kritiskt reflektera över förhållanden som medverkar till olika former av marginalisering.

En grupp som ofta pekas ut som en marginaliserad grupp i Sverige och Europa är romer. 2012 var ett 

romskt minnesår i Sverige. Redan innan vi hade full vetskap om detta hade vi tagit beslut om att arbeta 

med tema romer. Vi skapade ett samarbete med Södertörns högskola och organisationen É Romani Glinda 

kring fotoutställningen ”Romska resor” av Joakim Eskildsen, som berättade en stark historia om hur romer 

lever i olika delar av Europa. Vi samarbetade lokalt även med föreningarna Framtidens romer i Botkyrka och 

Framtidens unga romer kring utställningen ”Ut-märkt svensk form”. Här samarbetade vi även med Bot-

kyrka kommun. Glädjande för det senare projektet var att utställningen kommer att vandra vidare inom och 

utom kommunen tillsammans med en katalog med berättelser och beskrivningar knutna till olika föremål.

2012 var även ett minnesår för författaren August Strindberg som dog för 100 år sedan. Vi valde att 

lyfta fram en kritisk kommentar kring hans olika texter om rastänkande. Utställningen fick stor medial upp-

märksamhet. 

En viktig framtidsfråga är hur centret kan bidra än mer till samhället. Hur det Unescocenter-projekt 

som Botkyrka skapat tillsammans med Malmö och Eskilstuna utvecklas kommer att få betydelse för detta. 

Centret har under året lämnat in en egen ansökan till Unesco i Paris med en anhållan om att erhålla officiell 
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status inom Unescostrukturen. Förutom mycket arbete med ansökan har centret deltagit aktivt i utrednings- 

och projektfasen.

I det interna arbetet har utvecklingsarbetet som inleddes 2011 fortsatt. Certifieringen har reviderats 

med nya åtaganden, en medarbetarenkät genomfördes samt utvecklingsarbete i ledningsgruppen i samar-

bete med Sandahls och Partners.

Mottagare av 2012 års K P Arnoldsonpris mot främlingsfientlighet och rasism blev IFK Tumba FotbolI, 

som tagit beslutet att visa sitt sociala engagemang genom ett aktivt arbete mot rasism. Kampanjen ”Ge 

rasism rött kort” manifesteras årligen genom fotbollsturneringen Tumbakicken.

Till de mindre goda händelserna hör nerläggningen av tidskriften I&M. Centret har stött och samarbe-

tat med tidskriften under många år men då det ekonomiska stödet från Statens kulturråd upphörde fanns 

inga möjligheter att fullfölja utgivningen vilket många beklagar. 

2012 blev ett år med många positiva händelser. Vi började synas mer, tog emot fler besökare under 

hösten, genomförde en omfattande utbildningsverksamhet och kunde se goda tecken på nya uppdrag 

framöver inom forskningsområdet. Vi skapade även möjligheter för lokala organisationer att bedriva viss 

verksamhet på Fittja gård. Önskemål om detta hade framkommit under forskningscirklar som vi genomfört 

med olika målgrupper inom ramen för Botkyrka kommuns engagemang inom nätverket Eccar (European 

Coalition of Cities against Racism).

Den omfattande verksamhet vi bedriver ger oss möjligheter att utvecklas genom olika samarbeten. För-

utsättningen för detta är först som sist att alla vi som arbetar i organisationen ser möjligheter i de många 

möten vi ställs inför och att de vi möter uppskattar det vi gör inom våra olika verksamheter. Mötesplatsen 

Fittja gård har expanderat under året liksom vårt arbete utanför Fittja gård och Botkyrka. Varmt tack till 

styrelsen, alla medarbetare och samarbetspartners för ett starkt verksamhetsår.

Leif Magnusson

Verksamhetschef
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Uppföljning mål 2012

Mål	1

MKC	ska	producera	kunskap	om	kulturarv	och	urbana	livsvillkor.

• Tema romer. Två utställningar, ”Romska resor” samt ”Ut-märkt svensk form”, en skrift, samt en 

konferens i samarbete med Södertörns högskola och tidskriften É Romani Glinda.

• Tema ras. Utställningen ”Varning för ras”, antologin ”Om ras och vithet”, den första i sitt slag på 

svenska om Sverige, samt konferensen ”Att förstå det multirasiala samhället” i samarbete med 

Södertörns högskola och föreningen Peace Works. Start av ett utbildnings- och kunskapsprojekt 

som ska utveckla ”Antirasism på schemat”. Programverksamheten fokuserade och fördjupade 

temat – ett arbete som präglade även planeringen för 2013.

• Konferens om extremism. MKC bidrog bland annat en nulägesrapport över situationen i Botkyrka.

• Utvärderingar, under året bland annat Evolve Mångfaldscertifiering i Växjö samt projektet  

101 Tillsammans. Ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter, för 

Botkyrka kvinnojour och med finansiering från Länsstyrelsen i Stockholm.

• Utbildningsverksamhet. Störst under året var uppdragen för Göteborg stad och Polisområde 

Storgöteborg, respektive Polismyndigheten i Stockholms län. Fokus för det första uppdraget var 

trygghet, för det andra polisers möte med ungdomar i det mångkulturella samhället.

• MKC samverkar i projektet ”Ett annat Stockholm” med Stiftelsen Kulturmiljövård och 

Riksantikvarieämbetet. Redovisas 2013.

Mål	2

MKC	ska	genom	aktiv	kunskapsförmedling	till	breda	målgrupper	bidra	till	reflektion	

och	främja	utveckling	av	social	hållbarhet.	Bra	bemötande	och	inbjudan	till	med_

skapande	från	olika	målgrupper	ska	känneteckna	arbetet.	Särskilt	fokus	på	unga.

• Utställningarna ”Ut-märkt svensk form” och ”Varning för ras” handlade i hög grad om social 

hållbarhet. Kring båda jobbade vi med medskapande. I det första fallet med Framtidens romer i 

Botkyrka och Framtidens unga romer. Resultatet blev en vandringsutställning för Botkyrka kommun. 

• I det andra fallet samarbetade vi med Botkyrka folkhögskola. Freinetskolan Kastanjen gjorde en 

egen fördjupning i Länken på temat ”Rasismens historia”. Som ännu en kommentar till temat 

ställde Tumba gymnasium/Xenter ut ”RAS” (Rage Against Society).

• Utställningen ”Den färgblinda fotbollen” engagerade både fotbollsföreningar i Botkyrka och 50 

barn från Grindtorpsskolans fritidshem, vars verk blev till en del av utställningen.

• I antologin ”Om ras och vithet” samarbetade vi med föreningen Mellanförskapet.

• I mars genomfördes en temadag om våldet i Syrien tillsammans med föreningen Ordfront.

• Som vanligt tog vi emot praktikanter från olika utbildningar. Med början hösten 2012 beredde vi 

också plats för lokala organisationer och enskilda att använda arbets- och möteslokaler i speciellt 
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gamla huvudbyggnaden.

• Verkstan har under året haft många externa samarbeten, därtill fördjupat barns och ungas 

delaktighet i presentation och marknadsföring av ”Fantasins plats i norra Botkyrka” (ny slogan 

sedan december).

• Ett samarbete kring antidiskriminering inleddes med den ideella organisationen PeaceWorks.

Mål	3

MKC	ska	ha	25	000	besökare	per	år	senast	vid	utgången	av	2013.

• Under året har antalet besökare minskat jämfört med förra året. Andelen barn har dock ökat, från 

10 procent till 20 procent. Antalet besökare under året var 19 624.

• Synliga och aktiva på sociala medier, speciellt Facebook. Centret som helhet och Mångkulturella 

almanackan som projekt. Den senare fick ny sida i december.

• Stor satsning på programverksamhet, kopplad till centrets stora utställningar. Tavernan erbjöd 

brunch varannan söndag.

• Samarbeten mellan Verkstan och Residence Botkyrka i form av workshops, liksom mellan olika 

institutioner som arbetar med barn resulterade i både enstaka besökare men framför allt i en rad 

längre och fördjupade projekt.

• Qi-yoga – en aktivitet som lockat nya målgrupper.

• I biblioteket har antalet lån ökat med 15 procent jämfört med 2011, fjärrlånen med 19 procent. 

Mål	4

MKC	ska	genom	internationellt	arbete	förvalta	och	utveckla	kontakter	som	stärker	

det	lokala,	regionala	och	nationella	kunskaps-	och	erfarenhetsarbetet.

• ECAR, Realise och Together. Fokus för de olika projekten ligger på antirasism, 

arbetsmarknadsfrågor och delaktighet. Samtliga projekt hade sina sista verksamhetsår 2012 

och genomförde en gemensam lokal konferens i december. Därutöver genomförde Together en 

internationell slutkonferens i Mulhouse, Frankrike. Samtliga projekt publicerade slutrapporter med 

framtidsplaner och rekommendationer för sina respektive fokusområdena. 

• En ansökan till Open Society Institute beviljades för en studie som inleds 2013.

Mål	5

Verksamheten	ska	utvecklas	så	att	grundfinansieringen	säkerställer	organisationens	

infrastruktur	och	att	ekonomin	är	i	balans.

• Stöd till utställningsproduktion kom från Moggliden AB.

• Butikens försäljning ökade. Ett profilerat utbud, som både speglar teman i verksamheten och 

värderingsfrågor vad gäller exempelvis rättvis handel.

• En slutreglering av PA-avgifter gjordes med Botkyrka kommun.

Mål	6

MKC	ska	vara	en	attraktiv,	lärande	och	miljömässigt	hållbar	arbetsplats	där	

tydlighet	i	funktioner	och	ansvar	kännetecknar	organisationen.

• Certifieringen har reviderats med nya åtaganden, medarbetarenkät genomfördes samt 

utvecklingsarbete i ledningsgruppen i samarbete med Sandahls och Partners.
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Information & marknadsföring

Antal nyhetsbrev 2012: 2 (februari och augusti)

Antal mottagare (2013-01-18) 411

Facebook

Mångkulturellt centrum i Fittja. Antal gilla-markeringar 1041 (2013-01-18)

Mångkulturellt centrums öppna verkstad. Antal gilla-markeringar 175 (2013-01-18)

Mångkulturella almanackan. Antal gilla-markeringar 646 (2013-01-18) 

Hemsida	

Genomsnittligt antal besök per dag 228 (enligt statistik per 2013-01-18)

I december öppnade vi en ny egen hemsida för Mångkulturella almanackan. Den nya sidan innehåller 

en blogg där vi flera gånger per månad publicerar nya lättillgängliga texter om helger och traditioner, det 

kan vara intervjuer med personer eller texter baserade annat material. Den blev direkt välbesökt, men det är 

inte meningsfullt att göra statistik på bara två månader.

Annonsering

Varje vecka var annons införd i museernas gemensamma annons i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Metro.

Genom SMI, Stockholms museiinformatörer, var vi som vanligt delaktiga i foldern över Stockholms 

museer som finns på alla medlemsmuseer, och synliga hos turistbyrån Stockholms Visitor Board.

Vi annonserade varje vecka i lokaltidningen Södra sidan. Vi hade också annons i Nyinflyttad och Som-

martidningen.

Genom vårt medlemskap i Kulturdirekt har vi synlighet på deras webb och i Kulturhuset i Stockholm. 

Publikundersökningar

Vi inledde en publikundersökning riktad till besökarna i Varning för ras. Undersökningen pågick under de-

cember och januari 2013.

Trycksaker

Flera mindre trycksaker, s.k. flyers framställdes för att göra reklam för enstaka böcker. Till årets stora utställ-

ning ”Varning för ras” trycktes och spreds en affisch.

Mässor,	bokbord

Vi deltog i Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm. Vårt huvudmål där var att göra reklam 

för nästa års Mångkulturella almanacka, men vi sålde också en del böcker.
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Utställningar 

Stora	utställningshallen

Tillsammans.	En	utställning	om	att	leva,	tänka	och	handla	tillsammans.		

14 april 2011–11 mars 2012

2011 års utställning om utmaningen att förändra och förändras visades de första månaderna på året. Ut-

ställningen handlar om att vi tillsammans överutnyttjar människor jordens resurser och att vi tillsammans 

måste hitta långsiktiga lösningar. Ett samarbete med Botkyrka folkhögskola och Klimatmagasinet Effekt

Romska	resor.	19 april–1 september

Fotoutställning av Joakim Eskildsen som mellan åren 2000 och 2006 reste tillsammans med författaren Cia 

Rinne till sju olika länder för att få insikt i romernas liv och levnadsvillkor. Utställningen har visats på flera 

platser i Sverige och andra länder tidigare. Utställningen Romska resor ingår i det samarbete med É Romani 

Glinda och Södertörns högskola som vi kallat ”Romer 500 år i Sverige. Historia, nutid, framtid”. Den 10 

april hölls ett seminarium om romsk litteratur på Tumba bibliotek och den 18 april en Jubileumskonferens 

på Södertörns högskola.

Lonely	allegiance.	6–18 september

En utställning med verk av Anna Källblad/Annette Taranto, Chris Leuenberger, Heidi Lunabba, Katrin Pesch, 

Steffen Ramlow, Fiete Stolte, Ylva Trapp. När tar sig de inre landskapen ut i det offentliga? Hur undermine-

rar eller förstärker rummet intimiteten?

Varning	för	ras.	En	utställning	om	den	svenska	vitheten	och	den	framtida	

svenskheten.	1 november 2012–26 januari 2014

2012 års stora utställningssatsning om ras och vithet i dagens Sverige. Besökaren ges möjlighet att 

se och fundera över hur saker vi säger och gör, bilder från media och formgivning, tillsammans bildar ett 

mönster som gör ras. Mönstret känns igen både från den koloniala och rasistiska historien och från dagens 

ojämlikheter mellan vita och icke-vita. 

Utställningen ställer också frågor kring varför det är så svårt att prata om ras i Sverige. Varför vi 

svenskar i undersökningar om politik och värderingar är så uttalat antirasistiska samtidigt som vi i andra 

mätningar har bottenresultat vad gäller segregation i arbetsliv, ekonomi och geografi. Utställningen har 

producerats i samarbete med Botkyrka folkhögskola och Mellanförskapet, samt med stöd av Moggliden AB. 

Black	box

The	Black	Eyes	of	Bruce	Lee	av	Behzad	Khosravi.	9–31 januari

Vad har mångkultur med kung fu att göra, och varför kan ”mångkulturellt” i Mångkulturellt centrum vara 

ett problematiskt adjektiv? Videoverket The Black Eyes of Bruce Lee handlar om varför en staty av Bruce Lee 
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avtäcktes i den bosniska staden Mostar 2005 och varför statyn därefter försvann. Khosravi är inspirerad av 

Vijay Prashads kritik av mångkulturalismen och dennes artikel ”Bruce Lee and the Anti-imperialism of Kung 

Fu: A Polycultural Adventure”.

En	studie	i	tillfälligheternas	spel	av	Joanna	Lombard.	2–29 februari

”Den här videon tar sitt avstamp ur en resa, en resa tillbaka till de plats(er) där jag kunde ha växt upp, men 

som istället blev en avlägsen och mystisk plats. I videon leker jag med tanken att jag skulle ha växt upp 

i Algeriet, där jag föddes 1972. Det försöker jag visa genom att skildra fragment av ytterligare två kvin-

nors livsöden från Algeriet och Marseille i Frankrike som är min mammas ursprungsland. Dessas öden ska 

förenas med mitt. Jag flätar samman tre människoöden till ett enat livsflöde, så att det genom mina tänkta 

individers val och interaktion mellan tid och rum skapas en struktur. På detta sätt vill jag forma en eller flera 

alternativa fragmentariska scenarier kring det som blev min person. Vem kunde jag ha varit? Vem kan jag 

bli? Och vem kan jag vara?” Med stöd från Konstnärsnämnden och Iaspis.

Excavation	No.2	av	Nicola	Bergström	Hansen.	1–31 mars

Excavation No.2 utgår från olika former av arkivmaterial. Här krockar det gamla dammsamlande biblioteks-

arkivet med det betydligt yngre och ostabilare YouTube-arkivet. I Excavation No.2 blandas naturromantiska 

texter med videoklipp på män och kvinnor som skjuter till synes planlöst mot naturen. Till varje skott som 

avlossas följer en mening skriven av författaren och naturalisten John Muir (1838–1914), en av den ameri-

kanska miljörörelsens främsta pionjärer. Materialet från YouTube och Muirs texter står i stark kontrast samti-

digt som de båda talar om vår relation till naturen.

The	Use	of	Art	Where	it’s	Hard	to	Talk	Visades	i	Black	box	och	Länken.	10–22 maj

Viktigt	meddelande	till	allmänheten	av	Andrzej	Markiewicz.	19 april–9 maj 2012

”Det finns ett värde i att låta kameran registrera en bit av verkligheten helt förutsättningslöst och utan 

ambitioner att förmedla något budskap eller roa. Fast att arbeta helt slumpmässigt och förutsättningslöst är 

omöjligt, oavsett om man är Andy Warhol eller Andrzej Markiewicz. Bakom VMA projektet ligger nyfikenhet 

på hur vi reagerar på varningssignaler. Fr.o.m. 2009 ställs kameran på olika platser i Stockholm för att så 

småningom stanna i Fatbursparken som är plats för ett annat projekt (fatbur.com). Nu är nyfikenheten stil-

lad: Vi reagerar inte på viktiga meddelanden. Och då väcks nya frågor: Varför reagerar vi inte? Vart är vi på 

väg? medan Titanics musiker fortsätter spela. 

De som spelar i filmen är Sidor (saxofon) 2010-12-06, och Daniel (dragspel) 2011-12-05, båda från 

Rumänien.”

Gud	är	min	domare	av	Andrzej	Markiewicz.	22 maj–10 juni

”Det är tredje året av arbete i Fatbursparken, Stockholm. Tredje året för Andrzej som fotograferar parkens 

invånare och tredje året för tyska och polska håltagare och svetsare som jobbar med Citybanan. Vilket år  

är det för Daniel och hans dragspel? Det är sjunde året för Daniel. Daniel är trött, både i kroppen och i 

själen. Han är hemma i Rumänien med jämna mellanrum, den här gången drömmer han om att stanna där 

för gott. Han har ett jobb som väntar vid Svarta havet – det är en stor och positiv förändring i hans liv. Hur 

är det för alla andra som underhåller oss? Vi vet inte så mycket. Om vi stannar och lyssnar lär vi oss kanske 

något mer. Daniel betyder Gud är min domare på hebreiska.”
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Goda	andar	och	onda	demoner.	En	fotoutställning	från	Öppna	verkstan.		

16 augusti–15 september

Under påsklovsveckan 2012 fick några modiga barn möjligheten att gjuta av sina ansikten i alginat. Andra 

valde att arbeta direkt i lera eller gips och tog hjälp av tyg och färg för att få fram de rätta effekterna. Efter 

ett intensivt arbete i verkstaden promenerade vi till Albyskogen. Där fick andarna och demonerna sväva 

bland träden eller gömma sig bland löv och rötter. Det märktes att de hamnat i sitt rätta element. I sam-

band med detta besökte barnen även Fittja gravfält och fängelsehålorna på Fittja gård. 

Näsan	och	jag	av	Ziska	Szemes.	1–30 november

Ziska är född och uppvuxen i Sverige. Ändå får hon ofta frågan om var hon kommer ifrån. Hon ser nämli-

gen inte svensk ut. I filmen ger sig Ziska ut på en resa för att ta reda på om hon är svensk, hur hon får en 

svensk näsa och hur en sådan egentligen ser ut. Hon avslutar sin resa i Köpenhamn, där hon bor med sin 

familj. Filmen är ett bidrag till debatten om integration och nationella värderingar, förstärkt med animatio-

ner och specialeffekter.

Punkt.mannen	av	Foad	Aram	och	Lewend	Tasin.	2–30 december

Punkt.mannen är en tragikomisk berättelse om hur två invandrarungdomar, plötsligt och något brutalt, görs 

medvetna om sin egen socio-politiska verklighet som invandrare i ett post-kolonialt Sverige. Punkt.mannen 

ställer provokativa frågor om invandrares Svarthet och svensk Vithet, om psykisk alienation och mindervär-

deskomplex, och andra frågor som berör identitet, stereotyper, xenofobi och rädsla.

Länken

”You	can’t	run”	av	Yoshihiro	Takahashi.	17 november 2011–19 februari

”När blev min nationalitet och etnicitet en fetisch, fri för majoriteten att leka med? Vad ger dem rätten att 

tro att de kan plocka upp en lämplig bit av mig för att skapa sig en exotisk fantasi, för att i nästa sekund 

ignorera mig helt? Det skulle jag vilja veta.” En utställning med bilder, text och origami.

Livsröster	i	bild.	24 februari –1 april

Från migrationens språngbräda genom skiftande livsberättelser till åldrandets landskap. En utställning av 

bilder, text och förändring. Photovoice projektledare: Eric Asaba och Margarita Mondaca. Deltagare: Anny 

Meidahl, Eric Nuñez, Lissu Lappalainen, Leena Virtanen, Patricio Carmona och Zühre Bilgin.

Rage	Against	Society.	4–22 april

För fjärde året i rad samarbetar Mångkulturellt centrum med estet- och medieelever från Xenter/Tumba 

gymnasium. I höstas startade diskussionen utifrån temat RAS. Gymnasieeleverna valde att låta de tre bok-

stäverna stå för Rage Against Society och deras utställning kom att handla om motstånd, maktförhållanden 

och samhällsordning. Alla elever valde var sin samtida konstnär som inspirationskälla. De har sedan förhållit 

sig både till temat RAS och till konstnären de valt. 

Ut-märkt	svensk	form.	26	april–10	maj,	22 maj–2 september 

Vi har tillsammans med Framtidens Romer i Botkyrka och Framtidens Unga Romer, och med stöd av Botkyr-

ka kommun, skapat en utställning där laddade berättelser speglas genom alldagliga föremål. En utställning 

där små delar tillsammans ger en bild av vad det innebär att vara rom, i Sverige, idag. 
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”Andra tittar på mina kläder. Jag hoppas att de tycker de är fina”

”De säger att Elvis var zigenare, alla människor som det går bra för borde gå ut med det. Jag är besvi-

ken, det är viktigt att man vågar visa det som är bra och inte förneka romsk kultur utan att stå för det 

och den man är”

”Det har sagts att vi ska ha krokar under kjolen för att snatta mat och kastruller, så dumt! Vi skulle 

med våra renlighetsseder aldrig kunna äta mat som kommit i kontakt med underkroppen.”

The	Use	of	Art	Where	it’s	Hard	to	Talk.	10–22 maj 

Ett projektet där Konstfrämjandet samarbetar med organisationer i Albanien, Kosovo och Makedonien. I 

utställningen som visades i både Länken och Black Box ingick foton från pilot-projekten, objekt och en 

videofilm från ”Clothes workshop”. De deltagande konstnärerna kom från Kosovo, Makedonien, Albanien 

och Sverige. Projektet är finansierat av EU–DG Enlargement, Konstfrämjandet och Svenska Institutets (SI) 

initiativ ”Creative Force” i Västra Balkan.

Med	andra	ögon. 8 augusti–2 september 

Med utgångspunkt i Joakim Eskildsens utställning Romska resor har ett tiotal barn från Botkyrka arbetat 

i vår verkstad och tolkat ett urval av Eskildsens fotografier utifrån ett hantverksmässigt tillvägagångssätt. 

Med hjälp av kartong, blyerts, tusch och akryl har de satt bilder i rörelse – redo för en ny publik att tolka. I 

utställningen, som visas parallellt med Ut-märkt svensk form, finns fotografier av barnens arbetsprocess och 

färdiga verk.

Var	Strindberg	rasist?	6 september–14 oktober 

MKC:s bidrag till Strindbergsåret 2012. August Strindbergs rastänkande, som han uttryckte i sitt förfat-

tarskap och i sina brev, omfattar den allmänna koloniala rasism som var en del av hela tidsandan under la 

belle époque, men också en rasism som var radikal och revolutionär och därmed före sin tid. I utställningen 

visas korta citat från Strindbergs skrifter om judar, romer, afrikaner, asiater och frågan om nationalism och 

svenskhet.

Den	färgblinda	fotbollen.	Om	fotboll	i	Botkyrka	och	rasism. 18 oktober–25 november 

2012 tog IFK Tumba initiativ till den första fotbollsturneringen i Stockholmsområdet med budskapet ”Rött 

kort mot rasism”. Under turneringen (Tumbakicken) gjordes en insamling av erfarenheter från spelare, le-

dare och föräldrar. Några av dessa röster visas i utställningen och ger en bred bild av upplevelser. Barn från 

Grindtorpsskolans fritidshem har gjort spelare, och även målat ett fotbollsspel som ingår i utställningen

Rasismens	historia.	29 november–3 januari 

En utställning där elever från Freinetskolan Kastanjen presenterade ett temaarbete kring rasismens historia 

som de fördjupat sig i, inspirerade av Varning för ras och samtal med centrets verkstad. 

Vandringsutställningar

Ut-märkt svensk form visades under december på biblioteket i Tumba.



12

Programverksamhet 

Flertalet	torsdagsprogram	genomförs	i	samarbete	med	ABF	Botkyrka-Salem

Tillsammans:	Dyrare	mat,	NU!	Torsd 12 jan

Linus Källander från tankesmedjan Dyrare mat, NU! samtalar om hur vår matkonsumtion påverkar världen.

Asiatisk	maskulinitet	i	dagens	Sverige	(i	samband	med	utställningen	You	Can’t	Run	i	

Länken)	Sönd 15 jan

Ett samtal mellan konstnären Yoshihiro Takahashi, journalisten Danjel Nam och forskaren Tobias Hübinette.

Tillsammans:	The	Black	Eyes	of	Bruce	Lee	(Utifrån	videoverket	i	Black	Box)	Torsd 26 jan

Med Shahram Khosravi, antropolog som diskuterar fenomenet att invandrare byter namn, Sezgin Boynik, 

konstnär som arbetar med ett videoverk om svensk mångkulturalism, Mahmoud Keshavarz, designforskare 

med fokus på deltagande och design och Kristoffer Svenberg, konstnär som berättar om ett aktuellt projekt.

”En	studie	i	tillfälligheternas	spel”	Torsd 2 febr

Joanna Lombard presenterar sin videoinstallation som tar sitt avstamp i en resa tillbaka till de plats(er) där 

hon kunde ha växt upp.

Förortskonstellationer:	Satellitstaden	–	ett	pågående	konstprojekt	Torsd 9 febr

Konstnärssamtal med Isabel Löfgren om konst, teknologi och mångkultur i förorter. Paraboler anses vara en 

säkerhetsrisk när de placeras på balkonger, säger myndigheterna, men få vill göra sig av med dem. I projek-

tet, som använder sig av de boendes paraboler och sätter färg på dem, studerar Isabel Löfgen parabolernas 

och tevens betydelse i vardagslivet och påverkan på tillhörigheten till hemlandet, Sverige och världen.

Säljpremiär	Sjöterassen	Sönd 12 febr

Fastighetsbyrån i Hallunda har säljpremiär för det nya bostadsområdet Sjöterassen. Det kommer att finnas 

en modell över området i utställningshallen.

Studio	Vilgefortis	–	Skäggstudio	för	damer	och	andra	som	saknar	skäggväxt	Tisd 21 febr

Här kan alla få ett tillfälligt skägg efter egen smak och gratis. När skägget är färdigt blir kunden fotograferad. 

Välkommen att se på eller delta! Konstnären Heidi Lunabba i samarbete med Residence Botkyrka och MKC.

Tillsammans:	Uratarimanta	–	detta	är	demokrati	för	oss	Torsd 23 febr

Maria-Therese Gustafsson berättar om traditionella andinska demokratiformer och visar den dokumentär-

film som hon producerat tillsammans med Cesar Galindo.
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Dubbelgångare/Kaksoisolento.	En	workshop	om	rollspel	och	dubbelliv	3–4 & 17–18 mars

Vi förändras då vi rör oss från en plats till en annan. Är det så att vi anpassar oss och antar olika roller 

i olika situationer och förhållanden? Tanken med workshopen, som är ett samarbete mellan Residence 

Botkyrka, Uusi Teatteri och MKC, är att alla väljer en egen roll som de vill förtydliga och dramatisera. Den 

kombinerar bildkonst, drama och skönlitteratur. Handledare är regissören Juha Hurme och bildkonstnären 

Lena Séraphin.

Qi-yoga	8 mars och tio torsdagar framåt

Du behöver inte ha tränat yoga förut. Tillsammans skapar vi kraft och harmoni – från medveten rörelse till 

medveten handling. Byggstenarna är stående Qi-meditation, uppmärksam närvaro och enkla rörelse- och 

balansövningar. Ledare Frida Björsell.

Informationsdag	om	våldet	i	Syrien	Lörd 17 mars

Ett möte om det allt mer akuta läget i Syrien och om Sveriges och övriga världens ansvar att ingripa för att 

förhindra våld och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Medverkande bl.a. Abdulbaset Sieda, 

medlem i Syriens Nationella Råd, Imam Al Baghdady journalist och människorättsaktivist och Bassam Al 

Baghdady, journalist och mellanösternexpert (Syrien Nyheter), Nadya Driai, aktivist och medlem i Kommittén 

Stöd den Syriska Revolutionen, Jumana Yousef från National Change Current. Moderator: Anna Wigenmark, 

människorättsjurist och ordförande i Föreningen Ordfront som tillsammans med MKC anordnade dagen.

Föreläsning:	Att	åldras	på	lika	villkor	Torsd 22 mars

Hur ser vardagen ut för äldre i dagens Sverige, vars liv började någon annanstans? I projektet ”Att åldras på 

lika villkor: En innovativ multimetodstudie om äldre som har immigrerat” undersöker forskare från Karolinska 

institutet och MKC detta tillsammans med äldre med utländsk bakgrund genom photovoice-metoden. 

Jubileumskonferens:	Romer	500	år	i	Sverige	–	historia,	nutid,	framtid	Onsd 18 april

I samarbete med tidskriften É Romani Glinda och MKC anordnade Södertörns högskola en jubileumskonfe-

rens om forskning kring romsk historia, nutid och framtid. Konferensen som modererades av Kati Dimiter-

Taikon innehöll följande punkter:

Romer og reisende i Norden. Den eldste historien – etnisk identitet og kulturell kontinuitet. Föreläsning av 

Anne Minken, fil. dr i historia, Oslo universitet.

Samudaripe – romer i samarbete med högskolan i utforskningen av Förintelsen. ett samtal mellan Fred 

Taikon, redaktör för É Romani Glinda ’Den romska spegeln’ och David Gaunt, professor i historia,  

Södertörns högskola

Vad bör göras? Tal av Hans Caldaras, musiker och författare

Den romska pingstväckelsen. Föreläsning av David Thurfjell, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Skola, forskning, framtid. Samtal mellan Mikael Demetri & Angelina Dimiter-Taikon, lärare i Roma Kultur-

klass och Christina Rodell Olgaç, lektor i pedagogik, Södertörns högskola

Vernissage:	Romska	resor	Torsd 19 april

Fotoutställningen Romska resor (Le romané phirimàta) (2007) av Joakim Eskildsen öppnar. Katri Linna, 

generaldirektör vid Regeringskansliet, berättar om sitt pågående arbete med en vitbok om de övergrepp 

och kränkningar mot romer som offentliga aktörer i Sverige stått bakom under 1900-talet.
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Invigning	av	Ut-märkt	svensk	form	–	om	romer	i	Botkyrka	Torsd 26 april

Vid invigningen blir det ett samtal där ”Samrådsgruppen mellan kommunen och romer i Botkyrka” berättar 

om sitt arbete för att öka romers delaktighet och möjlighet att inkluderas i samhället. Medverkar gör Bengt 

Eliasson, kommunledningsförvaltningen, ett antal andra medarbetare samt representanter för Framtidens 

romer i Botkyrka. 

Katarina	Taikons	långa	kamp	Torsd 3 maj

Journalisten Lawen Mohtadi som skriver en bok om Katarina Taikon berättar om hennes livslånga kamp för 

romernas rättigheter. När Katarina Taikon debuterade med boken Zigenerska 1963 bodde de flesta romer 

i husvagnar och tält och fick inte gå i skolan. Att kräva inkludering i samhället väckte starka reaktioner, 

i bland baserat på fientlighet mot romer men ofta även utifrån en idé om att romer inte kan eller vill leva 

inom det moderna samhällets ramar. Katarina Taikon utmanade den synen och ifrågasatte bilden av det 

jämlika folkhems-Sverige

Vernissage	i	Länken	och	Black	Box:	The	Use	of	Art	Where	it’s	Hard	to	Talk	Sönd 10 maj

Utställningen är resultatet av ett projekt där Folkrörelsernas Konstfrämjande/SKISS samarbetat med 

civila organisationer och konstnärer i Makedonien, Kosovo och Albanien. Den behandlar situationen 

för utsatta grupper i respektive länder. Konstnärer från västra Balkan och Sverige närvarar och pre-

senterar sina verk.

Romers	kulturella	och	språkliga	rättigheter	Torsd 24 maj

Lars Lindgren, analytiker på Diskrimineringsombudsmannen, berättar om arbetet med den rapport han 

skrev på uppdrag av Forum för levande historia: Romers kulturella och språkliga rättigheter – vägar mot ett 

förverkligande (2011). 

Romer	i	den	svenska	skolan	Torsd 31 maj

Angelina Dimiter Taikon och Mikael Demetri är lärare i Roma Kulturklass på Nytorpsskolan. Tillsammans 

med Christina Rodell-Olgaç, lektor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola och initiativtagare till 

uppdragsutbildningen för obehöriga romska lärare, berättar de om arbetet med romska utbildningsfrågor 

och om situationen för romer i svenska skolan. De tre har tillsammans skrivit en rapport för Delegationen 

för romska frågor: Kelderashgruppens historia och kulturarv i Sverige (2010).

Var	Strindberg	rasist?	Torsd 6 sept

Vernissage. Under Strindbergsåret har ingen uppmärksamhet ägnats åt Strindbergs relation till rastänkan-

det. Ett samtal kring detta ämne mellan MKC:s Leif Magnusson och Strindbergsmuseets Stefan Bohman. 

Var Strindberg bara en produkt av sin tid, den europeiska högimperialismen när särskilt den koloniala rasis-

men var i det närmaste normaliserad, eller var han före sin tid och förebådande mellankrigstidens rastän-

kande, till exempel i synen på romer och judar? 

Strindberg	och	det	esoteriska	rastänkandet	Torsd 13 sept

Göran Dahl, professor i sociologi, berättar om det esoteriska rastänkandet och de så kallade ariosoferna 

utifrån sin bok Radikalare än Hitler? De esoteriska och gröna nazisterna. Inspirationskällor, pionjärer, förval-

tare, ättlingar. 
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 Om	att	vara	mixed	race	i	dagens	Sverige	Torsd 20 sept

Genusvetaren Anna Adeniji om det anglo-amerikanska mixed race-begreppet. Varför är det så svårt att 

tala om att vara icke-vit blandad i dagens Sverige utifrån den rådande uppdelningen mellan svenskar och 

invandrare? Och varför är det så svårt att skriva om och berätta om denna specifika erfarenhet och position 

för en icke-svensk publik? 

 

Svenska	migrantkvinnor	och	den	svenska	vitheten	i	ett	transnationellt	perspektiv	

Torsd 27 sept

Sociologen Catrin Lundström presenterar sin forskning om svenska migrantkvinnor i USA, Singapore och 

Spanien. Vem antas förkroppsliga migrantpositionen och varför inkluderas västerländska migranter sällan 

i detta begrepp? Och hur hänger den svenska vitheten samman med frågor om kön, heterosexualitet och 

klass i dessa skilda geografier? 

 

Sanningen	om	konsten	och	rastänkandet	Torsd 11 okt

En psykedelisk genomgång av konsthistorien med konstnären Erik Annerborn som Behzad Khosravi Noori 

och konstnären Behzad Khosravi Noori som Erik Annerborn i form av en resa genom rasdiskrimineringens 

och rastänkandets historia.

 

Den	färgblinda	fotbollen	Torsd 18 okt

Vernissage i Länken för Mångkulturellt centrums utställning om fotboll och ras.

Om	fotboll	och	rasism	Torsd 25 okt

En diskussion med fotbollsklubbar i Botkyrka. Hur ser vardagen ut för klubbarna? Vad kan man förbättra? 

 

Varning	för	ras	Torsd 1 nov

Vernissage i Utställningshallen för ”Varning för ras”, en utställning om den svenska vitheten och den fram-

tida svenskheten.

 

La	SAPE:	Afrikansk	dandyism	i	Europa	Torsd 8 nov

Ylva Habel, mediavetare om den kongolesiska/afrodiasporiska moderörelsen La SAPE (Organisationen för 

atmosfärskapare och eleganter). Rörelsens utövare kallar sig sapörer och är i huvudsak män, vars kläder 

och expansiva gestik anammar exklusiva stilar. Vad innebär det när afrikaner klär sig som överklasseuro-

péer, och gör europeiska stadsbilder till catwalks? Handlar det om att göra anspråk på en vit europeiskhet 

eller om att skapa en svart europeiskhet?

Samtal	om	rasstereotyper	inom	barn-	och	ungdomskulturen	Torsd 22 nov

Under det senaste året har flera offentliga debatter kommit att handla om olika former av rasstereotyper i 

den svenska samtidskulturen från Fazers Kinalogo och Ruben Östlunds film Play, till Makode Lindes black-

face-konst, seriealbumet Tintin i Kongo och Stina Wirséns tecknade film Liten skär och alla små brokiga. Ett 

samarbete mellan MKC och TRYCK, som är en kulturförening bestående av svenska svarta kulturarbetare 

och humanioraforskare. Samtalsledare: Alle Eriksson, förläggare Hallongrottan. I panelen: Oivvio Polite, 

frilansjournalist och debattör, Maria Fabien, arbetar med estetiska läroprocesser i förskolan, samt Nathan 

Hammelberg från Mellanförskapet. 
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Film:	Vi	är	som	apelsiner	Torsd 29 nov

Denna spelfilm bygger på en bearbetning av Folkoperans uppsättning av antologin Afrosvensk i det nya 

Sverige redigerad av Cecilia Gärding. Filmen som har spelats in i Umeå behandlar frågor om rasism och 

utanförskap bland barn och ungdomar och hur dessa kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Efteråt samtalar 

Ulf Gärding och Jesper Eriksson från filmteamet om filmens innehåll. 

 

Vad	har	etnisk	turism	med	vithet	att	göra?	Torsd 6 dec

Genusvetaren Katarina Mattsson presenterar sin bok Turistisk vithet och begäret till den Andra som bygger 

på forskning om etnisk turism. Vad är det som driver vita människor att vilja besöka och temporärt befinna 

sig i den Andras värld? 
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Pedagogiska verkstan

Verkstan har under 2012 arbetat med att förmedla och bearbeta MKC:s utställningar, erbjudit en fri plats 

för skapande genom Öppna Verkstan, samt genomfört en rad samarbeten med skolor och fritidshem i Bot-

kyrka. 

Romska	resor

Under våren genomfördes en rad visningar och workshops i anslutning till Joakim Eskildsens fotoutställ-

ning, med deltagare från lågstadiet till gymnasiet. Förutom skolvisningar arbetade även Öppna Verkstan 

med temat vilket resulterade i utställningen Med andra ögon, visad i Länken i augusti. 

Verkstan var även delaktig i form och underlag för utställningen Ut-märkt svensk form, som tog upp 

romers situation i Botkyrka idag. 

Varning	för	ras

Centrets nya temautställning var ett samarbete mellan MKC och Botkyrka folkhögskola. 13 folkhögskole-

elever jobbade under hösten 14 timmar i veckan med temat, och använde sig av film, ljudinspelningar, foto 

och textilt hantverk i processen. Verkstan anordnade undervisningstillfällen och uppgifter som resulterade i 

några av nyckelgestaltningarna, samt viktig feedback för utställningens innehåll. 

Skolsamarbeten

Utöver centrets temautställningar anordnades en rad samarbeten med skolor i Botkyrka:

• Kvarnhagsskolan grundsärskola arbetade under 4 tillfällen med konst och Albys offentliga platser.

• Freinetskolan Kastanjens årskurs 9 skapade Rasismens Historia, ett komplement till Varning För 

Ras, under ledning av Verkstan. Den ställdes ut i Länken under december månad. 

• Grindtorpsskolans fritidshem producerade under en serie workshops gestaltningen av 

utställningen Den Färgblinda Fotbollen. Sammanlagt 50 barn i åldern 7-9 år skapade ett 

gemensamt verk som ställdes ut i Länken i oktober. 

• Under vårterminen samarbetade Verkstan med Fittjaskolan genom att ansvara för skolans Elevens 

val Bild. 

• Xenter (Tumba gymnasium) ställde ut RAS (Rage Against Society), en utställning kopplat till MKCs 

tema, i Länken under överinseende av Verkstan. 

• Verkstan genomförde två samarbeten med förskolan Myran, med utgångspunkt i rörelse, 

gemensamt skapande och digitala tekniker. 

• Som en del av den kulturella allemansrätten erbjöds alla åttondeklasser workshopen Vad är 

Konst? som tog upp 1900-talets utvidgade konstbegrepp. 
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Öppna	verkstan	

Den öppna verkstan har under 2012 fokuserat på Fittja och dess arkitektur, och arbetat med frågor som rör 

barn och det offentliga rummet. Den 1 mars firade Verkstan Justin Bieber med en affischkampanj skapad av 

deltagarna. Under påsklovet anordnades Onda andar i Albyskogen, ett dagläger där deltagarnas ansikten 

blev skräckmasker som ställdes ut i skogen. Dokumentation av utställningen och processen visades i Black 

Box under augusti månad. Öppna verkstan har även samarbetat med en rad partners under året: Residence 

Botkyrka, Kungliga konsthögskolan, den antirasistiska studentorganisationen Tamam, Rädda barnen och 

teknikskolan KomTek. I december antogs Öppna verkstans nya slogan ”Fantasins plats i norra Botkyrka” 

och en affischkampanj togs fram i samarbete med deltagarna. 

Residence	Botkyrka

Ett fokus har varit att hitta möjligheter för Botkyrka konsthall och MKC:s ateljéprogram Residence Botkyrka 

att gagna barn och ungdomar. Under 2012 har workshops och visningar om och i samarbete med de in-

bjudna konstnärerna ägt rum. I februari genomförde residencekonstnären Heidi Lunabba en performance i 

Fittja centrum, samt genomförde 4 workshops med Fittjaskolans elevens val på temat genus. I september 

samarbetade Öppna verkstan med Venus Sabetkar från Kungliga konsthögskolan i ett verk kopplat till Fittja 

Open. Kring Fittja Open anordnades visningar och workshops tillsammans med konstnärskollektivet Open-

Restaurant från San Fransisco, för allt från 9-åringar till gymnasieelever. 

Grönt	sommarläger

I augusti anordnade Verkstan ett sommarläger för 7–12-åringar. Temat var växtlighet och det offentliga 

rummet. Det var ett veckolångt dagläger som resulterade i kollektiva och individuella verk som ställdes ut 

på Fittja äng och MKC, som en del av Fittja Open 2012. Vernissagen hade över hundra besökare. 
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Utbildning & forskning 

Konferenser

Om	hur	kommuner	kan	arbeta	mot	våldsbejakande	extremism		

–	det	lokala	perspektivet	23 okt

I mars 2012 bjöd Justitiedepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) in till en sökkonferens 

för att presentera den nationella handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Syftet med sökkonferensen var att utbyta erfarenheter kring arbetet med att motverka våldsam extremism 

och att presentera och diskutera metoder och modeller för att arbeta med frågan som ett led i regeringens 

pågående satsning. Tanken är att denna första sökkonferens ska följas av fler konferenser. De inbjudna del-

tagarna representerade sådana myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med frågan samt 

kommuner som har erfarenhet av problem med våldsbejakande extremism på lokal nivå. 

Att	förstå	det	multirasiala	samhället:	Kritiska	perspektiv	på	rasifieringsprocesser	i	

Sverige	15–16 nov

Om hur kategorin ras och processer av rasifiering skapar hierarkiska ordningar på olika nivåer i samhället. I 

samarbete med ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola och PeaceWorks. Med finansiering från FAS 

–forskningsråd för arbetsliv och socialvetenskap, Ungdomsstyrelsen och Vetenskapsrådet. 

Föreläsare: Professor Eduardo Bonilla-Silva, Duke University, fil. dr Rakam Shome, independent scholar, 

fil. dr Jin Haritaworn, York University, fil dr. Ylva Habel, Södertörns högskola och författaren Astrid Trotzig. 

Konferensen fyllde MKC:s hörsal till bredden och ett flertal av föreläsningarna sändes i efterhand av Kun-

skapskanalen.

Utvärderingsuppdrag

Boverket.	Tidigare	insatser	för	urbant	utvecklingsarbete

På uppdrag av Boverket genomförde MKC under sommaren en kartläggning och bakgrundsbeskrivning av 

tidigare insatser i de bostadsområden som under 2012 är aktuella för det fortsatta urbana utvecklingsarbe-

tet. Kartläggningen är tänkt att fungera som underlag för fortsatt kunskapsarbete och utgick från en littera-

turgenomgång av vad som finns skrivet om dessa områden och framför allt insatser som kan definieras som 

fysiska åtgärder. Uppdraget genomfördes av samhällsplaneraren Nicolas Orozco och berör områdena Seved 

(Södra Sofielund/Malmö), Herrgården (Rosengård/Malmö), Araby (Växjö), Gamlegården (Kristianstad), Rin-

keby och Tensta (Stockholm), Hässleholmen (Borås), Ronna och Hovjsö (Södertälje), Centrum-Öster (Lands-

krona), Kronogården (Trollhättan), Biskopsgården, Gårdsten, Bergsjön och Hjällbo (Göteborg).

Botkyrka.	Äldre	med	utländsk	bakgrund

Ett uppdrag från Vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun, att genomföra gruppintervjuer med 

äldre med utländsk bakgrund i norra Botkyrka, om de erfarenheter, kunskaper och önskemål de har när det 
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gäller äldreomsorg. Studien genomfördes av René León Rosales, med stöd av Sadia Hassanen och Nicolas 

Orozco hösten 2012. 

Botkyrka.	101	Tillsammans

En utvärdering av projektet 101 Tillsammans. Ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald 

och rättigheter som drivits ute i skolor i Botkyrka kommun. 

Utvärderingen har tittat på projektets genomslagskraft, måluppfyllelse samt hur man lyft frågan kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Utvärderingen tittade på tidsperioden från och med projektets början HT 

2009 till och med VT 2012. Projektet hade vid denna tidpunkt nått 18 högstadie- och gymnasieskolor, 6 

fritidsgårdar samt inbegripit kompetensutveckling för lärare och fritidspedagoger på 12 skolor och fritids-

gårdar. Utvärderingen sammanfattar att 101 tillsammans har lagt grunden till en öppen och förutsättnings-

lös dialog, placerat hedersnormen i ett större sammanhang samt skapat ett interaktivt metodmaterial. Den 

genomfördes av Anna Tulin Brett.

Växjö.	Mångfaldscertifiering

En lärande utvärdering av utbildningsprojektet Evolve Mångfaldscertifiering på uppdrag av Institutet för 

lokal och regional demokrati i Växjö. Inom utvärderingens ram hölls under projektperioden fyra lärande 

dialoger med skriftliga rapporter som underlag. Vid varje dialog diskuterades processens utveckling och 

lärdomar att dra, liksom vilken inriktning nästa dialog skulle ha. Som avslutning presenterades en femte och 

sammanfattande slutrapport i december 2012. Genomförd av Nina Edström. Arbetet påbörjades i november 

2011 och pågick hela 2012.

Botkyrka.	Förebygga	hedersrelaterat	våld

En utvärdering av Botkyrka kommuns Projekt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Utvärde-

ring påbörjades i november tillsammans med Sadia Hassanen. Nina Edström ansvarar för genomförande 

och slutrapport (utvärderingen avrapporteras 31 mars 2013). 

Projekt

Antirasism	på	schemat

Antirasism på schemat är ett samarbetsprojekt mellan PeaceWorks Sweden (en ideell fredsorganisation som 

fungerar som en plattform för ungas engagemang för en hållbar värld i fred) och MKC. Projektet syftar till att 

gemensamt ta fram ett läraranpassat metodmaterial mot rasism och diskriminering som kan användas i lan-

dets högstadie- och gymnasieskolor. Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen och Arvsfonden. Första projekt-

året som finansieras av Ungdomsstyrelsen sträcker sig från och med november 2012 till och med december 

2013. Projektet har fått fortsatt finansiering av Arvsfonden för 2014 och 2015. Ansvaring Anna Tulin Brett.

Ett	annat	Stockholm

I projektet samverkar MKC med Stiftelsen Kulturmiljövård och Riksantikvarieämbetet. Charlotte Hyltén-

Cavallius skriver en artikel som diskuterar kulturarvsskapande, historiebruk och plats. 

Historien om det moderna samhället presenteras ofta som en framgångssaga, med ingredienser som 

demokrati, teknisk utveckling och ökande materiell standard. Men det är inte allas historia. Många röster 

förblir ohörda, deras historier glömda, dolda eller aktivt bortvalda. Frågan om den dolda historien är i grun-

den en demokratifråga där det handlar om att alla de människor som levt i det förgångna bör finnas repre-
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senterade i historien men också att alla de personer som lever idag ska ha möjlighet att känna sig delaktiga 

i historiebruket och kulturarvet. Projektet utgår från ett antal platser i Stockholm, som representerar berät-

telsetrådar in i dolda och glömda historier. Gemensamt för de människor/grupper vars historia tas upp är 

att den av olika anledningar, medvetet eller omedvetet, förblivit dold och alltså är perspektiv som saknas i 

bilden av det moderna samhällets framväxt. Syftet med projektet är att:

• Belysa framväxten av det moderna samhället utifrån ett antal perspektiv och grupper som hitintills 

varit dolda i detta sammanhang,

• Synliggöra dessa grupper och deras roller i den ”stora” historien,

• Genom denna kunskap omforma den stora historien om det moderna samhällets framväxt så att 

den blir mera heterogen och komplex,

• Förmedla detta genom dels en gemensam rapport och mera interaktivt via ”Platsr”, men också 

genom hemsidor och i seminarieform.

Dressing	Swedish:	from	Hazelius	to	Salander

Utställningen produceras av MKC och kommer att visas på House of Sweden, Washington i samband med 

Nordic Cool våren 2013. Charlotte Hyltén-Cavallius är curator och koordinator i projektet och Lizette Gra-

dén, Nordic Heritage Centre, Seattle är idégivare och curator. Vad innebär det att klä sig svenskt? Utställ-

ningen Dressing Swedish är ett bidrag till diskussioner om förkroppsligande av kultur och hur kultur kan 

sättas ”on display”. I fokus står den klädda kroppen och vi undersöker vilken roll den klädda kroppen har i 

samhället i såväl ett samtida som ett historiskt perspektiv. I blickpunkten står Sverige och Svensk-Amerika, 

och utställningen kommer att visa hur kulturarv skapas och omskapas genom dräkter och dräktbruk. Ge-

nom att lyfta fram bruket av folkdräkter vill vi bidra till en diskussion om samtida kulturskapande vilket 

inkluderar såväl marknadsföring och turism som frågor om tillhörighet och skapandet av platser.

Majoritetssvenskar	i	utsatta	områden

MKC har av Open Society Foundation fått i uppdrag att genomföra en studie om majoritetssvenskar i utsat-

ta områden. Studien ingår i Open Society Foundations projekt ”At Home in Europe” som under flera års tid 

har undersökt frågor kring social hållbarhet och segregation, inkludering och exkludering, samt deltagande 

och tillhörighet för både minoritets- och majoritetsbefolkningar i olika städer i Västeuropa. Syftet med 

studien som kommer att genomföras i en ännu ej bestämd stadsdel i södra Storstockholm är att genom 

fokusgrupper och intervjuer försöka ta reda på hur majoritetssvenskar i utsatta områden upplever sin situa-

tion i förhållande till exempelvis utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, och boende- och trygghetsfrågor. 

Liknande studier genomförs samtidigt i ytterligare fem västeuropeiska storstäder.

Att	skapa	medborgarskap	och	gemenskap	i	Flemingsberg:	En	studie	av	social	

hållbarhet	i	praktiken

En ny regional stadskärna för södra delen av Stockholms län håller på att växa fram genom en sammanslag-

ning av Huddingestadsdelen Flemingsberg och Botkyrkastadsdelen Tullinge. Detta storskaliga stadsutvecklings-

projekt kräver en omfattande samplaneringsprocess som berör alltifrån infrastruktur till sammanförandet av 

två sinsemellan mycket olika befolkningar. Processen involverar alltifrån politiker och tjänstemän på regional 

och kommunal nivå till de boende och verksamma inom området. Syftet med forskningsprojektet är att analy-

sera hur idéer om social hållbarhet med särskilt fokus på frågor om medborgarskap och gemenskap omsätts i 

praktiken bland olika aktörer i planerings- och implementeringsprocessen av den framtida regionala stadskär-
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nan Flemingsberg. Det består av flera olika delstudier som kompletterar varandra och som innefattar intervjuer, 

deltagande observationer, analyser av nutida och historiskt text- och bildmaterial samt kvantitativa analyser. I 

samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och Södertörns högskola. På MKC genomför Tobias Hübi-

nette en studie om bilden av Flemingsberg med finansiering från Riksbyggens jubileumsfond.

Utbildning

Mångfald	vid	region	Västerbottens	kulturinstitutioner

Under perioden december 2011 – december 2012 genomfördes en utbildning med Region Västerbottens 

kulturinstitutioner: Västerbottensteatern, Skellefteå museum och NorrlandsOperan. Vid varje institution 

delades genomförandet upp på fyra tillfällen, hel- respektive halvdagar. Såväl personalen i dess helhet som 

olika arbetsgrupper deltog i övningar och fick stöd för framtagandet av policies och planer för institutioner-

nas arbete för mångfald i bred bemärkelse. Uppdraget utfördes av Nina Edström. 

Göteborgs	stad	och	Polisområde	Storgöteborg.	Trygghetsfrågor

MKC anlitades som utbildningssamordnare vid sammanlagt fem tillfällen under 2012 för en breddutbildning i 

Trygghetsfrågor. Göteborg stad fick tillsammans med Polisområde Storgöteborg finansiella medel från Europe-

iska socialfonden under perioden november 2010 – oktober 2012 för en tvådagars kompetensutveckling som 

ingår i det större projektet Partnerskap Göteborg. Tvådagarsutbildningen Trygghet Bredd syftar till fördjupade 

kunskaper i frågor bärande för ett framgångsrikt arbete med integrering av utlandsfödda och för arbetet med 

urbana utvecklingsfrågor. Deltagarna har varit ca 500 nyckelpersoner inom stadsdelsförvaltningen med upp-

drag inom trygghet och brottsförebyggande insatser, inom t.ex. skola, socialtjänst, fältarbete och fritid. Inom 

polisen deltar bl.a. områdespoliser, ungdomspoliser och ingripandepoliser från olika stadsdelar.

Utbildningsdagarna har behandlat teori och fakta om kultur, etnicitet, religion och segregationens 

mekanismer: vad som leder till utanförskap, rasism och främlingsfientlighet samt hur man arbetar med in-

terkulturell kommunikation och bemötande. Andra delar har tagit upp områdesbaserat polisarbete och hur 

samverkan kan ske i praktiken. Reflektion och diskussion har ingått som viktiga delar av utbildningen.

Förutom centrets egna föreläsare har även forskare från Södertörns högskola och Stockholms universi-

tet medverkat. I upplägget har MKC samarbetat med Botkyrka kommuns säkerhetschef och trygghetssam-

ordnare vilka medverkat som föreläsare kring kommunala strategier och praktik för att förebygga social oro 

och öka tryggheten i stadsdelarna och bland medborgare. 

Inom ramen för utbildningsuppdraget koordinerade centret 18–19 april ett erfarenhetsutbyte för chefer 

och utvecklare som kom till Botkyrka för ett två dagars studiebesök. Där fick besökarna från Göteborg möta 

Botkyrkas kommunala tjänstemän och den lokala polisen i Botkyrka för ett kollegialt utbyte. Delar av semi-

nariet skedde i samverkan med Ungdomens Hus i Fittja.

Polismyndigheten	i	Stockholms	län.	Möte	med	ungdomar	

Uppdrag från Polismyndigheten i Stockholms län. MKC kontaktades för att genomföra fem föreläsningar och 

gruppövningar inom ramen för projektet Polisers möte med ungdomar i det mångkulturella samhället. MKC:s 

insats tog upp frågan om den urbana segregationens konsekvenser för ungdomars identitetsutveckling. 

Presentationer

Nina	Edström

Presentation av Evolve-utvärderingen på projektets spridningskonferens, 11-06. 
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Presentation av Evolve-utvärderingen på Region södra Smålands etableringskonferens, 12-05.

Presentation av utvärderingen på Evolves styrgruppsmöte, 12-06.

Föredrag för studenter på Södertörns Högskola om utvärdering, 02-22.

Höll i Region Västerbottens Regional kulturs heldag ”Mångfald i kulturlivet”, 09-10.

Tobias	Hübinette	

”Nordic whiteness under siege: White mourning and melancholia in contemporary Sweden”, 1st workshop 

on Crisis and Nordic identities, Reykjavik University, Reykjavik, 02-02.

”Den svenska rasismen och den svenska vitheten”, Tamams studentförening, Vänskapens hus, Lund, 02-15.

“Swedishness in crisis: White mourning and melancholia and the loss of ‘good old Sweden’”, Nordic Summer 

University’s 4th Winter Symposium on Psychoanalysis and Politics, Svenska psykoanalytiska föreningen, Stock-

holm, 03-11.

”Rasismen och den nordiska vitheten”, Centrum för genusstudier, Umeå universitet, Umeå, 03-15.

”Den svenska vitheten och den svenska (anti)rasismen”, Centrum mot rasism, Ibis Hotel, Stockholm, 03-24.

”Adoptionen från Korea till Sverige och de adopterade koreanerna i Sverige”, Östasiatiska museet, Sthlm, 03-27.

”Om segregation, och ras och vithet”, Förorternas riksdag, Kungl. Operan, Stockholm, 04-23.

“The reception and consumption of hallyu in Sweden”, Solbridge Hallyu 3.0 Symposium, Solbridge Interna-

tional School of Business, Daejeon, 04-28. 

“The reception and consumption of hallyu in Sweden”, KoRoot, Seoul, 05-01.

”Varför ska vi tala om ras och vithet i dagens Sverige?”, Utbildningssociologiska kollegiet, Göteborgs uni-

versitet, Gothenburg, 05-08.

”Blackface i Sverige. Ett samtal om svarta stereotyper, underhållning och antirasistiska strategier”, Bio Rio, 

Stockholm, 05-13.

”Koloniala föreställningar och rasfantasier i den svenska samtidskulturen”, ABF-huset, Stockholm, 05-15.

+ René Léon Rosales, ”Om erfarenheter från användandet av forskningscirkelmetoden i arbetet mot rasism 

och diskriminering i Botkyrka kommun”, Swedish Participatory Action Research Community’s 3:e konferens, 

Lärarnas hus, Stockholm, 05-21.

“Segregation: Teorier och strategier”, Förorternas riksdag, Kulturhuset, Stockholm, 05-26.

”Race performativity and the crisis of multiculturalism”, 2nd workshop on Crisis and Nordic identities, Uni-

versity of Tampere, Tampere, 05-30.

+ Lennart Räterlinck, ” Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli”, Sociologiska 

institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 05-31.

”Swedish whiteness and Swedish racism”, No Border Camp 2012, Stockholm, 06-21 + 06-24.

“Experiences of racism and discrimination and racial and ethnic identifications among adult adoptees of color 

in Sweden”, Workshop AFIN Adopciones, familias, infancies, Sede Central Alberto Aguilera, Madrid, 07-05.

”Om behovet av att börja tala om ras i dagens Sverige utifrån afrosvenskarnas situation. Rasism mot männis-

kor med afrikanskt ursprung i dagens Sverige”, Afrosvenskarnas riksförbund, Gemenskapen, Malmö, 10-09.

”Om stereotyper i samtida svensk bildkultur”, Konstnärshuset, Stockholm, 10-09.

”Rasism och främlingsfientlighet”, Assyrien kulturcenter, Botkyrka, 10-09.

”Strukturellt förtryck och strukturell rasism”, Vänsterns studentförbund, Södertörns högskola, 11-27.

+ Catrin Lundström, ”Swedish whiteness and white melancholia. A diagnosis of a white nation in crisis”, 

Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, 12-11.

”Ras och postkolonialism”, Megafonen, Husby Träff, Stockholm, 12-11.
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Charlotte	Hyltén-Cavallius

“Trans-Atlantic mobility and knowledge transfer: Frank Manning and Herräng Dance Camp as sites for 

glocalization processes in the Swedish swing dance scene“. I panelen: Mobility of Expertise Knowledge: 

Transfers, transgressions, and transitions. 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics. Bergen, 

Norge. 06-19.

“Hemslöjden och mångfalden”. Hemslöjdssymposiet “Hemslöjden och framtiden”, Dalarnas museum med 

anledning av Hemslöjdens 100-årsjubileum. 11-10.

“Vems hand gör? Table to a series of craft-based seminars”. Tillsammans med Frida Hållender. “Making 

Knowledge”. Gustavsbergs konsthall 05-26–09-16.

René	León	Rosales

”Från mångkultur till interkultur: en begreppsorienterande diskussion”. Riksdagsledamöter, Moderaterna (Febr)

”Reflexions on Interculturality and Ethnic Segregation in the Swedish School System”. KTH (Febr)

“Framtidsdrömmar, skola och segregation”. Harakat, Husby träff (Mars)

”Hur jämställda är vi i Sverige?”. Deltagande i paneldebatt, med Gudrun Schyman och Shahina Begum. 

Botkyrka kvinnoresurscenrum, ABF-Botkyrka Salem och Botkyrka kommun. (Mars)

”Rasism i skolan”. Deltagande i paneldiskussion. Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott (April)

”Är Socialdemokraterna ett rasistisk parti?”. Deltagande i paneldebatt, med Niclas Nilsson, Expo och Alex-

andra Völker, SSU-distriktet Stockholms län. (April)

”Från mångkultur till interkultur: en begreppsorienterande diskussion”. Helenaskolan, Skövde. (Augusti)

”Pedagogiska utmaningar i mötet med elever med utländsk bakgrund”. Helenaskolan, Skövde. (Augusti)

”Kategoriseringar, identiteter, språk”. Plenarföreläsning på Symposium 2012. Nationellt centrum för svens-

ka som andraspråk. (Okt)

”Maskulinitet och urban segregation”. Mälardalens högskola. (Okt)

”Från mångkultur till interkultur: en begreppsorienterande diskussion”. Komvux Södertälje. (Nov)

”Att arbeta interkulturellt i skolan: från organisation till personligt förhållningssätt”. Komvux Södertälje. (Nov) 

Publikationer,	extern	utgivare

Tobias	Hübinette

+ Katrin Goldstein-Kyaga & María Borgström (red.), Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda 

föresatser, Södertörn Studies in Education No. 2, Huddinge: Södertörns högskola, 2012, 202 s.

+ James Arvanitakis, “Transracial adoption: The fantasy of the global family”, i Nicky Falkof & Oliver Cash-

man-Brown (red.), On Whiteness, Critical Issues Series Vol. 190, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2012, 

s. 221–233.

“Post-racial utopianism, white color-blindness and ’the elephant in the room’: Racial issues for transnatio-

nal adoptees of color”, i Judith L. Gibbons & Karen Smith Rotabi (red.), Intercountry adoption: Policies, 

practices, and outcomes, Farnham: Ashgate, 2012, s. 221–229.

“’Ord som sårar’: Om bristen på en interkulturell etik i ett samtida Sverige”, i Katrin Goldstein-Kyaga, María 

Borgström & Tobias Hübinette (red.), Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser 

Södertörn Studies in Education No. 2, Huddinge: Södertörns högskola, 2012, s. 79–97.

“’Words that wound’: Swedish whiteness and its inability to accommodate minority experiences”, i Lars 

Jensen & Kristín Loftsdóttir (red.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic countries: Exceptiona-

lism, migrant others and national identities, Farnham: Ashgate, 2012, s. 43–56.
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“Yôlch’aêsô adong kongsukkaji: Sikminji mujôk’kwa chêguk kônsôl kûrigo sahoegonghak” [From orphan 

trains to babylifts: Colonial trafficking, empire building and social engineering], i Jane Jeong Trenka, Chi-

nyere Oparah & Sun Yung Shin (red.), Injong’gan ibyangûi sahoehak: Isikdoen salmê daehan dangsajadûlê 

mogsori [Outsiders within: Writing on transracial adoption], Seoul: KoRoot Press, 2012, s. 265–284.

”Review of Eleana Kim: Adopted territory. Transnational Korean adoptees and the politics of belonging and 

Barbara Yngvesson: Belonging in an adopted world: Race, identity, and transnational adoption”, Adop-

tion & Culture: The Interdisciplinary Journal of the Alliance for the Study of Adoption and Culture 2012 

(vol. 3), s. 183–189.

+ Malinda Andersson,“Between colour blindness and ethnicisation: Reading transnational adoption policy 

and practice in Sweden”, Adoption & Fostering no. 3-4/2012 (vol. 36), sid. 97–103.

“Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli”, Folket i Bild/Kulturfront 2012-04-21, 6 s 

“The reception and consumption of hallyu in Sweden: Preliminary findings and reflections”, Korea Observer 

no. 3/2012 (vol. 43), s. 503–525.

+ Kristina Boréus, ”Hate speech and violent right wing extremism in Scandinavia”. Open Democracy 2012-

07-16, 3 s.

+ Catrin Lundström, ”La mélancolie blanche ou comment pleurer la ’bonne vieille Suède’”, La Revue nou-

velle no. 2/2012 (vol. 66), s. 10-13. 

+ James Arvanitakis, “Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family”, 

Third Text: Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture no. 6/2012 (vol. 26), s. 691-703.

“Rätt av Reinfeldt att tala om ras”, Newsmill 2012-05-18, 3 s. 

”Dramatens gulinghumor drabbar svenska asiater”, Newsmill 2012-09-04, 2 s. 

+ Lennart E.H. Räterlinck, ”Makode Lindes konst förstärker vit rashumor”, SVT Debatt 2012-06-12, 2 s. 

“Dannys snack om svartingar speglar dold rasmaktsordning”, SVT Debatt 2012-11-27, 3 s.

Charlotte	Hyltén-Cavallius

Kulturens mångfald: lärdomar från en annan arena. Vem platsar i laget?: en antologi om idrott och etnisk 

mångfald. CIF: Gymnastik- och Idrottshögskolan.

”Tjejigt och killigt” – om hur genus och materialitet begreppsliggörs av barn. RIG. Kulturhistorisk tidskrift. 

2012:2, Lund. [peer review]

Den mediala barnkammaren. Hur barn använder och förhåller sig till medier. Kulturella perspektiv. 2012:1, 

Umeå. [peer review]

Förtroendeuppdrag	och	utmärkelser

Nina	Edström	

Ingår i Advisory Board för ESF-projektet ”Kultur och fritid för alla” (Stockholms stad och Botkyrka kommuns 

kultur- och fritidsförvaltningar).

Tobias	Hübinette

Referee-läsare av tidskriftsartiklar i MELUS. Journal of the Society for the Study of the Multi-Ethnic Litera-

ture of the United States, Women’s Studies International, Journal of Ethnic and Migration Studies, NORA – 

Nordic Journal of Feminist and Gender Research,  Journal of Korean Studies och International Social Work.

Lärare, seminarieledare och handledare i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola.

Europa-ansvarig för World Association for Hallyu Studies.
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Bedömare av ett bokmanuskript för New York University Press.

Under året docent i interkulturell pedagogik vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns 

högskola.

Nominerades av Förorternas riksdag till Förortens forskare.

Charlotte	Hyltén-Cavallius

Medlem i arbetsgruppen för implementeringen av konventionen om det immateriella kulturarvet, under 

ledning av Institutet för Språk och Folkminnen.

Sakkunnig vid tillsättandet av professur i Konsthantverk och konsthantverksteori vid Konstfack.

Extern granskare, Riksantikvarieämbetets ansökningar kulturarvsmedel.

Styrelseledamot i Imerförbundet.

Lärare vid Estetikmasterutbildning, Stockholms universitet.

Ansökningar	till	stiftelser	och	forskningsråd	

Forskningsansökningar till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Formas, Helge Ax:son Johnsons 

Stiftelse, Open Society Foundation, Ragnar Söderbergs Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Riksbyggen, 

Vetenskapsrådet.
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Europeiska samarbeten

Realise	–	making	the	most	for	our	human	capital	by	2020	

Projektet är ett transnationellt samarbetsprojekt finansierat av Europeiska integrationsfonden. Projektet 

startade 1 september 2011 och avslutas 28 februari 2013. MKC har tillsammans med sju andra europeiska 

organisationer kartlagt och analyserat överkvalificering bland utrikes födda från länder utanför EU. I vilken 

utsträckning är frågan om överkvalificering en lokal utmaning för Botkyrka? Under våren färdigställdes den 

lokala diagnosen för Botkyrka och man prövade sedan olika pilotinsatser inom främst Komvux/SFI i Tumba. 

Målgruppen utrikes födda har även deltagit i den lokala arbetsgruppen tillsammans med representanter 

från AVUX, Komvux SFI, Medborgarkontoren, Arbetsmarknads- och vuxentutbildningsnämnden, Arbetsför-

medlingen, föreningarna OPAD, Botkyrka kvinnoresurscentrum med flera. 

Projektet Realise ska slutligen resultera i politiska rekommendationer som kan underlätta för målgrup-

pen att få rätt jobb och kunna omsätta sina kunskaper och kvalifikationer på arbetsmarknaden. Dessa re-

kommendationer ska bygga på kunskapen från vår rapport (lokala diagnosen), prövande av pilotaktiviteter 

och de mer långsiktiga strategier som vi skriver fram under projektet. 

Inom AVUX (Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen) vill man långsiktigt fortsätta bygga 

upp en bättre kapacitet att arbeta med målgruppen högutbildade utrikes födda. Förvaltningen har ansökt om 

fortsatta utveckla insatser för målgruppen inom projektet AcadEMic Power med stöd av Integrationsfonden. 

Genom projektet gavs möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå där man kan 

lära och inspireras av hur andra europeiska städer hanterar en liknande problematik. Initiativtagare och 

huvudman för projektet är Kom Pas Ghent/Inburgering Gent, Belgien. Övriga partners är från Bilbao och 

Sevilla i  Spanien,  Cesena i Italien, Heraklion i Grekland, London i Storbritannien och Budapest  i Ungern. 

Ansvarig Mikael Morberg

ECAR,	European	Cities	Against	Racism

ECAR är ett samarbete mellan fem europeiska städer/kommuner (Berlin, Madrid, Graz, Växjö och Botkyrka). 

Projektet finansieras av Europeiska Kommissionen. Under året har MKC i samarbete med Botkyrka kommun 

ansvarat för 5 forskningscirklar om hur olika grupper av boende upplever diskriminering och rasism i sin 

vardag. Cirkeldeltagarna har formulerat rekommendationer om hur kommunen skulle kunna förbättra sitt 

arbete mot rasism och diskriminering. Dessa rekommendationer har sedan bearbetats av tjänstemän och 

politiker i berörda förvaltningar. En återkoppling till deltagarna ägde rum i slutet på året. Projektet avslutas 

med en för städerna gemensam konferens i Berlin, april 2013. Ansvaring René León Rosales.

Together.	Ett	URBACT-nätverk	kring	co-responsibility	–	delat	ansvar.	

Urbana utvecklings- och hållbarhetsfrågor står i centrum för EU-programmet URBACT. Inom programmets 

ram har 300 europeiska städer och kommuner etablerat över 30 nätverk för kunskaps- och erfarenhetsut-

byte. MKC har haft ansvaret för Botkyrka kommuns medverkan i nätverket Together.
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Nyckelord i arbetet är co-responsibility – delat ansvar. Togethers främsta hypotes är att social integra-

tion och välfärd för alla kommer att vara svårt att uppnå utan ett starkt samarbete mellan myndigheter, 

medborgare, privata aktörer och frivilligorganisationer. I synnerhet i tider av ekonomisk kris kan de lösning-

ar som behövs inte bara baseras på ekonomiska resurser, utan de måste även se medborgarna själva som 

en källa till idéer till innovativa lösningar baserade på lokala behov.

Under det första året av genomförandefasen har samtliga partnerstäder frågat olika grupper av med-

borgare om deras syn på välbefinnande och ohälsa. Deras svar på dessa öppna frågor har sedan legat till 

grund för pilotprojekt som testar olika aspekter av medansvar, i Botkyrka har projektet haft sin bas i Alby 

och byggt på ett nära samarbete med områdesutvecklaren utifrån Utvecklingsprogrammet Framtid för Alby.

Under 2012 fortsatte arbetet med pilotprojekten, ett med fokus på trygghetsfrågor och nattvandringar, 

i vilket föreningen OPAD var drivande; ett med fokus på social ekonomi och frågan om möjligheten att 

utveckla nya regler och rutiner för kommunala upphandlingar. Under hösten skrevs en slutrapport som 

presenterades i samband med nätverkets slutkonferens i Mulhouse, Frankrike. Ett ungdomsutbyte ägde rum 

under året där Alby fritidsgård och Fanzingo deltog från svensk sida, dels i ett sommarläger i Belgien, dels i 

slutkonferensen i november i Mulhouse. Vid årsskiftet avslutas projektet (slutdatum 15 mars) och erfarenhe-

terna ska därmed summeras och återföras till kommunen – vad kan nya arbetsformer, nya frågeställningar 

och ett internationellt utbyte bidra med i det lokala perspektivet?

Arbetet har bedrivits med särskilt stöd och medverkan från Europarådet. Initiativtagare och huvudman 

för projektet har varit Mulhouse i Frankrike. Övriga partners är Braine l’Alleud i Belgien, Pergine Valsugana 

i Italien, Salaspils i Lettland, Covilha i Portugal, Kavala i Grekland, Debica i Polen och Botkyrka i Sverige. 

Projektansvarig vid MKC var Ingrid Ramberg, i samarbete med områdesutvecklaren i Alby, Dennis Latifi.
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Förlaget 

Den grundläggande uppgiften för Mångkulturellt centrums förlag är att se till att de uppdrag som centret 

arbetar med redovisas på ett tillgängligt och intresseväckande sätt, så att resultatet kan nå vid spridning 

och vinna många läsare.

För många projekt gäller att de som bidragit under en studies tillkomst – lämnat material eller ställt 

upp för intervju etc. – själva utgör en prioriterad målgrupp. Andra produkter kan vara mer renodlade utgiv-

ningsprojekt, främst bland dessa märks sedan länge Mångkulturella almanackan.

De böcker och rapporter som förlaget ger ut rör sig inom sfären utbildning, fortbildning och folkbild-

ning. En av centrets böcker, ”Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring” (utg 2007), har flera år använts 

som gåva till de nya svenska medborgare (och kommuninvånare) som deltar i medborgarskapsceremonin i 

Botkyrka i samband med nationaldagsfirandet.

Publikationer	2012

Skeletten i garderoben. Om rasismens idéhistoriska rötter. 

Bernt Skovdahl. Ny upplaga med nytt förord och ny inledning. (första upplaga 1996) 

2012:1, 184 s.

Ut-märkt svensk form. 22 föremål.16 ämnen.

I samarbete med Framtidens romer i Botkyrka och Framtidens unga romer, med stöd från Botkyrka kommun. 

2012:2, 36 s.

Var Strindberg rasist?

Tobias Hübinette

2012:3, 16 s. 

Om ras och vithet i det samtida Sverige.

Red. Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales. 

2012:4, 240 s.

 

Mångkulturella almanackan 2013

I samarbete med Svensk Handel

2012:5, 28 s.

The Iranian community in Sweden. Multidisciplinary perspectives.

Red. Hassan Hosseini-Kaladjahi

2012:6, 248 s.



30

Moving from innovation to everyday practice in public policy

Dennis Latifi & Ingrid Ramberg

2012:7, 36 s.

En utvärdering av projektet 101 Tillsammans. Ett normkritiskt projekt med focus på jämställdhet, mångfald 

och rättigheter.

Anna Tulin Brett

I samarbete med Botkyrka kvinnojour och Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012:8, 28 s.

Stenciler

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011. 

Tobias Hübinette

110 s.

Våldsam extremism och Botkyrka kommun. En nulägesrapport, 

Tobias Hübinette 

Botkyrka kommun, 21 s. 

En jämförande analys av resultaten från fokusgrupperna i samtliga städer i projektet TOGETHER

Jon Bloomfield. Översättning Ingrid Ramberg, 20 s.
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Huset

Reception	&	butik,	lokaler	&	uthyrning,	Tavernan	samt	biblioteket

Huset rymmer stora delar av centrets infrastruktur. I basgruppen finns vaktmästeri, teknik, lokalvård, Taver-

nan, lokaler, reception/butik och bibliotek. Under 2012 har de publika verksamheterna hållits öppna tis-

dag–onsdag 12–17, torsdag 12–20, fredag 12–15 och söndag 12–16. I juni och augusti var det uppehåll 

i torsdagskvälls- och söndagsaktiviteterna bortsett från en söndag i juni då vi också serverade säsongens 

sista brunch. Under juli månad hölls all publik verksamhet stängd. 

Under året har antalet besökare minskat jämfört med förra året. Det är den vuxna publiken som MKC 

inte har nått ut till – andelen barn har ökat väsentligt. Under 2012 var andelen barn 20 procent jämfört 

med 10 procent under 2011. 

Husets personal reste till Malmö 6–7 augusti på studiebesök. Personalen besökte Moriska paviljongen, 

Slottsträdgården och Garaget som både är ett lokalt bibliotek och en plats där civilsamhället, organiserat 

eller oorganiserat, kan arrangera aktiviteter för allmänheten. Syftet med resan var att alla yrkesgrupper 

inom basgruppen Huset skulle få möta och inspireras av andras värdskap och verksamheter.

Bänken	samt	Torsdags-	och	söndagslyftet

2012 blev året då MKC satsade extra på att nå föreningsliv och eldsjälar i närområdet. Satsningen har 

resulterat i två verksamheter – Bänken samt Torsdags- och söndagslyftet. Bänken är ett erbjudande till per-

soner som har idéer som rör MKC:s frågor och som vill låna ett kontor och en miljö hos oss för att utveckla 

dem under en avtalad och begränsad tid. I avtalet ingår också att någon från MKC finns till för gästen i 

några timmar för att ”bolla” och ge stöttning.

Torsdags- och söndagslyftet är erbjudandet till föreningar och nätverk att använda några av våra lo-

kaler under några timmar på torsdagar och söndagar för att bedriva aktiviteter för allmänheten, aktiviteter 

som ger centret och föreningen ett ömsesidigt utbyte. Vid utgången av 2012 var Bänken fullbokad, och 

flera föreningar var igång med verksamheter som exempelvis läxhjälp. 

Receptionen/butiken

I receptionen/butiken tas besökare emot. Här finns information, service och telefonväxel och här sker för-

säljning från webbshopen och butiken. Sortimentet följer aktuellt utställningstema med billiga pocket- och 

barnböcker samt ”roliga grejer”. När utställningen ”Varning för ras” öppnade anpassades bokutbudet så 

att både nya och äldre titlar i ämnet erbjöds till försäljning. Sedan tidigare är butikens sortiment till stora 

delar präglat av rättvis handel, något som våra besökare och kunder uppskattar. 

Lokaler	och	uthyrning

Under året fick centret anledning att se över och åtgärda säkerheten i nya huset: En stöld av projektorn från 

Black Box i juni och ett inbrott i Tavernan i november visade på brister i larmfunktionerna. Därför har nu 



32

nödutgångarna i utställningshallen och Hörsalen fått larm och ovanför lastingångarna utlöses ”blixtljus” 

när de inte är låsta. När larmet går tänds också lokalerna upp helt. Annars har det inte varit några större 

problem med skadegörelse. 

Tavernan

Tavernan ger service och stödjer MKC:s verksamhet genom att erbjuda lagad vegetarisk mat. Till försäljning 

finns både mat och hembakta kakor, pajer och smörgåsar. Förutom dagens varmrätt och vegetariska burga-

re serveras varje vardag en större salladsbuffé eller soppa med mezzebuffé. Verksamhetsåret 2012 erbjöds 

brunch varannan söndag förutom under sommarmånaderna.

Tavernans inriktning är en blandning av Mellersta Östern och förorten och dess möte med Europa och 

människor som besöker oss. Tavernan ska bidra till att locka besökare till Fittja gård och stärka MKC som en 

attraktiv mötesplats.

Biblioteket

MKC:s bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet och integration, kulturmöten, 

främlingsfientlighet och kulturell mångfald. Under året hanterades 3500 lån, av dessa var 475 fjärrlån. 

Totalt har antalet lån ökat med 15 procent jämfört med 2011 och fjärrlånen med hela 19 procent. 
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Personal & administration

Systematiskt	arbetsmiljöarbete

Det personalpolitiska arbetet utgår från en årlig plan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Planen revideras 

kontinuerligt och innehåller uppgifter om hälsoarbete, kompetensutveckling, ergonomiska bedömningar, 

policyutveckling och rutiner kring säkerhet. Centret har avtal med Söderakuten Slussen genom vilken per-

sonalen erbjuds regelbundna hälsokontroller. Under året reviderades villkoren för friskvård. Personalen kan 

utnyttja en arbetstimme i veckan till friskvård.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker på tre olika sätt i organisationen. Den första nivån är gemensamma insatser. 

Främst har detta handlat om personalmöten och hela planeringsdagar där personal på centret gett inblickar 

i olika studier som genomförts. Personalmöten sker var femte vecka. Extern föreläsning om romer av Framti-

dens romer genomfördes.

Den andra nivån är insatser för att utveckla den egna professionen. På den här nivån prioriterades 

under 2012 ledningsgruppen. Ett program med återkommande insatser under året genomfördes i samar-

bete med Sandahl & Partners. Erfarenhetsutbyte mellan informatörer på museer har genomförts. Centret tog 

initiativ till att skapa ett nationellt museinätverk inom mångfaldsområdet i samarbete med Sveriges museer.

Den tredje nivån är den verksamhet som centret bedriver och som är möjlig att delta i när det gäller 

program, läsgrupper, seminarier och konferenser. Denna del i kompetensarbetet fokuserar på centrets upp-

drag som kunskapsorganisation.

Certifiering,	hållbar	utveckling

Centret arbetar med att utveckla olika sidor av organisationen och verksamheten för att nå de mål som 

ingår i Ålborgkonventionen för en hållbar organisation. Certifieringen fokuserar det interna kvalitetsarbetet. 

Det pågående programmet gäller 2012–2013. Följande insatser gjordes 2012:

• Insatser för tillgänglighet har genomförts

• Utemiljön kring Fittja gård är färdigprojekterad. Insatser sker 2013.

• Medarbetarenkät genomförd

• Ny struktur för medarbetarsamtalet framtaget och prövat

• Nya samarbetsformer med civilsamhället utarbetade och utprövade

Personalfrågor

Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, svarar för åtaganden enligt PL-KL (pensionsavtal för anställda 

inom kommun och landsting) samt för tjänstegrupplivförsäkring. Ersättning till styrelsen utgår enligt regler 

för arvoden till förtroendevalda i Botkyrka kommun. Centret är även med i Omställningsfonden sedan inne-

varande år.
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Mångfalds-	och	jämställdhetsplan

MKC strävar efter att förhålla sig medvetet och genomföra insatser för att utveckla mångfalds- och jäm-

ställdhetsarbetet i tre led: organisation, produktion och kund- och publikrelationer. MKC arbetar med att 

studera mångfalden i offentliga organisationer. Vi vill ha en stark legitimitet och egen praktik som mång-

faldsorganisation med höga ambitioner. 

Fast personal  antal heltid deltid

Män   7 5 2

Kvinnor   16 11 5

MKC kännetecknas av en stor spridning av funktioner och yrkestyper vilket förstärker mångfaldsdimensio-

nen. Följande tjänstekategorier finns: bibliotekarie, biblioteksassistent, forskningsledare, forskare, forsk-

ningsassistent, ekonom, ekonomiassistent, kaféansvarig, kafébiträde, informatör, programansvarig, drifts-

tekniker, utbildningsledare, redaktör, intendent, utställningsansvarig, utbildningssekreterare, lokalvårdare, 

pedagog/värd, kulturpedagog och chef. MKC kategoriserar bakgrund på följande sätt: 1) Född i Sverige med 

minst en förälder född i Sverige, 2) Född i Sverige med två föräldrar födda utomlands, 3) Född utomlands 

inom Europa samt 4) Född i ett utomeuropeiskt land.

Bakgrund  1 2 3 4

Män  3 – – 4

Kvinnor  10 – – 6

Ursprungsländer bland de utlandsfödda i personalgruppen: Bolivia, Chile, Irak, Korea, Pakistan, Syrien, Tur-

kiet och Uzbekistan. Bland medarbetarna väljer några att definiera sig som assyrier, kurd och syrian.

Ålder –30 30–40 40–50 50–60 60–

Män 1 2 3 1 –

Kvinnor 1 4 4 4 3

Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vanliga vägar in i organisationen. Centret har 

en generellt positiv uppfattning till att ta emot praktikanter. Praktikanterna kommer från grundskolan, gym-

nasieskolan S:t Botvid, Tumba gymnasium, folkhögskolor och högskola, främst Stockholms universitet och 

Södertörns högskola. Vi tar även emot praktikanter för arbetsprövning och av andra arbetsmarknadsskäl.

Personal

Abdulahad, Elizabeth, kafébiträde Tavernan

Andersson, Carin, utställningsansvarig (augusti–)

Annerborn, Erik, pedagog (vikariat 75%. Anställd av Botkyrka kommun med placering på MKC)

Batista Gonçalves, Levi, utbildningssekreterare (augusti–december 50%)

Berseneff, Cina, kaféansvarig Tavernan

Björsell, Frida, pedagog (29%, tjänstledig okt–)

Carlstedt, Margareta, biblioteksansvarig

Castro, Marita, utställningsansvarig (–april)

Dagnydotter, Anna, pedagog (29% vikariat okt–)

Edström, Nina, forskningsassistent/basgruppsledare

Gresh, Joan, kafébiträde Tavernan
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Haliulina, Nadira, ekonomiassistent 

(75%, fr.o.m. okt heltid)

Holmberg, Katrin, informatör

Hussain, Saadia, pedagog (tjänstledig)

Hübinette, Tobias, forskare/programverksamhet 

(tjänstledig 20% sept–)

Hyltén-Cavallius, Charlotte, forskningsledare/bas-

gruppsledare (tjänstledig t.o.m. maj)

Juhlin, Susan, biblioteks- redaktions och 

informationsassistent, (75%)

Järvinen, Irina, ekonom (40% vikariat)

León Rosales, René, utbildningsledare

Magnusson, Leif, verksamhetschef

Mardan, Amel, kafébiträde Tavernan (75%)

Morberg, Mikael, kunskapsledare

Ramberg, Ingrid, redaktör/basgruppsledare

Tulin Brett, Anna, utbildningssekreterare 

(–maj 80%, därefter 100%)

Vega Quiñones, Tatiana, intendent

Villanueva, Ernesto, driftstekniker/vaktmästare

Younes, Dara, kafébiträde Tavernan/lokalvårdare/

vaktmästare

Özkan, Aydan-Sedef, ekonom, (föräldraledig mars–

nov) 

Timpersonal

Akhtar, Farhana, butik/reception (fr.o.m. maj)

Aramayo, Silvana Gabriela, butik/reception (april–)

Dagnydotter, Anna, pedagog

Hassanen, Sadia, intervjuare (sept–)

Herterich, Martin, biblioteket (nov–)

Karlsson, Fabian, biblioteket (maj–)

Lahtinen, Sara, butik/reception

Miranda Ortega, Luz, kafébiträde Tavernan (april–)

Peña, Laura, butik/reception

Winqvist, Åsa, pedagogiska verkstan

Projektanställda

Annerborn, Erik, utställningsformgivning och -bygge 

(juni–okt 25%)

Orozco, Nicolas, forskningssekreterare (juni–aug)

Praktikanter	

Bogozzian, Manouchak, kafébiträde Tavernan (sept)

Bulduk, Busra, IMER-utbildningen Malmö högskola, 

projektet Realise (sept–dec)

Hidalgo, Pedro, lokalvård (–dec)

Jönsson, Malin, information (nov–)

Malmberg, Ea, butik/reception (50%, nov–)

Miranda Ortega, Luz, kafébiträde Tavernan (mars–apr) 

Nordström, Carin, information (fr.o.m. maj), 

Rezonia, Daniel, Freinetskolan Kastanjen, prao v. 43

Ruckstuhl, Angelica, pedagogiska verkstan 

(aug–okt)

Salas, Luis, projektet Att minnas migrationen (nov–)

Övriga

Hosseini-Kaladjahi, Hassan

Khosravi, Behzad, gästforskare Konstfack

Sharif, Hassan, doktorand utbildningssociologi

Residence Botkyrka
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Styrelsens sammansättning
Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum

Ordförande Christina Zedell 

Vice	ordförande Willy Viitala 

Ledamöter Adnan Issa 

  Björn Lagerstedt 

  Esabelle Dingizian 

  Bekir Uzunel

  Yusuf Aydin 

  Eylem Delen 

Suppleanter Claes Ånstrand 

  Inger Ros 

  Yasmin Sherif 

  Natalia Wrighed 

  Carl Widercrantz 

  Sirpa Humalisto 

  Eren Türker

Revisor  Lennart Lindström 

Revisorssuppleant Jan-Olof Rasmusson 

Adjungerade	 	

Nordiska museet  Lena Palmqvist
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Årsredovisning 2012

Förvaltningsberättelse	Mångkulturellt	centrum/	812800-8243

Årets ekonomiska resultat redovisar ett överskott på 227 128. Omsättningen ökade med drygt 

1,3 miljoner under året.

Resultatet är glädjande eftersom vi visat ett minusresultat under de två senaste åren. Mycket arbete 

har lagts ner på att hantera ekonomin. De effekter av tidigare genomförda personal neddragningar kommer 

inte att visa sig förrän 2013. Det går att konstatera att vi haft en del svängningar i den ekonomiska verk-

samheten under året. Pareringar har gjorts för att hålla fokus på huvudprocesser som finns i verksamhets-

planen. Under det första halvåret fick vi besked om att kommunen hade en skuld som skulle överföras till 

centret i samband med införandet av ett nytt HRM-system. Genom denna engångsinsats stärktes budgeten. 

Posten hamnade under övriga intäkter.

Centrets verksamhet handlar om att producera och kommunicera kunskap som underlättar mellan-

mänskliga möten och social hållbarhet. Centrets ekonomi består grovt av fyra delar; grundstöd, projektin-

täkter, egna försäljningsintäkter och övriga intäkter. Grundstödet har fungerat väl. Intäkterna för projekt 

kommer främst från uppdrag inom utbildning och forskning. Här har utbildningsdelen vuxit vilket varit ett 

prioriterat mål på centret. Forskningsdelen nådde inte det ekonomiska resultatet för året men genomförde 

ett omfattande planerings- och utvecklingsarbete som kommer att ge resultat 2013. De egna försäljnings-

intäkterna ligger som förväntat något lägre än målet. Det huvudsakliga skälet till det är att vi noterade 

minskade besök under första halvåret. Minskade intäkter inom området har kompenserats av ökade bok-

försäljningsintäkter och om-prioriteringar i budgetens utgiftsdel. Övriga intäkter ökade vilket gav positiva 

effekter för helheten.

På kostnadssidan framkommer att vi varit återhållsamma i personalbudgeten. Besparingar har skett i 

samband med föräldraledighet bland annat. Effektiviteten har kunnat hållas uppe men uttaget av semes-

terdagar har inte skett i den omfattning som planerats vilket gjort att semesterlöneskulden ökat under året. 

Den behöver regleras under kommande år.  Även verksamhetsbudgeten kunde ge besparingar med ett 

effektivare resursutnyttjande. Med den ökade omsättningen inkom nya intäkter till verksamhetsbudgeten 

som stärkte helheten. Överdraget mot budget för gemensamma kostnader är direkt relaterat till denna 

volymökning.

Vi kan konstatera att besöken på nätet ligger på 228 per dag. Utlåningen i biblioteket har ökat. Kun-

skapsarbetet kring ”Ras och vithet i samtidens Sverige” lockade stort intresse från november med nya 

besökare och facebookvänner. 

Den strategiska utvecklingsplanen kommer att revideras efter 2012 för att skapa starkare effektivitet i 

utvecklingsarbetet. Principen för prioriteringarna är att vi lägger energin där vi ser möjligheterna till föränd-

ring och där vi ser att organisationen har stor rådighet i handlandet. 

MKC är momsregistrerat för kafé, bokförsäljning, utbildning och konferensverksamhet. Utöver lokal-

kostnaderna som täcks av ett hyres- och driftskostnadsbidrag från huvudmannen Botkyrka kommun på  
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2 903 821 kronor har centret samarbetat med Svensk Handel, forskningsnätverk, lokalt förenings- och 

organisationsliv, Botkyrka konsthall, Svenska institutet och delar av Botkyrka kommun. Omfattningen av 

dessa samarbeten har haft betydelse för verksamhetsplanen och verksamhetsutvecklingen utan att noteras 

som intäkt eller kostnad i den ekonomiska redovisningen. Hyreskostnaderna regleras centralt mellan huvud-

mannen och stiftelsen och ingår ej heller i centrets bokföring.

Resultaträkning	 Not	 2012	 2	011

Intäkter
Grundbidrag 1 8 240 000 8 129 000
Projektintäkter 2 567 000 745 873
Utbildningsintäkter  1 204 852 1 139 062
Bokförsäljning  583 229 532 094
Försäljning mat och varor  993 788 834 034
Övriga intäkter 3 2 588 977 1 494 219
Summa	intäkter	 	 14	177	846	 12	874	282
   
Kostnader	 	 	
Externa tjänster  -500 124 -379 868
Övriga externa kostnader  -3 284 090 -1 986 907
Personalkostnader 4 -9 681 741 -10 677 803
Inköp av mat och varor  -408 937 -501 272
Avskrivningar enligt plan  -113 069 -102 232
Summa	kostnader  -13 987 961 -13 648 082 
   
Verksamhetsresultat	 	 189	885	 -773	800			

Finansiella	intäkter  
Räntor   37 243 93 260   

Årets	resultat	 	 227	128	 -680	540
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Balansräkning	 Not	 2012-12-31		 2011-12-31

Tillgångar	 	 	
Anläggningstillgångar   
Maskiner och inventarier 5 175 516 169 096 
   
Omsättningstillgångar   
Lager böcker  106 829 269 822
Lager mat & varor  28 263 26 183  
Skattefordringar  1 074 678 579 525   
Kundfordringar  665 816 1 293 201
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  579 774 421 750   
Summa	 	 2	455	360	 2	590	481			
   
Kassa	&	bank	 	 2	781	145	 4	892	855			
   
Summa	tillgångar	 	 5	412	021	 7	652	432

   
Eget	kapital	och	skulder
Balanserat resultat  3 732 012 4 412 552
Årets resultat  227 128 -680 540
	 	 	 	 3	732	012
   
Kortfristiga	skulder   
Leverantörsskulder  585 825 –
Avräkning till Botkyrka kommun  0 2 679 581
Övriga kortfristiga skulder  10 154 –
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 6 856 902 1 240 839 
Summa	kortfristiga	skulder	 	 1	452	881	 3	920	420

Summa	eget	kapital	&	skulder	 	 5	412	021	 7	652	432
   
Ställda	säkerheter  Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.
Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de förbrukas under året 
2012. De bidrag som ska användas under kommande år redovisas i årsredovisningen som skuld.
Maskiner och inventarier skrivs av på fem år.
Boklager värderas till anskaffningsvärdet för böcker tryckta och köpta under verksamhetsåret.
Lager för mat och varor värderas efter inköpsvärdet.

Not 1. Grundbidrag   2012 2011
Botkyrka kommun   5 940 000 5 829 000
Stockholms läns landsting   1 200 000 1 200 000
Statens kulturråd   1 100 000 1 100 000
Summa		 	 8	240	000	 8	129	000

Not 2. Projektbidrag  Förbrukat 2012 Överfört 2013
Botkyrka kommun och statliga projekt     
Urbact   100 000  
Våldsbejakande extremism  15 000
Utställning romer  20 000
Vetenskapsrådet  55 000
Den färgblinda fotbollen  25 000
Realise   72 000  
Eccar   280 000  
Summa	 	 567	000	 0

Not 3. Övriga intäkter  2012 2011
Avtalsintäkter    
Hyresintäkter  392 707 438 250
Lönebidrag  921 763 759 535
Fakturerade kostnader  55 707 63 471
Övriga rörelseintäkter  1 218 000 232 963
Summa	 	 2	588	977	 1	494	219
 	 	 	
Not 4. Löner & övriga personalkostnader  2012 2011
Löner   7 105 141 7 746 473
Sociala avgifter  2 364 229 2 675 101
Resor   86 292 103 785
Övriga personalkostnader  126 078 152 444
Summa	löner	&	övriga	personalkostnader	 9	681	740	 10	677	803
      
 
Antalet årsarbetare under 2012 var 21,30 varav 13,50 kvinnor och 7,80 män (2011 20,3 varav 12,75 kvin-
nor och 7,55 män)
Stiftelsen borgar för åtagande enlig PL-KL (pensionsavtal för anställda inom kommun och landsting) samt 
tjänstegruppförsäkring. 
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Not 5: Maskiner och inventarier  2012 2011
Ingående anskaffningsvärde  2 532 248 2 477 656
Inköp	 	 	 119	489	 54	591
Utgående	anskaffningsvärde	 	 2	477	655	 2	532	247

Ingående avskrivningar  2 363 152 2 260 919
Avskrivningar  113 069 102 232 
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 	 2	476	221	 2	363	151
    
Utgående	restvärde	enligt	plan	 	 175	516	 169	069

Not 6: Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2012 2011
Erhållet bidrag överfört till kommande år
Semesterlöneskuld  795 047 398 984
Upplupna kostnader  31 855 31 855
Upplupna intäkter   80 000
Upplupna löner   700 000 
Beräknade arvode till revision  30 000 30 000
Summa	upplupna	kostnader	&	förutbetalda	intäkter	 856	902	 1	240	839
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Två av 2012 års utställningar. Ovan Ut-märkt svensk form, i samarbete med Framtidens romer i Botkyrka och 
Framtidens unga romer, med stöd från Botkyrka kommun. Nedan Varning för ras. En utställning om den 
svenska vitheten och den framtida svenskheten, i samarbete med Botkyrka folkhögskola och Mellanförskapet, 
samt med stöd av Moggliden AB.


