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Inledning

Det finns mycket som tyder på att rasism och främlingsfientlighet ökar i samhället. Skälen till det 

är flera men arbetslöshet och ökad konkurrens om jobb, det offentliga politiska samtalets tonläge och 

nya insikter om afrofobi, islamofobi, antisemistism och anti-ziganism bidrar alla till att rasism diskuteras 

idag. Vi på MKC har bidragit till denna diskussion under året.

Vår kunskapssatsning på att tala om vithet och vita privilegier, ras och rasifiering har nått ut inte 

minst genom utställningen ”Varning för ras” som vi visat hela året. I Black Box, vår filmstudio, visades 

konstfilmer parallellt med en omfattande programverksamhet. Allt i syfte att skildra tematiken från flera 

olika håll. Under året gav forskningsstiftelsen FORTE positivt besked att vi fick organisera ett forskarnät-

verk under tre år vars syfte är att etablera forskningsfältet kritiska ras- och vithetsstudier i ett svenskt 

sammanhang. Det innebär att vi kommer att fortsätta arbeta fokuserat kring temat åren 2014–2016. 

I slutet av året fick vi ett uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik 

 Ullenhag att genomföra en studie och kartläggning kring afrofobi i Sverige. Rapporten var den första 

som tagits fram på beställning av en svensk regering och väckte stora förväntningar inom den afrosven-

ska gruppen. Studien utgjorde en del av den tematik som vi utvecklat kring ”Ras och svenskhet”. Här 

bör även nämnas samarbetet med organisationen Peace Works som arbetar fram ett utbildningsmaterial 

för skolan. Inom den egna utbildningsverksamheten genomförde vi flera utbildningsdagar och ett stort 

antal visningar av utställningen för olika målgrupper.

Reaktionerna vi mött under året kring temat har förstås inte enbart varit av det positiva slaget. Det 

mediala genomslaget har gjort att centret blivit mer känt, men en del kritiker har också gått hårt åt oss 

som organisation och även hängt ut medarbetare. Det senare är inte acceptabelt och det är en fråga vi 

arbetar med framöver. Vi kommunicerar med egen empiri kring olika samhällsproblem och utmaningar. 

I varje presentation vi gör i kunskapsproduktion och spridning deltar alltid flera personer för att säker-

ställa ett starkt resultat. Så har vi arbetat länge och så tar vi oss an nya uppgifter.

Ett annat av 2013 års projekt var den utställning, ”Dressing Swedish”, som med stöd från Svenska 

Institutet och Statens kulturråd, beställdes av kulturattachén vid ambassaden i Washington. Utställ-

ningen diskuterar hur kulturarv skapas och omskapas i dräkter inte minst i sammanhang där migrations-

aspekten utgör en viktig faktor. Efter invigningen turnerade utställningen till flera städer i USA under 

året. 

På temat kulturarv fortsatte och fördjupades samarbetet med Nordiska museet kring projektet ”Att 

minnas migrationen”. MKC tog initiativ till nya insamlingar och gav också ut två nya böcker: ”Brytning-

en”, en diktsamling av Anamarija Todorov och ”Siete Vidas” en antologi med chilenska livsberättelser 

där Luis Salas fungerade som motor och redaktör. Båda böckerna fick ett bra mottagande. I Todorovs 

”Brytningen”, som anspelar bland annat på tillägnandet av ett nytt språk – svenskan – står dikten 

 Anmärkning ut som en liten programförklaring:
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Jag har ett främmande mål i munnen.

Det passar inte in och skaver

som en illasittande tandprotes.

Som framgår av vår ekonomiska årsredovisning har nya uppdrag tagits in och påverkat omsättningen posi-

tivt. För Botkyrka kommun har vi bidragit med kunskapsstöd i utvecklingen av ett interkulturellt perspektiv 

och i uppbyggnadsarbetet kring ett lokalt UNESCO-center. Studier om metoden att använda forsknings-

cirklar, antiryktesarbete och utbildningsinsatser har genomförts och publicerats. Externa projekt har landat 

från både Stockholms universitet och Södertörns högskola. En omfattande materialinsamlingsinsats genom-

fördes under våren för en internationell studie kring majoritetsbefolkningens syn på att leva i en kommun 

präglad av etnisk och religiös mångfald. Denna rapport publiceras först 2014. I samarbete med projektet 

Unescocenter LUCS genomfördes en konferens i december i samband med att Svenska unescorådet god-

kände formerna för det nya centret. I oktober anordnade vi även en nationell konferens på temat fotboll, 

rasism och social inkludering.

Samarbetet med Svensk handel avslutades ömsesidigt under året kring almanackan. Samarbeten 

som fortsatte innefattar bland annat Residence Botkyrka, Botkyrka konsthall, Xenter, deltagare i Bänken, 

Centrum mot rasism, Nordiska museet, Södertörns högskola, nätverket Enar, Fittja områdesgrupp, AcadE-

Mic POWER, Botkyrka Vuxenutbildning, Fight Racism Now, Sveriges museer och nätverket kring mångfald, 

Historiska museet, Open Society Foundation, Konstfack, Institutet för språk och folkminnen och Svenska 

Institutet.

2013 var året då den efterlängtade yttre miljöförbättringen påbörjades i och kring Fittja gård. 

Gamla huvudbyggnaden fick ny puts och nymålade fönster och dörrar. Gårdsplanen fick ny belysning 

och asfaltläggning. I slutet av året påbörjades upprustningen av ängen bakom nya huvudbyggnaden 

som kommer att ge oss en ny anslutning på baksidan ut mot grönområdet, samt en trappa mot det nya 

bostadsområdet mellan västra flygeln och nya huvudbyggnaden.

För många blev kungabesöket i april en annorlunda upplevelse. Drottning Silvia, som invigde ut-

ställningshallen för tio år sedan, kunde konstatera att den fortfarande såg bra ut. Besöket arrangerades 

av Botkyrka kommun som en del av kungens 40 år på tronen. MKC stod för lunch i Tavernan och Bot-

kyrkakunskaper på kungaparets väg till kommunen. De tio åren i den nya huvudbyggnaden markerades 

även med en liten utställning i Länken. Där summerade vi ett decenniums utställningsverksamhet med 

nyckelorden: Möt dig själv, Möt varandra, Möt konsten, Engagera samt Botkyrka. Ord som vi tar med oss 

de kommande åren.

Varmt tack till styrelse, personal, alla samarbetspartners samt stora och små besökare för ett mycket 

händelserikt år!

Leif Magnusson

Verksamhetschef
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UPPFÖLJNING MÅL 2013

Hur har MKC under året arbetat med de delmål som styr verksamheten? Det framgår förstås under de res-

pektive verksamhetsområdenas redovisning men kan också illustreras genom följande exempel inordnade 

under de olika huvudmålen. 

Mål 1

MKC ska producera kunskap om kulturarv och urbana livsvillkor.

w Att minnas migrationen. Fördjupat samarbete med Nordiska museet och ABF. Dokumentation av 

chilenare i Sverige, fyrtio år efter militärkuppen i Chile, presenterad i form av seminarier, bok och 

utställning. Därtill en diktsamling i samarbete med föreningen Liv i Sverige. 

w Kunskapsproduktionen inom ramen för tre olika EU-projekt slutredovisades under året och 

förvaltas som erfarenhet i nya projekt och löpande arbete. Nyckelord i arbetet var demokrati, 

delaktighet, diskriminering, välfärdsindikatorer samt högutbildade på arbetsmarknaden.

w Förarbetet för ett lokalt Unescocenter i samverkan, Unesco LUCS, gick in i en aktiv fas. I Botkyrka 

genomfördes en antirykteskampanj. I december konstituerades samarbetet mellan Botkyrka, 

Eskilstuna och Malmö, som också bedrev egna pilotprojekt under året.

w MKC ingår i nationell arbetsgrupp som fokuserar på det immateriella kulturarvet – ett 

utvecklingsprojekt. Lokalt finns bland annat koppling till det mångåriga arbetet med 

Mångkulturella almanackan.

w Under året genomfördes ett forskningsuppdrag för Open Society Foundations om erfarenheter och 

attityder bland majoritetssvenskar i södra Botkyrka

w MKC gjorde utställningar om Fittjas historia samt om MKC:s egen historia som lokal kultur- och 

kunskapsinstitution.

w Ett flertal forskningsprojekt pågick eller initierades under året på teman som konsthantverk, 

”Bortom homogenitet”, medicinsk turism, hedersfrågor samt ”Ett annat Stockholm”. 

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.

w Under 2013 genomfördes runt 120 visningar av Varning för ras. Ett 20-tal av dess var öppna 

visningar, övriga var bokade grupper från folkhögskolor, gymnasie- och grundskolor, högskolor, 

studieförbund, kommuner, museer, politiska partier samt andra organisationer, institutioner och 

arbetsplatser. Programverksamheten kring utställningen Varning för ras innebar att vi lyfte fram 

forskning och debatt varje vecka.
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w Länken och Black Box lade till ytterligare dimensioner till huvudutställningen, byggt på samarbete 

med olika externa aktörer, konstnärer och andra.

w MKC hade under året en mångskiftande verksamhet för barn och unga: öppen verkstad samt 

bokade grupper, därtill sommarjobbare och skaparläger. MKC stod under hösten också värd för ett 

gästspel från Unga Klara, riktat mot gymnasieungdomar.

w Utbildningsverksamheten utvecklades under året med olika paketerbjudanden.

w Konferenser under året behandlade bland annat frågor om fotboll och rasism, ett samarbete med 

både lokala klubbar, storklubbar samt forskare.

w Europeiska samarbetsprojekt med fokus på samverkan mellan civilsamhälle och myndigheter, i 

synnerhet rörande delaktighet, diskriminering och arbetsmarknadsfrågor.

Mål 3 

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

w Under 2013 stannade antalet besökare vid 18 440, varav 3 250 barn. Dessa siffror handlar dock 

exklusivt om fysiska besök på Fittja gård. MKC:s allmänna räckvidd ligger på en betydligt högre 

nivå (under 2013 genom framför allt föreläsningar och utbildningar)

w Under 2013 ökade antalet besök på hemsidan samt gillanden och delningar på centrets Facebook-

sidor och, i synnerhet, på den särskilda blogg för Mångkulturella almanackan som startades under 

året. 

w MKC var under året mer synligt än någonsin i media, framför allt som ett resultat av den 

uppmärksammade utställningen Varning för ras. Vi noterade cirka 150 medieomnämnanden 

i dags/veckotidningar, tidskrifter/magasin. Till detta kommer också ett betydande antal 

omnämnanden och framträdanden i radio och tv.

w Som vanligt sålde centret också det egna förlagets böcker. Störst spridning hade Mångkulturella 

almanackan.

w Biblioteket håller ställningarna som ett efterfrågat specialbibliotek med låntagare från hela länet. 

w Centrets medarbetare var aktiva och deltog i många olika program och samarbeten utanför Fittja 

gård där centrets profilfrågor lyftes fram. 

w Ett nytt koncept för delar av gamla huvudbyggnaden gör att enskilda och föreningar kan använda 

kontors- och möteslokaler på fördelaktiga villkor. Detta ökar både den inre och den yttre 

dynamiken. Vid årets slut flyttade också Immigranternas riksförbund in som ny samarbetspartner.

w Under året ägde olika byggprojekt rum på och kring centret som på sikt kommer att kunna bidra 

till en mer attraktiv miljö. 

w Slutligen inleddes förberedelser för större satsningar på kommunikation och marknadsföring. 

Mål 4

MKC ska genom internationellt arbete förvalta och utveckla kontakter som stärker 

vårt lokala, regionala och nationella kunskaps och erfarenhetsarbete.

w Centret har gått från att söka till att förvalta kunskapsprojekt med europeisk koppling: ECCAR, 

URBACT-projektet Together, Realise samt Open Society Foundations. Vi har också givit ett 

betydande kunskapsstöd till Botkyrka kommun. 

w Uppbyggnade av det lokala Unescocentret är en viktig pusselbit i det internationella nätverkandet. 

w MKC är en aktiv part i arbetet med Residence Botkyrka. 
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Mål 5

Verksamheten ska utvecklas så att grundfinansieringen säkerställer organisationens 

infrastruktur och att ekonomin är i balans

w MKC har under året arbetat med en Växla upp-strategi vars resultat ser lovande ut. Året har bland 

annat inneburit ett antal nya uppdrag. 

Mål 6

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

tydlighet i funktioner och ansvar kännetecknar organisationen.

w MKC certifierades år 2008 enligt Ålborgmodellen för en hållbar organisation. I miljöplanen fanns 

vid årets slut ett antal punkter som återstod att tackla.

w MKC:s styrelse utvecklar kontinuerligt sitt arbete för att på bästa sätt kunna stödja organisationen. 

w Vad gäller den fysiska miljön så prioriterades under året yttre och inre underhåll av gamla 

huvudbyggnaden. 

Öppna verkstan hade närmare 500 besökare under året och Verkstans Junior residence över 400 deltagare. 

Bilderna i årets verksamhetsberättelse är hämtade huvudsakligen från just Verkstan – fantasins plats i 

Norra Botkyrka. På bilden Fittja familjefestival.
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Utställningar

STORA UTSTÄLLNINGSHALLEN 

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

svenskheten. Jan–dec 2013

Den stora utställningssatsning om ras och vithet i dagens Sverige som hade vernissage 1 nov 2012 fyllde 

stora utställningshallen under hela 2013 och angav temat för en stor del av 2013 års aktiviteter kring både 

småutställning och program. Utställningen var också utgångspunkt för ett flertal utbiidningssatsningar 

liksom förstås visningar och studiebesök.

BLACK BOX

Genklang. En film av René Leòn Rosales och Behzad Khosravi. 8–31 jan

Filmen följer ett trettiotal ungdomar från organisationen Megafonen på en resa till Göteborg 1 maj 2012. 

Där träffar de Bobbys Seales, en av grundarna för rörelsen The Black Panther Party, som bjudits in av Göte-

borgsorganisationen Pantrarna för upprustningen av förorten. De är liksom Megafonen en av flera rörelser 

som har växt fram i socioekonomiskt utsatta stadsdelar i Sverige och som arbetar för att motverka stigmati-

seringen och nedrustningen av de områden som de bor i.

LÄNKEN

Tillbaka till TurAbdin. En utställning av Shamiram Demir och Erik Abel. 13 jan–3 mars

Om assyrier/syrianer som efter flera decennier i exil återvänder till sina gamla hus och byar i TurAbdin i syd-

östra Turkiet. En utställning om längtan och drömmar, och om en hembygd som förändrats på samma sätt 

som de som nu återvänder förändrats efter att ha levt i årtionden i Tyskland, Schweiz och Sverige.

Utställningen invigdes av Yusuf Aydin, ledamot i MKC:s styrelse, och en av många assyrier/syrianer med 

rötter i TurAbdin. Talade gjorde även utställarna, samt Fehmi Barkarmo som berättade om en kartläggning 

av den assyriska gruppens syn på flytta tillbaka till TurAbdin.

Assyrien kulturcenter och Assyriska kulturföreningen i Botkyrka bjöd de cirka 100 gästerna på maträt-

ter och bakverk som är typiska för mattraditionerna i TurAbdin. I samband med utställningen utökade bib-

lioteket sitt bokbestånd genom inköp och donationer. 

LÄNKEN

Tillbaka till TurAbdin. 

BLACK BOX

Danish Election, Gothenburg och One Dollar. Filmer av Ellen Nyman. 1–28 feb 

De tre kortfilmerna visar olika aktioner där skådespelaren och performanceartisten Ellen Nyman i rollen 

som den eritreanska kvinnan Alem ifrågasätter medias stereotyper av icke-vita samt skapar motbilder till 

Januari

Februari
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xenofobi. Hon utgår från medieoffentlighetens premisser och når ut genom att göra journalistiskt attraktiva 

aktioner.

HELLSINGS HÖRNA

Projektet Realise

En mini-utställning i samband med avslutningen av EU-projektet med samma namn.

BLACK BOX

Where do you come from? Film av Caroline Ljuus. 1–28 mars

Filmen undersöker vad en identitet som asiatisk kvinna och utlandsadopterad i Sverige innebär. Utlands-

adopterade får ofta frågor om ursprung, och den vanligaste frågan adopterade möter utgör titeln på konst-

filmen ”Where do you come from?” Caroline besvarar frågan med en performance.

LÄNKEN

Textilt hantverk från Botkyrka Kvinnoresurscenter.  8–28 mars

Botkyrka Kvinnoresurscenter (BRC) är en ideell förening. Centret erbjuder en mötesplats och ett idécentrum 

med syfte att stärka kvinnors situation på arbetsmarknaden. I utställningen visar deltagarna i BRC textila 

resultat av kulturmöten mellan olika textila traditioner men också deltagarnas stora kunskaper i sömnad, 

broderi, stickning, flätning, textilmålning och textiltryck. Invigning på Internationella kvinnodagen då BRC 

bjöd på mat och tilltugg. Tal av Shanina Begum och ordförande i BRC. 

BLACK BOX

Livet som lögn. Film av Paula Urbano. 2–30 april

En konstfilm om Maria Eugenia, ett av ”de stulna barnen” som kidnappades i slutet av 1970-talet i militär-

diktaturens Argentina och adopterades bort till en familj inom militären. Under sin uppväxt fick Maria Euge-

nia höra motstridiga historier om vad som hänt hennes riktiga föräldrar. Livet som lögn är ett psykologiskt 

porträtt av en människa med ett påhittat ursprung. I filmen varvas de lögner hon fått höra med den sanna 

berättelsen och tankar om hur alla historier påverkat Maria Eugenias identitet. 

LÄNKEN

Reflexive Perception – Urban walks in third place. Fotoutställning av Paula 

Urbano. 4–28 april

Paula Urbano har tagit en serie fotografier under promenader i stadsrummet i Miami, Berlin, Göteborg och 

Kassel. Utifrån bilderna har Paula gjort ett fotomontage av flera bilder till en. I det här verket intresserar 

hon sig för vad postkoloniala teoretiker kallar det postkoloniala tillståndet in-between. Och särskilt det som 

kallas det tredje rummet, det nya rum som uppstår i mötet mellan kulturer. 

BLACK BOX

Your kind makes good kissers. Film av Caroline Ljuus. 1–28 maj. 

En dramadokumentär som bygger på autentiskt material uppläst av skådespelare. Under våren 2009 be-

svarade Caroline flera kontaktannonser i Dagens Nyheter inskickade av svenska män som specifikt sökte 

asiatiska kvinnor, och det är männens svar till henne som hörs i filmen. 

Mars

April

Maj
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LÄNKEN

Tio år med MKC. 2–26 maj

Mångkulturellt centrum firar 10 år i nya huvudbyggnaden med en utställning om vad som hänt i huset 

under åren. Ett axplock av minnen och påminnelser om spännande uttryck och ämnen i utställningar och 

program, många av dem minst lika aktuella och intressanta nu som då! Utställningen stod klar till kunga-

besöket den 4 maj och invigdes officiellt dagen efter. 

LÄNKEN

Salongen. Elevutställning Tumba Gymnasium, Estetiska programmet. 30 maj–13 juni

Årets elevutställning är speciell, eftersom eleverna är de sista som går ut från det gamla gymnasiet. Några 

av verken är gjorda utifrån temat Lyssna. Andra arbeten är ett urval från de olika kurserna under åren på 

Estetiska programmet. Namnet på utställningen, Salongen, är en liten blinkning till 1800-talets årliga Paris-

utställning, som skulle visa det nyaste inom samtidskonsten.

HELLSINGS HÖRNA och TAVERNAN

Den perfekta planeten. 

Sommarutställning från Öppna verkstan som på sitt eget sätt bearbetat en av grundfrågorna bakom Var-

ning för ras: Vilket samhälle vill vi bygga tillsammans?

FITTJA GÅRD; GAMLA HUVUDBYGGNADEN

Fittja med utsikt. 8 juni–

Under våren arbetade vi med en uppdatering av NOBO-utställningen i Gamla huvudbyggnaden på Fittja 

gård. Eftersom en viktig målgrupp var skolorna i Fittja träffade vi ett antal fokusgrupper, på Ungdomens 

hus, Lugna gatan och FittjaPulsen. Den färdiga utställningen handlar om Fittja gårds historia men också om 

Fittja som ort och förort. Berättelser från olika tider; från herrgårdens, tegelbruks- och lantarbetarnas tid till 

miljonprogramsområdets framväxt och fram till hur det är att bo och leva i Fittja idag.

LÄNKEN och BLACK BOX 

(r)evolve.15–29 aug

Konstnärsgrupp bestående av Lina El Yafi, Cecilia Germain, Paula Urbano och Linda Shamma Östrand. Ett 

verk som ställer frågor om vad den ickevita kroppen idag kan representera. 

LÄNKEN

Cultural tourism. Linda Shamma Östrand. 5–29 sept

Genom att gå till en porträttfotograf med sina föräldrar, en mamma från Sverige och en pappa från Palesti-

na, undersöker Shamma kulturell hybriditet relaterat till sin egen identitet. Projektet syftar till att ifrågasätta 

när, och under vilka förutsättningar, man blir del av en kultur. 

1001 inventions. 29 aug–2 nov

Hösten 2013 visade Värmlands museum den internationellt prisbelönta utställningen 1001 Inventions – 

Discover the Muslim Heritage in Our World. På MKC hade vi en liten satellitutställning och vi bjöd in skol-

klasser till en kombinerad visning/workshop som också resulterade i en lokal kommentar till utställningen: 

en stor kollektiv mosaik i Länken. 

Juni

Augusti

September
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BLACK BOX 

Functional Silence. Film och ljudinstallation av Linda Shamma Östrand

Filmarbetet tar avstamp i en resa till Mellanöstern gjord i syfte att undersöka hur det egna minnet relaterar 

till kollektiva processer och massmedia. I videon gestaltas ett möte mellan Linda och en israelisk vän. Hon 

belyser Mellanöstern-konflikten ur ett personligt perspektiv, med dilemman som utspelar sig på både ett 

inre och yttre plan. Verket reflekterar kring hur traditioner konstitueras  och förs vidare i nära relationer.

LÄNKEN

1001 inventions

BLACK BOX

Filmen Svenne! Manus: Zanyar Adami. Regi: Binyam Berhane

Genom att vända på perspektivet och låta den ”pursvenske” Torbjörn mötas av fördomar och en nedlå-

tande attityd under en jobbintervju, blottlägger filmen samhällets diskriminerande strukturer. Med en humo-

ristisk underton ringar filmen in frågor om alla människors lika värde och utmanar bilden av Sverige som ett 

land där allas grundläggande rättigheter respekteras. 

LÄNKEN

Siete vidas. Sju liv. Chilenare i Sverige berättar. 14 nov–20 dec

Sju personliga berättelser om livet i Chile, migrationen och livet i Sverige. Angelica Gonzales, Luz Margarita 

Miranda, Ricardo Pizarro, Emilio Hidalgo, Luis Salas, Patricia Palma och Julio Parada har träffats under en 

längre tid och delat sina erfarenheter och berättelser med varandra som en del i projektet Att minnas mig-

rationen. Utställningen visade fotografier från de sju personernas liv och korta citat ur de berättelser som 

finns i boken, bilder från militärkuppen 1973 samt målningar av en ur gruppen: Luz Margarita Miranda.

Utställningen kombinerades med bokrelease. Invigningstalade gjorde Beatriz Lindqvist, etnolog från 

Södertörns högskola. Sång och musik av Beatriz Pineda och Marcelo Cortes.

BLACK BOX

Utan titel (… nästan hemma). Videoverk av Tandi Agrell. 7–29 nov 

I videoverket undersöker och utmanar Agrell sina erfarenheter som svart kvinna i det offentliga rummet. 

Verket tematiserar hur tidiga erfarenheter av rasism skapar osäkerhet i nuet. Med konsten som strategi 

söker Tandi Agrell förändra sin position och ta tillbaka makten över det egna rummet. ”Projektet är en slags 

övning i att som svart kvinna kunna vara hemma i en rasistisk värld. Och hålla kursen. Jag gör det genom 

att utmana de inre begränsningarna som rasism och sexism har skapat i mig och skapa nya vanor.”

LÄNKEN 

Siete vidas. Sju liv. Chilenare i Sverige berättar.

BLACK BOX

Mamma och jag. Film av Anna Sandgren. 1–22 dec

Filmen ”Mamma och jag” bygger på en pågående diskussion mellan mor och dotter, ett samtal om det 

genetiska arvet och miljöns betydelse för den enskilda individen.  Filmen utspelar sig nära den plats där 

dottern föddes, men då av en annan mamma. Från 2003.

Oktober

November

December
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PÅ ANNAN PLATS

Dressing Swedish – from Hazelius to Salander

Utställningen producerades av Mångkulturellt centrum 2012/2013 för House of Sweden, Washington, i 

samverkan med Nordic Heritage Museum, Seattle. Den invigdes den 19 februari och var under en månad 

del av ambassadens utbud under den nordiska kulturfestivalen Nordic cool. Den ingick också i ambassa-

dens tema ”Globalization and Migration”. Efter detta vidtog en turné till museer som arbetar med nordiskt 

och svenskt kulturarv: American Swedish Historical Museum, Philadelphia, American Swedish Institute, Min-

neapolis, Nordic Heritage Museum, Seattle och Swedish American Museum, Chicago.

Dressing Swedish diskuterar vad det innebär att klä sig svenskt och hur förställningar om kulturarv, 

svenskhet och folkdräkt har skapats och omskapats över tid. Genom att lyfta fram bruket av folkdräkter har 

utställningen bidragit till en diskussion om samtida kulturskapande och till frågor om tillhörighet och ska-

pandet av platser. Uställningen kommer att visas på MKC under våren och sommaren 2014.

Ut-märkt svensk form

Utställningen visades under året i Tumba (dec–jan) och i Solna (feb–april).

1001 inventions. MKC visade en satellit till utställningen. Mosaikdekorationen gjordes med besökande 

barngrupper. den inspirerades av en av de tekniker som man av tradition använt som utsmyckning i det 

muslimska kulturområdet.
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Tugga och tänk! Ta ett tuggummi och läs förslagen på vad du kan göra för att förhindra ryktesspridning. 

Klistra sedan ditt tuggummi på tavlan för att visa att du tagit del av den här utställningen och kommer 

tänka efter nästa gång du stöter på ett rykte. (Ur Ryktet går)
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Programverksamhet

 

Programpunkter med anknytning till huvudutställningen Varning för ras. Flertalet 

av dem genomförda i samarbete med ABF BotkyrkaSalem

Film: Punkt.mannen. Torsd 24 jan

Visning och samtal med manusförfattaren Lewend Tasin och regissören Foad Aram. Filmen ställer frågor om 

svensk vithet, psykisk alienation och mindervärdeskomplex, och tar upp ämnen som stereotyper och rädslor. 

 

Film: Me & My Nose. Torsd 24 jan

Visning och samtal med regissören Ziska Szemes. Ziskas ”osvenska” näsa är anledningen till att hennes 

ursprung och tillhörighet ständigt ifrågasätts. Filmen ställer frågor om att vara blandad.

 

Den finska skallens kön. När finnar var turaner och svenskar germaner. Torsd 31 jan

Pia Laskar, idéhistoriker, berättar historien om när finnar uppfattades som icke-vita medan svenskar före-

ställdes som ”supervita”. Hur har rastänkandet i och om Finland sett ut, och vilka spår har det avsatt? 

 

Diasporiska maskuliniteter. Iranska mäns erfarenheter av rasism. Torsd 7 feb

Fataneh Farahani, etnolog, om sin forskning byggd på intervjuer med iranska män i Sverige, England och 

Australien. Hur behandlas män från Mellanöstern och hur ser deras olika erfarenheter av rasism ut?  

Att producera en stad: Den önskvärda vita medelklassen. Torsd 14 feb

Ulrika Schmauch, sociolog, berättar som sin forskning om vithet och marknadsföring av städer. Hur skiljer 

sig beskrivningar av staden åt beroende på målgrupp? Vilka är önskvärda och vilka osynliggörs? 

 

Den svenska rasforskningen och dess arv. Torsd 21 feb

Andréaz Wasniowski, idéhistoriker, om den rasbiologi som utvecklades under 1900-talets första hälft. Hur 

såg teorierna ut, vad menade man att en ras var, vilka raser ansåg man fanns och hur bedrevs forskningen? 

 

Film: I skuggan av Lasermannen. Torsd 28 feb

Visning och samtal med manusförfattaren Mistre Tesfaye kring ett pågående filmprojekt. Filmen bygger på 

Mistres personliga erfarenheter från sin tonårstid i Tumba.

 

Rasismen på internet. Torsd 7 mars

Lisa Bjurwald, journalist, om sin nya bok Skrivbordskrigarna (2013). Extremhögern har infiltrerat internet 

och gjort det till sin främsta arena för hatspridande. Hur skapas virtuella lynchstämningar? Varför har kom-

mentarsfälten kapats av rasister? 
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Spelar det roll vem som spelar rollen? Torsd 14 mars

Yael Feiler, teatervetare, om sin forskning om representation och makt inom den svenska scenkonsten. Spe-

lar det någon roll vem som spelar de etniska och rasliga Andra på scenen? 

Film: Omar dödade mig. Torsd 21 mars

Visning av Roschdy Zems spelfilm från 2011. Efterföljande samtal om rasism i Frankrike med forskaren René 

León Rosales. I samarbete med CinemAfrica.

Film: 500 Years Later. Sönd 24 mars

Visning av Owen ’Alik Shahadahs film om de långtgående effekterna av slavhandeln och koloniseringen av 

Afrika från ett panafrikanskt perspektiv. Efterföljande samtal. I samarbete med CinemAfrica.

Vithet i svensk spelfilm. Torsd 4 april

Hynek Pallas, filmkritiker, om hur vita svenskar skildras i samtida svensk spelfilm utifrån sin bok Vithet i 

svensk spelfilm 1989–2010 (2011) och med exempel från dagsaktuella filmer och filmdebatter. 

Gul utanpå. Att vara asiat i dagens Sverige. Torsd 11 april

Patrik Lundberg, journalist och författare, om sin debutbok Gul utanpå (2013). Hur är det att växa upp i 

Sverige som östasiat? Vad händer när du alltid definieras utefter ditt utseende? 

Om rasstereotyper i svensk reklam. Torsd 18 april

Jenny Ingridsdotter, etnolog, om rasstereotyper i svensk reklam. Vilken påverkan har dessa bilder på män-

niskors vardag, och vilken världsordning upprätthåller de? 

 

Om konst, migration och svenskhet. Torsd 25 april

Konstnären Paula Urbano presenterar några av sina verk som tematiserar ras och svenskhet. Paulas konst 

utgår från människors livsberättelser och särskilt de moment när identiteter genomgår en förskjutning.

Är kärleken färgblind? Torsd 2 maj

Sayaka Osanami Törngren, etnicitetsforskare, om sin forskning om vita svenskars attityder till att dejta, gifta 

sig eller vara sambo med och få barn med en minoritetssvensk som har utomeuropeisk bakgrund.

Om konst, adoption och exotism. Torsd 16 maj

Konstnären Caroline Ljuus presenterar två av sina videoverk: konstfilmen ”Where do you come from?” 

(2009) och dramadokumentären ”Your kind makes very good kissers” (2010).

Om ras och afrikanska fotbollsspelare i Sverige. Torsd 23 maj

Carl-Gustaf Scott, gästforskare vid Södertörns högskola, berättar om sin forskning om afrikanska fotbolls-

spelare i Sverige i relation till frågor om ras, migration, integration och globalisering. 

”Jag är fascist men ingen rasist!”: Fascismens förhållande till rastänkandet. Torsd 5 sept

Historikern Henrik Arnstad om fascismen och rastänkandet utifrån mellankrigstidens italienska svartskjortor, 

Adolf Hitlers nazister och ungerska pilkorsare, liksom dagens Sverigedemokrater och Anders Behring Breivik. 
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Konstnärspresentation med Linda Shamma Östrand. Torsd 12 sept

Konstnären Linda Shamma Östrand presenterar några av sina verk som tematiserar frågor om identitet och 

normalitet utifrån den allmänna föreställningen om att vi har ett bestämt och givet ursprung. 

Konsensus om rasbegreppet? Torsd 19 sept

Axel Andersson, historiker, om en infekterad debatt då UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap 

och kultur, efter andra världskriget försökt omformulera rasbegreppets vetenskapliga relevans. 

Film: Svenne. Torsd 26 sept

Visning och efterföljande samtal om rasism och mänskliga rättigheter med manusförfattaren Zanyar Adami, 

regissören Binyam Berhane och FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin. 

 

Rasstereotyper och vita fantasier i svenskproducerade datorspel. Torsd 3 okt

Tobias Hübinette, forskare, introducerar och diskuterar kring den rikliga förekomsten av av rasstereotyper, 

raskodade karaktärer och koloniala teman i datorspel producerade av svenska spelutvecklare. 

Om rastänkandet hos Richard Wagner och i hans musik. Torsd 10 okt

Kulturkritikern Ingemar Schmidt-Lagerholm om rastänkandet hos Richard Wagner och i hans musik utifrån 

dennes skrift Judendomen i musiken (Nya Doxa 2012) från 1850 som Ingemar översatt och kommenterat. 

Cirkusen har kommit! Ras, kolonialism och visuell kultur vid sekelskiftet 1900. Torsd 17 okt

Åsa Bharathi Larsson, forskare, om ras i svensk visuell kultur kring sekelskiftet 1900, och med särskilt fokus 

på cirkus och andra nöjesevenemang som bearbetade koloniala teman. 

Den materiella rasifieringen av samhället – och tanken. Torsd 24 okt

Marcus Nilsson, filosof, presenterar och diskuterar en posthumanistisk syn på rasifieringen av samhället, där 

människan inte alltid är den enda aktören utan där det också finns en materiell rasindelning av samhället.

Rasismens osynliga ansikte. Torsd 31 okt

Utifrån sin bok Främling, vad döljer du för mig? (2012) pratar Marcus Priftis om rasismens universum. Vår 

idé om hur rasismen ser ut står i vägen för att vi ska kunna bekämpa den. 

Om konst och internaliserad rasism. Torsd 7 nov

Konstnären Tandi Agrell om två videoverk som behandlar situationen för svarta kvinnor i dagens Sverige. 

Om internaliserade förväntningar och om en konkret frigörelseprocess. 

Om minoriteter i svensk reklam. Torsd 14 nov

Raoul Galli, socialantropolog, om hur ”målgrupper” konstrueras i den svenska reklambranschen. Hur är 

denna inflytelserika värld strukturerad, socialt och mentalt, och vad får det för konsekvenser?

Bilden som bevis: Om Rasbiologiska institutets bruk av fotografier. Torsd 21 n ov

Ulrika Kjellman, forskare, om hur fotografier användes för att klassificera och dokumentera den svenska 

befolkningen utifrån rasegenskaper, det vill säga utifrån hur folk såg ut.
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Ras på nätet, Vernissage. Torsd 28 nov

Vithetspositioner förr och nu. Torsd 5 dec

Viveca Motsieloa, forskare, om återvändandemigration till Ghana. Genom att studera Ghanas och Europas 

gemensamma historia blir det tydligt vilken betydelse vithet har i kampen om ekonomiska resurser. 

Den antirasistiska rörelsen i Sverige – igår, idag och imorgon. Torsd 12 dec

Statsvetaren Jan Jämte om den antirasistiska rörelsens vindlande och brokiga historia; från 1930-talets 

kamp mot nazism och 1960-talets anti-apartheidrörelse, via1980-talets mobilisering mot rasistiska grupper 

och till de senaste decenniernas arbete mot både högerextremism, högerpopulism och strukturell rasism. 

Annan programverksamhet

Läxhjälp. Torsd 17–19 från 17 jan och hela våren

Arrangör: Kurdiska Student- och Akademikerföreningen i samarbete med Mångkulturellt centrum

Publik afrosvenska barnfamiljer. Torsd. 16 maj

Ett seminarium om hur man kan utveckla Projektet Kulturguiden: att inkludera fler med utländsk bakgrund.

Vad finns det för möjligheter och trösklar mellan publik och arrangör? Hur kan man arbeta för ett mer in-

kluderande kulturliv? Kulturguiden drivs av Intercult i samarbete med Botkyrka Kommun och Kulturdirekt.

Filmvisning: ”The Hand of Fate”. Torsd. 30 maj

Sverigepremiär på Mångkulturellt centrum! Ibrahim Ceesays film handlar om tvångsäktenskap bland unga 

kvinnor i Gambia.

Fittja familjefestival. Lörd–sönd 8–9 juni

Mångkulturellt centrum, Hyresgästföreningarna i Fittja, Områdesgruppen och Fittja Föreningsråd samar-

betade kring ett program för att fira att det var 40 år sedan det då nya bostadsområdet Fittja stod klart. Vi 

hade ett gemensamt tält på festivalområdet med bilder från Fittjas historia och en tipspromenad. I samband 

med festivalen invigdes också utställningen Fittja med utsikt. Vi hade öppna visningar av Fittja gårds gamla 

huvudbyggnad och häktescellerna som tillhörde häradsrätten som en gång fanns på Fittja gård. Dessutom 

hade vi en mycket populär Kreativ verkstad för barn från 6 år. Festivalgott i Tavernan.

Författarträff: Snövit Janson om sin bok ”Sverige, juggarna och jag”. Sönd. 8 sept

Året är 1966 och industrin blomstrar i Sverige. Snövit är fyra år när familjen flyttar till Strömsnäsbruk i Små-

land från Belgrad. Hon växer upp trygg, både i den jugoslaviska och den svenska identitet hon byggt upp. 

När Jugoslavien börjar gå sönder drabbas hon av en identitetskris. 

Bildspel om militärkuppen i Chile 1973. Onsd. 11 sept.

Med anledning av 40-årsdagen, och till minne av offren, visades under hela dagen ett bildspel i Hörsalen, 

sammanställt av Francisco Castro, om militärkuppen 11 september 1973 i Chile. 
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Ett gott liv, ett hållbart liv, om lycka, rättvisa och en planet i kris. Månd. 16 sept.

Ett inledande panelsamtal till Botkyrka kommuns Hållbarhetsvecka. Panelen, ledd av Navid Modiri, bestod 

av Carmen Blanco Valer, Latinamerikagrupperna; Osman Adem, Grön Ungdom och SMFR; Paul Lappalainen, 

DO; Jan ”Poppe” Govella, Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem; Sven Heijbel, Global Focus och Magda-

lena Streijffert, Fairtrade.

Att minnas migrationen: Chilenare i Sverige berättar. Torsd. 19 sept.

Om att tillsammans bearbeta minnen och göra en bok. För första gången berättar denna grupp chilenare i 

Sverige om vardagen, drömmarna, kampen, flykten och om att bygga upp livet på nytt. Bakgrunden är ett 

dokumentationsprojekt inom ramen för Att minnas migrationen. Seminariet ingår i Botkyrkas hållbarhets-

vecka. I september 2013 har det gått 40 år sedan kuppen i Chile. Ett bildspel gjort av Francisco Castro till 

minnet av offren för militärkuppen visas i samband med seminariet.

Lördagsöppet på MKC i samband med Fittja Open. Lörd. 21 sept.

Presentation av Junior Residence. Are you on Normalcy? Åsa Andersson Broms och Donatella Bernardi in-

troducerar projektet på Fittja Äng. DK-CM samtalar med Tor Lindstrand om projektet Fittja Centra.

Fängelsehålor och hallongrottor: Berättarkafé. Sönd. 20 okt.

Det handlar om Fittja! Drick kaffe med grannen och lyssna på en berättelse. Ett berättarkafé är som vilket 

kafé som helst. Man går dit, dricker kaffe (eller te) och har man tur så får man höra ett och annat från orten 

man inte visste. Kanske har man något man vill berätta själv ...

Teater: Häst Häst Häst. 4–8 nov

Gästspel av Unga Klara. En pjäs av Erik Uddenberg, regi Suzanne Osten. Hela veckan tog ensemblen emot 

och spelade för bokade skolklasser. Torsdagen 7 nov hölls ett öppet samtal om pjäsen.
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Pedagogiska verkstan 

Mångkulturellt centrums pedagogiska verkstad har under 2013 haft fyra huvudfokus. 

Varning för ras

Att kommunicera MKC:s basutställning till främst unga i Botkyrka. 

Lokalt perspektiv

Att vara en konstpedagogisk resurs för förskolorna i norra Botkyrka

Residence Botkyrka / Junior residence

Att vara en lokal resurs för ateljéprogrammets konstnärer samt utveckla en 

plattform för unga att få en inblick i samtidskonst. 

Öppna verkstan

Att tillhandahålla en konstverkstad av hög kvalité, för enskilda barn i närområdet. 

Ansvaret för de tre första områdena har legat på den tjänst som Botkyrka kulturförvaltning placerat vid 

centret. Öppna verkstan möjliggörs genom MKC:s egna pedagoger. 

Varning för ras

Under 2013 ökade intresset för MKC:s basutställning märkbart. Berörda lärarlag i Botkyrka fick en särskild 

inbjudan. Den stora majoriteten av besök har dock varit gymnasiegrupper från folkhögskolor och yrkessko-

lor med social inriktning, därtill SFI-studenter, tjänstemän, frivilligorganisationer och myndigheter. Detta har 

gjort att intäkterna från visningar och workshops har varit relativt goda. 

Verkstan har även deltagit i FoU:s särskilda utbildningsdagar för yrkespersoner och arbetsplatser vilket 

gett intäkter till både centret i stort och till pedagogiska verkstan. 

Med inspiration från utställningen hade Tumba gymnasiums animationslinje inför sin slututställning 

gjort antirasism(/rasism) och feminism till sitt tema, något som resulterade i ett fördjupat samarbete med 

pedagog och utställningsansvarig. 

Lokalt perspektiv

Eftersom Varning för ras riktat sig till en äldre målgrupp, och Öppna verkstan målgrupp varit åldrarna 6–12, 

genomförde Verkstan därutöver en rad satsningar på förskolorna i närområdet. 

w Ufabulum – levande tavlor använde sig av kollektiva processer och stop motion-animation för att 

skapa digitala verk som kan delas av förskolorna i efterhand. 

w I projektet Soffa, bord och basar skapade Verkstan en aktivitet kopplad till en utställning 
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i Länken. Under en månads tid kunde besökande barngrupper lämna var sitt bidrag till 

utställningen. 

w Verkstan har även samarbetat med Fittjas nätverksgrupp och skapat workshops under påsk-, höst- 

och jullov. 

Residence Botkyrka

Av den kommunala kulturpedagogtjänsten har en del varit vikt åt ateljéprogrammet i Fittja. 

Utöver att bistå i mötet mellan konstnärer och lokalsamhälle initierade pedagogen även projektet 

Junior Residence, en plattform för ung konst och design. Junior Residence genomförde två projekt: 

w En workshop i Oslo i samarbete med Voxenåsens Dag Hammarskjöldprogram, och 

w ett sommarjobb för gymnasieungdomar i Botkyrka där de under tre veckor undersökte 

stadsdelarna i norra Botkyrka och skapade aktivitet utifrån lokala behov. 

Projektet avslutades med Presidenternas skaparläger, i samarbete med Botkyrka konsthall. Skaparlägret 

var ett tredagars konstläger där 10–12 åringar arbetade med konst i det offentliga rummet. 

Sommarjobbarna bistod barnen i att konstruera och producera konst efter de senares behov, samt 

dokumentera lägret. En av sommarjobbarna fick senare en timanställning som extraresurs i Öppna verkstan. 

Öppna verkstan

Öppna verkstan arbetade under den första delen av året med utgångspunkt i MKC:s utställning Varning för 

ras. Besökarna fick utrymme, både bildligt och rumsligt, för en egen utställning;

Temat för våren var Den perfekta planeten. Detta var förmodligen det första tillfället för de medver-

kande barnen att göra ett konstnärligt avtryck i ett offentligt socialt rum. Exempel på förberedande aktivitet 

var att tillsammans klä in ett toalettrum i papper och förvandla det till manöverrummet i ett rymdskepp. Här 

hade verksamheten tydliga uttryck av konst integrerad med dramapedagogik. Under våren marknadsfördes 

verksamheten av centrets kulturpedagog. Hösten innebar en nystart med ”nygammal” men även helt ny 

personal. 

Kodordet för aktiviteterna under andra halvåret var Förstoringsglas där barnen inbjöds att arbeta 

mycket med återvinning av olika material, men även med att undersöka språkliga formuleringar och sociala 

kulturer.  

Övrigt

Utbildning

Verkstan och dess personal har under året utgjort en resurs för såväl planering som genomförande av  

utbildningssatsningar vid centret.

Ryktet går

Inom ramen för Botkyrkas Antiryktesnätverk skapades en utställning, ”Ryktet går”, av MKC:s praktikanter 

Regina Knoll och Jenny Berg, handledda av pedagog och utställningsansvarig. 

Externa uppdrag

Pedagogen har även engagerats för olika uppdrag inom kultur- och fritidsförvaltningen, bland annat en 

workshop under KoF:s förvaltningsdag, samt workshops under kommunens barnkulturseminarium. 
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Lokaltidningen Södra sidan  

bevakar regelbundet vad som 

händer på MKC.
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Utbildning & forskning

Utbildningsdagar

Under 2013 utvecklades ett nytt utbildningskoncept på MKC. På bestämda dagar erbjuds ett utbildnings-

paket på Fittja gård som innefattar en visning av utställningen Varning för ras, följd av en fördjupande 

föreläsning från en av forskarna, en lunch i Tavernan, samt en workshop med centrets kulturpedagog på 

eftermiddagen, där frågor som uppstått under förmiddagen kan bearbetas i grupp. Samtliga årets sex ut-

bildningsdagar blev fullbokade, med deltagare från bland annat RFSL, Arbetsförmedlingen, Rättviseförmed-

lingen, Röda Korset, Vård och omsorgförvaltningen i Botkyrka med flera. 

Uppdrag och samarbeten

Interkulturalitet och jämställdhet i kommunen

Under året har MKC fått i uppdrag av Botkyrka kommun att bistå med föreläsningsinsatser och konsulthjälp 

i två processer som satts igång för att vidareutveckla arbetet med interkulturalitet och jämställdhet i den 

kommunala organisationen. Detta har skett genom en rad föreläsningar om interkulturalitet, riktade till 

skolchefer i kommunen, samt i form föreläsningar och deltagande i en utbildning som riktats till processle-

dare med ansvar att bevaka frågor om jämställdhet och interkulturalitet i varje förvaltning. 

Låt stå! Ett skolmaterial

Under året har Mångkulturellt centrum fortsatt sitt samarbete med och stöd till organisationen PeaceWorks 

kring framtagandet av en särskilt anpassad metodbox för högstadieskolor och gymnasieskolor med verktyg 

som underlättar arbetet med antirasism. Materialet testades under året på skolor i olika delar av Sverige. 

Botkyrkas antiryktesnätverk – Botkyrka fördomsfritt 

Botkyrka kommun bedriver ett arbete mot rykten som hotar att motverka interkulturella processer i kom-

munen. Arbetet hämtar inspiration från erfarenheter som gjorts i Barcelona, Spanien. Bland annat har kom-

munen initierat ett Antiryktesnätverk, med syfte att civilsamhället, lokala forskare och kommunen tillsam-

mans ska kunna bygga social mobilisering för att synliggöra, nyansera och motverka rykten och fördomar 

som leder till främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Under 2013 har MKC stött detta arbete, bland 

annat genom att ta fram en rapport om vanliga rykten som cirkulerar i kommunen (publ. jan 2014). 

Under året blev det även klart att arbetet under 2014 kommer att finansieras av EU och Europarådet, 

som del av ett projekt där tio städer i Europa ska försöka utveckla och implementera sina egna, lokala vari-

anter av Barcelonas modell för antiryktesarbete. 

Evolve – mångfaldscertifiering

Under våren deltog utvärderaren Nina Edström i en film om projektet samt genomförde en utvärdering av 

projektets förlängning.
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Mångfald i Södra Småland

Mellan juni och november genomfördes utbildningar med museerna Kulturparken Småland och Jönköpings 

läns museum. Vid varje museum hölls fyra hel- och halvdagar med fokus på produktion, publikarbete samt 

rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet är att ta fram dynamiska modeller för att arbeta mer inklude-

rande med diskrimineringsgrunderna. Uppdraget utfördes av Nina Edström

Att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Nina Edström och Saadia Hassanen slutförde utvärderingen på uppdrag av Botkyrka kommun.

Konferenser

Halvdagskonferens ”Hjärnkraft till spillo?” Torsd. 21 feb

Att överkvalificering är en fråga som bör prioriteras högre visar en rapport från MKC, som koordinerat Sveri-

ges deltagande i projektet Realise. 

Fotbollens nya mål: social inkludering. Ny spelplan för kommuner? Fred. 4 okt

Konferens om hur kommuner och fotbollsklubbar tillsammans kan bidra till social inkludering och samtidigt 

ta tydlig ställning mot rasism i alla dess former. Under konferensen föreläste bl.a. Dave King, Millwall FC, 

Lewisham, Gustav Nazar, pedagog vid utbildningsförvaltningen i Malmö, Patrik Asplund från Djurgårdens 

IF, Johan Goike från IFK Tumba fotboll, Johan von Essen från Ersta Sköndal högskola och Victoria Kawesa, 

doktorand vid Tema Genus, Linköpings universitet. 

Mänskliga rättigheter i våra kommuner. Torsd–fred 5–6 dec 

Konferens om att tackla bristande social jämlikhet och sammanhållning, segregation samt diskriminering 

för att leva upp till FN:s konventioner. Botkyrka, Eskilstuna och Malmö kommuner har gått ihop för att med 

inspiration från Unesco hitta sätt att förbättra sitt arbete med de mänskliga rättigheterna på hemmaplan, 

tillsammans med civilsamhälle och forskare. Konferensen bjöd på en redovisning av det arbetet och även på 

föreläsningar av professor Pirjo Lahdenperä, professor Tapio Salonen och professor Aleksandra Ålund. 

Forskningsprojekt

Majoritetssvenskar i södra Botkyrka

MKC har genomfört en studie om majoritetssvenskar i södra Botkyrka. Den ingår i Open Society Founda-

tions 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 majori-

tetsbefolkningar i olika städer i Västeuropa. 

Syftet med studien är att genom fokusgrupper och intervjuer försöka ta reda på hur majoritetssvenskar 

upplever sin situation i förhållande till exempelvis utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, och boende- och 

trygghetsfrågor. Liknande studier genomförs samtidigt i ytterligare fem västeuropeiska storstäder. 

Studien genomförs av Charlotte Hyltén-Cavallius och Tobias Hübinette och lanseras våren 2014.

Ett annat Stockholm

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

krati, 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 grunden en 
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demokratifråga där det handlar om att alla de människor som levt i det förgångna bör finnas represente-

rade i historien, men också att alla som lever idag ska ha möjlighet att känna sig delaktiga i historiebruket 

och kulturarvet. 

Projektet utgår från ett antal platser i Stockholm, som representerar berättelsetrådar in i dolda och 

glömda historier. Gemensamt för de människor/grupper vars historia tas upp är att berättelserna av olika 

anledningar, medvetet eller omedvetet, förblivit dolda och alltså är perspektiv som saknas i bilden av det 

moderna samhällets framväxt.

I projektet samverkar MKC med Stiftelsen Kulturmiljövård och Riksantikvarieämbetet. Ansvarig vid MKC 

är Charlotte Hyltén-Cavallius.

Bortom homogenitet – kulturarv och normer i globaliserad rörelse

Ett forskningsprojekt bedrivet i samverkan med Historiska museet och Örebro läns museum. Det arbetar 

med några övergripande gemensamma frågeställningar som i huvudsak fokuserar på museers roll som 

identitets- och gemensamhetsskapare. 

Arbetet bedrivs inom ramen för två olika delstudier varav MKC:s är inriktat på svenska museers ar-

bete med och förståelse av religion och religiösa frågor som kunskapsfält. Det vill säga: Vad är religion på 

museer i Sverige idag, vad gör museerna inom området och utifrån vilken/a utgångspunkt/er? Ansvarig vid 

MKC är Charlotte Hyltén-Cavallius.

Sveriges utmaningar och möjligheter inom medicinturism

Projektet, som inleddes i januari 2013, är treårigt och bedrivs i samarbete mellan Erik A. Borg (professor 

och projektledare) och Kjell Ljungbo, bägge företagsekonomer vid Södertörns högskola, samt Frank-Michael 

Kirsch, professor i tyska och baserad vid MKC. Projektet är finansierat av Ragnar-Söderberg-stiftelsen.

Projektet innefattar boktitlar som ”Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstums-

branche” och  ”Medicinturism: Chanser, möjligheter, risker”, senare även en antologi avsedd att ge en bild 

av medicinturismen i olika länder, däribland Tyskland som är ledande inom europeisk medicinturism. 

Första arbetsåret har präglats av ett omfattande nätverksbygge, utkast till första konferensbidrag i äm-

net (se ”Publikationer och bokutgivning 2013”), diskussion av texter, samt etablering av förlagskontakter.  

Afrofobi. En kunskapsöversikt

I slutet av 2013 erhöll MKC ett uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag.

Uppdraget gick ut på att ta fram en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.

Projektet omfattade endast två månaders effektiv arbetstid. Ansvarig för arbetet var Tobias Hübinette. Vid hans 

sida medverkade också Samson Beshir, jur.stud., samt Victoria Kawesa, doktorand. MKC knöt därutöver en stor 

referensgrupp till arbetet, som inbjöds att bidra till innehållet samt att läsa rapporttexten i utkast.

Projektet publicerades och redovisades i februari 2014.

Vidaremigration (onward migration) bland afrikanska migranter i Sverige

Projektet studerar vidaremigration med fokus på betydelsen av migrationshistoria och erfarenheter i värd-

landet. Projektet har genomförts i samarbete mellan Sadia Hassanen, socialantropolog, och Karen Haand-

rikman, kulturgeograf, båda Stockholms universitet. Sadia Hassanen har haft sin hemvist på MKC. 

Finansieringen kommer från SPaDE )Stockholm University Linnaeus Centre on Social Policy and Family 

Dynamics in Europe). 
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Externa föreläsningar, publikationer & nätverk

Nina Edström

Föreläsningar 

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, ”Osmos – inkluderingsprocesser i kulturlivet” Seminarium för Myndigheten 

för kulturanalys. 22 jan.

”Mångfald i organisationer – grepp om begrepp och historia”. ABF Västerås. 25 nov.

Sadia Hassanen

Föreläsning

“Onward migration of African migrants in Sweden: The role of the migration history and experiences in the 

host country”, paper på konferensen African Studies Association Annual Meeting, Baltimore, USA, 21–24 nov.

Publikation

People on the move. Experiences of forced migration with examples from various parts of the world. 

Red. Sadia Hassanen, Charles Westin & Erik Olsson. Trenton, Red Sea Press, U.S.

Tobias Hübinette

Föreläsningar

”Stereotyper av minoriteter förr och nu”, Brobyggarutbildningen, Södertörns högskola. 18 jan.

”The reception and consumption of hallyu in Sweden: Preliminary findings and reflections”, Department of 

East Asian Studies, University of Cambridge, Cambridge. 28 jan.

“Contemporary racial stereotypes in the Nordic countries“, European Attraction Limited, Oslos Militære 

Samfund, Oslo. 15 feb.

”Spelar hudfärg någon roll?”, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Stockholm. 25 feb.

”Om ras och vithet”, ABF Vårby Gård, Huddinge. 21 mars.

+ René León Rosales, ”Vem är välkommen?”, Hela Malmö, Spiritus Mundi, Malmö. 23 mars.

”Rasstereotyper i barnkulturen”, Botkyrkas internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka. 3 maj.

+ Mistre Tesfaye, ”Dokument Botkyrka – rasism då och nu”, Botkyrkas internationella bokmässa.

”Om rasism i dagens Sverige”, SSA Group & Botkyrka kommun, Subtopia, Botkyrka 2013-05-08.

+ Patrik Lundberg, ”Gul utanpå: Ett samtal om vithet och adoption i dagens Sverige”, Tankekraft, Aspud-

dens bokhandel, Stockholm. 20 maj.

+ Catrin Lundström, ”Reflektioner kring den svenska vitheten igår, idag och imorgon”, Sociologer för makt-

analys och kritisk samhällsdebatt, Teater Tribunalen, Stockholm.21 maj.

“Transracial Adoption, white cosmopolitanism, and the fantasy of the global family“, Adoption Imaginar-

ies, Aarhus University, Köpenhamn. 30 maj. 

+ Michael Fuhr, Keith Howard, Sang-Yeon Sung & Hae-Kyung Um, ”Panel on K-pop”, International Confer-

ence on Analysing Popular Music, University of Liverpool. 3 juli.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur”, Sigtuna litteraturfestival 2013, Sigtuna bibliotek, 8 aug.

+ Jane Jeong Trenka, ”What is international adoption? Reflections on a 60 years old global migration pheno-

menon”, Women’s Global Solidarity Action Network, Seoul Global Culture and Tourism Center. 11 aug.

”Representationer av asiater i svensk film”, Kulturarvsagenterna, Zita Folkets bio, Stockholm. 24 aug.

”Om ras, svenskhet och adoption”, Socialförvaltningen, Stockholm. 10 sept.

+ Valerie Amiraux, Andreas Hieronymus & Razia Iqbal, ”Can religion and diversity be integrated?”, 17th 

International Metropolis Conference, Tampere Hall, Tammerfors. 12 sept.
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”Vad kan kritisk ras- och vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige?”, Forum för feministisk forskning, 

Stockholms universitet. 16 sept.

”Reflektioner kring ras och kolonialism i relation till samer och Sverige”, Centrum för samiska studier, Umeå 

universitet. 2 okt.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur”, Solna stadsbibliotek. 15 okt.

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

Traveling whiteness: Interchanges in the study of whiteness, University of Turku, Åbo. 18 okt.

+ Paula Mählck,”Researching race in a colour-blind context: Swedish whiteness and the racial grammar of 

Swedish research policy and practice”, Traveling whiteness: Interchanges in the study of whiteness, 

University of Turku, Åbo. 18 okt.

+ Fatima Jonsson, ”Rasstereotyper i dataspel”, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Söder-

törns högskola. 30 okt.

+ Lotten Gustafsson Reinius, Nathan Hamelberg, Anne Folke Henningssen & Karin Wästfelt, ”Att iscensätta 

den Andre”, Etnografiska museet, Stockholm. 13 nov.

+ Aleksander Gabelic, Cecilia Gärding, Linda Nordin, Anne Ramberg & Jenny Wiik-Larsson, ”Hur ser FN på 

Sveriges arbete mot rasism?”, 12:e MR-dagarna, Kulturhuset, Stockholm. 14 nov.

+ Paul Lappalainen & René Léon Rosales,”Rasism är en MR-fråga, inte en tolkningsfråga”, 12:e MR-dagar-

na, Kulturhuset, Stockholm. 16 nov.

+ Mats Deland, Rasmus Fleischer, Fredrik Hertzberg, Mattias Gardell & Heléne Lööw, ”Vad vet vi om den 

svenska extremhögern?”, Socialistiskt forum 2013, ABF-huset, Stockholm. 23 nov.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur”, Regionbibliotek Stockholm, Stockholm. 4 dec.

Publikationer

”Sverige har en falsk antirasistisk självbild”, Dagens Arena 2013-09-24.

”Varför legitimerar drottningen en förening som inte gjort upp med sin rasism?”, Dagens Opinion 2013-09-27.

”Swedish antiracism and white melancholia: Racial words in a post-racial society”, Ethnicity and Race in a 

Changing World: A Review Journal no 1/2013 (vol. 4), sid. 24-33.

“Just like Sweden, Korea must accept single mothers”, Korea Unwed Mothers’ Support Network News-

letter sep/2013 (Vol. 7).

”Review of Caroline Plüss & Chan, Kwok-bun (eds.): Living intersections: Transnational migrant identifica-

tions in Asia”, Nordic Journal of Migration Research no. 2/2013 (vol. 3), sid. 114–115.

”Edward Said och den svenska exceptionalismen”, OBS Kultur- och idédebatt 2013-04-04.

”Trouble in Paradise? What the riots mean for Sweden”, Open Society Foundations 2013-05-28.

”Rasism mot adopterade”, Svartvitt: Mångkulturell tidskrift no. 1/2013 (vol. 1), sid. 16–18.

“I en nation av antirasister är endast de öppna nazisterna rasister”, SVT Debatt 2013-01-05. 

“Sverige måste uppdatera sin syn på internationell adoption, SVT Debatt 2013-10-09.

+ Lory Janelle Dance, “Sweden: No longer the exception to Western racist rule”, Racism Review 2013-05-27.

+ Eleana Kim, Kimberly Langrehr, Lene Myong, Kim Park Nelson, Liz Raleigh & Aino Rinhaug (red.), Pro-

ceedings of the Third International Symposium on Korean Adoption Studies. 30 July, 2013, Seoul, 

South Korea. Seoul: International Korean Adoptee Associations’ International TISKAS Committee.

+ Christina Zedell, Willy Viitala & Leif Magnusson, ”Swedishness must be split from being white”, The 

Local 2013-05-21.

+ Christina Zedell, Willy Viitala & Leif Magnusson, ”Att vara svensk är inte att vara vit”, Newsmill 2014-05-02.
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Charlotte HylténCavallius

Föreläsningar

+ Nina Edström, ”Osmos – inkluderingsprocesser i kulturlivet” Myndigheten för kulturanalys. 22 jan.

”Doing Blackness – on the relation between dance, discourse and experience”. Paper read at the 41th 

ICTM world conference in Shanghai, Kina.

”Kulturarv, svenskhet, mångfald. Serien Att störa homogenitet. Uddevalla & Göteborg. April & nov.

”Inkluderingsprocesser i kulturlivet.” Interkulturell bildpedagogik-dagar på Konstfack. Mars.

”Det mångkulturella samhället”. Sigtunastiftelsen. April

”Att skapa en nation”, Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst, Konstfack.

Publikationer

”Det heterogena och mångröstade kulturarvet – om platser, berättande och kulturarvspolitik.” Ett annat 

Stockholm. Länsstyrelsen i Stockholms län. Stockholm.

”Om bortseendet eller hur en organisation producerar sin kollektiva självbiografi.” Att störa homogenitet. 

Nordic Academic Press. Lund. 

Rec. av Begreppet Hemslöjd. Anneli Palmsköld. RIG. Kulturhistorisk tidskrift. 2013:1, Lund.

Förtroendeuppdrag

Opponent vid Jenni Rinne 60%-seminarium, The Native Faith Movement of Estonia: construction and expe-

rience of the practice of Maausk (Earth Faith). December 2013, Södertörns högskola.

Medlem i arbetsgruppen för implementeringen av konventionen om det immateriella kulturarvet

Lärare vid Estetikmasterutbildning, Stockholms universitet, samt Konstfack.

FrankMichael Kirsch

Publikationer

”Destination Schweden. Medizintourismus durch regionale Gesundheitsdienstleister.” Erik A. Borg, Frank- 

Michael Kirsch, Kjell Ljungbo. I: Materialien der 4. Medizintourismus-Konferenz der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg. Schriftenreihe des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Sankt Augustin.

”Firma abgemeldet? Zum Umgang mit der DDR in Unterricht und Lehre.” I: Landeskunde Nord. Nordeuro-

päische Arbeiten zur Literatur, Sprache und Kultur 1 / Northern  European Studies in Literature, 

Language and Culture 1. Red. Frank Thomas Grub. Frankfurt am Main: Peter Lang, Internationaler 

Verlag der Wissenschaften. 

”Förnyelse efterlyses: Sverigebilder i Tyskland – Tysklandsbilder i Sverige.” I: Svenskt + tyskt. Tänkt och tyckt 

vid ett jubileum. Svensk-Tyska Föreningen 100 år. Red. Ulf Håkansson & Eva Sjödén. Stockholm. 

Ruth Kirsch: Schulhof. Aus meinem Leben. Red. och utg. Frank-Michael Kirsch. Stockholm.

”Schwedisch ist in!” Betriebslinguistische Beiträge. Zeitschrift für Unternehmenskommunikation. 

15(2013)9. Paderborn: Institut für Betriebslinguistik.

Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring. Red. Per-Åke Lindblom, Frank-Michael 

Kirsch, Arne Rubensson. Stockholm: Språkförsvaret. 

Leif Magnusson

Föreläsningar/paneler/moderator

”Nya målgrupper och inkludering”, konf. Moderna museet och Malmö FF, Swedbank Arena Malmö, 25 feb.
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”Reflektioner kring säkerhet och trygghet i dagens mångfaldssamhälle i Norden”, Stange kommun Norge 7 

mars

”Världsbokdagen – Tintingate, näthat och rasism ”, Kulturhuset Stockholm, 23 april

”Botkyrkahistoria i korthet”, presentation för kungaparet, 4 maj

”Generic skills för fritidsledare?” Fritidsforum, Göteborg 15 okt.

”Interkultur och mångkultur”, Borlänge kommun 24 okt.

”En överblick över kommunfullmäktiges historia nationellt”, Botkyrka kommunfullmäktiges 150-års jubi-

leum, Hallunda Folkets hus 26 okt.

”Vem var Klas Pontus Arnoldson?”, Studiefrämjandet, Tullinge 9 dec.

Ingrid Ramberg

”Modet att kasta sig ut”. Litteraturseminarium vid Botkyrka internationella bokmässa. Inledare och mode-

rator. 4 maj.

René León Rosales

Föreläsningar

”Etnicitet, identitet och språk”. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 

Stockholms universitet. 18 dec.

”Vilken syn har skoleleverna på sig själva och sin framtid i förorten? – Ett samtal om skolans situation och 

roll i orten”. Föreläsningsserien Harakat, anordnad av Megafonen och Rädda Barnen. 25 nov. 

”Klass och etnicitet i skolan”, inom kursen Det heterogena klassrummet. Barn- och ungdomskultur, kön, 

klass och etnicitet. Lärarutbildningen, Umeå universitet. 13 nov. 

”Barn och segregation”. Måndagsträffarna, Rädda barnen på ABF-huset i Stockholm. Okt.

”Segregerande strukturer: klass, etnicitet & maskulinitet i en förortsskola”. inom kursen Normkritisk peda-

gogik, Genusvetenskap, Stockholms universitet. 30 sept.

”Behovet av etniskt differentierad statistisk i arbetet mot diskriminering”, inom kursen Mänskliga rättighe-

ter, styrning och ledarskap, 7,5 hp. Mälardalens högskola. 15 feb. 

”Normkritik, intersektionalitet och vardagsrasism”. Nationellt centrum för svenska som andra språk och 

svenska för invandrare, kurs för rektorer i Södertälje. Jan.

Nätverk

Forskarnätverket för ras och vithetsstudier (Tobias Hübinette, Charlotte Hyltén-Cavallius)

Nätverket Museer för mångfald (Charlotte Hyltén-Cavallius)

UPPSAM, Uppsalabaserat tvärvetenskapligt nätverk om samisk kultur och urfolksstudier (Charlotte Hyltén-

Cavallius)

Advisory Board för kultur och fritid för alla (Nina Edström)

Expert group on Indicators for Intercultural Dialogue in Non-formal Education Activities. Youth Partnership 

Europarådet/EU (Ingrid Ramberg)

MKC är medlemmar i bland annat

Sveriges museer,  Acess Europa, Intercult samt ENAR (European Network Against Racism)
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Europeiska projekt

Under året avslutades och redovisades tre europeiska samverkansprojekt: Together, Ecar och Realise. Samt-

liga projekt har involverat deltagare från civilsamhälle, kommun och politik som kommit med rekommenda-

tioner och förslag inför framtida satsningar. Projekten handlade om 

w välbefinnande och samverkan för ett gott liv (Together) , 

w metoder för antirasistiskt arbete (Ecar), samt 

w utbildning och arbetsmarknadsinsatser för högutbildade (Realise)

Centret har dels varit egen partner och dels givit stöd till Botkyrka kommun deltagande i kunskapsarbetet.

ECAR

Projektet ECAR (European Cities Against Racism) var ett samarbete mellan Berlin, Graz, Madrid, Växjö och 

Botkyrka. Botkyrkas del fokuserade forskningscirklar som metod för att, med hjälp av kommunens invånare, 

analysera den lokala situationen inom de områden invånarna själva identifierade som avgörande. Projektet 

slutredovisades sommaren 2013 med en rapport. Ansvarig vid MKC René León Rosales.

Projektet Realise

Projektets utgångspunkt är det faktum att överkvalificering – att inte få ett arbete i linje med sina kvalifika-

tioner – i högre grad drabbar personer födda utanför Europa. Ansvarig vid MKC Mikael Morberg.

Halvdagskonferens ”Hjärnkraft till spillo” och miniutställning

Projektet Realise uppmärksammade att vi måste bli bättre på att ta tillvara högutbildade utrikesfödda och 

möta upp med tidiga och riktade insatser inom SFI och Komvux. Halvdagskonferensen den 21 februari 

handlade om vad Botkyrka kan lära av andra och hur vi kan arbeta vidare med lokala och regionala in-

satser. Projektets utgångspunkt är det faktum att överkvalificering – att inte få ett arbete i linje med sina 

kvalifikationer – i högre grad drabbar personer födda utanför Europa. I samband med konferensen gjordes 

också en mini-utställning på temat högutbildade i Botkyrka. Ansvarig Mikael Morberg.

Together

Projektet Together – ett URBACT-projekt med särskilt stöd från Europarådet – slutredovisades till innehållet 

i samband med en slutkonferens i Mulhouse, nov 2012. Den ekonomiska redovisningen och slutliga utbe-

talningen till Botkyrka kommun dröjde dock en bit in på 2014.

Nyckelord i Together var co-responsibility – delat ansvar. Projektet hade sin bas i Alby och byggde på 

ett nära samarbete med områdesutvecklaren utifrån Utvecklingsprogrammet Framtid för Alby. Det involve-

rade också ett ungdomsutbyte där Alby fritidsgård och Fanzingo deltog från svensk sida.  Ansvarig vid MKC 

Ingrid Ramberg.
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Förlaget

Den grundläggande uppgiften för Mångkulturellt centrums förlag är att se till att de uppdrag och egna 

satsningar som centret arbetar med presenteras på ett tillgängligt och intresseväckande sätt. Detta gäller 

såväl forsknings- och dokumentationsprojekt som utvärderingar och utställningar.

Utgivningen är en viktig väg för centret att nå människor oberoende av om de finns i det geografiska 

närområdet eller ej. Böcker och skrifter erbjuder möjligheten att gå på djupet med en fråga, presentera en 

mer sammansatt bild av ett tema, samt att återkomma till ”gamla” ämnen med nya vinklingar.

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

ning. Som det mest traditionsrika utgivningsprojektet utmärker sig Mångkulturella almanackan, genom 

tiderna centrets mesta storsäljare. 

Mångkulturellt centrum är medlem i NOFF, Nordiska oberoende förlags förening. Ett utbyte av kontak-

ter med föreningen Liv i Sverige, inlett 2012, resulterade under våren i ett konkret gemensamt utgivnings-

projekt. Två av årets titlar bidrog slutligen till att samarbetet med Nordiska museet kring projektet Att min-

nas migrationen fick ökad uppmärksamhet. Särskilda aktiviteter under året innefattade också deltagande i 

bokbord, dels på Botkyrkas internationella bokmässa, dels på Världens längsta bokbord. 

En generös donation från författaren Joanna Rubin Dranger gjorde att centret under våren kunde er-

bjuda föreningar, förskolor och enskilda besökare bilderböcker som på ett positivt sätt kompletterade årets 

tema Ras och vithet. 

Utgivningen 2013 innefattade :

Om och av assyrier/syrianer i litteraturen (2013:1)

I samband med utställningen Tillbaka till Turabdin som visades i Länken gjorde förlaget och biblioteket till-

sammans en genomgång och presentation av centrala texter om och av assyrier/syrianer. Biblioteket skyl-

tade med de titlar som finns i MKC:s eget bestånd och därutöver trycktes en litteraturförteckning.

Brytningen, en diktsamling av Anamarija Todorov (2013:2)

I en recension i LitteraturMagazinet.se heter det om boken att:  Anamarija Todorovs debutdiktsamling  

Brytningen har publicerats som en del av Mångkulturellt centrums arbete med att samla in berättelser  

om immigration. Detta är projektets första bok och jag hoppas verkligen att vi får flera som är lika bra  

som denna.

Resdammet har etsat sig in i mitt ansikte

som en sjömans tatuering

Det är inte varje debut som innehåller en lovande början, men detta är verkligen en sådan. Det svenska 

poesilandskapet känns plötsligt mycket mera levande.”

Författaren säger själv om sin bok: ”År 1981 flyttade jag till Sverige från dåvarande Jugoslavien. Tito 

hade dött ett år tidigare. Själv blev jag färdig med mina studier i konsthistoria och filosofi och hamnade 
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i Skandinavien ovetande om att mitt hemland skulle kollapsa i en snar framtid. I mina dikter försöker jag 

hitta ord för känslor som mötet med språket och kulturen i ett nytt land väcker.”

Boken lanserades 4 maj, i samband med ett författarsamtal i Hallunda bibliotek under rubriken ”Mo-

det att kasta sig ut”. I samtalet deltog Anamarija Todorov samt den azerbadjanska författaren Eluca Atali. 

Samtalet utgjorde bibliotekets programpunkt i samband med kungaparets besök i Botkyrka. Brytningen är 

utgiven i samarbete med Liv i Sverige och den är också en del av projektet Att minnas migrationen.

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck,  

Nina Edström och Sadia Hassanen (2013:3)

En utvärdering av ett kompetensutvecklingsprojekt initierat av kommunledningsförvaltningen Botkyrka 

kommun, och genomfört inom fyra olika förvaltningar. Utvärderingen byggde på intervjuer samt på projek-

tets egen dokumentation. Kommunens ambition är att arbeta förebyggande och brett. Rapporten är där-

med ett verktyg i ett fortlöpande arbete med att formulera och leva upp till en policy inom området.

Den färgblinda fotbollen (2013:4)

Om sportens ansvar och möjlighet att bidra till integration. Som en pendang till Varning för ras visades i 

Länken en utställning till vilken denna skrift gjordes. Projektet genomfördes i samarbete både med Spe-

larföreningen Fotboll i Sverige och, lokalt, med IFK Tumba. I förordet sägs att ”MKC:s bidrag till fotbollens 

arbete med att hantera den utmaning som förekomsten av rasism och diskriminering innebär, är att erbjuda 

kunskap om hur ras, vithet och rasism fungerar i dagens Sverige.” 

Mångkulturella almanackan 2014 (2013:5)

Den 25:e årgången av Mångkulturella almanackan formgavs av Iréne Thisner. Då den utkom i oktober låg 

som vanligt ett stort antal beställningar och väntade på att expedieras.

När det gäller almanackans innehåll tog Öppna verkstan fasta på lämpliga dagar som utgångspunkt 

för skapande verksamhet och även Tavernan lyfte upp teman med anknytning till förtäring.

Siete vidas. Historias de chilenos en Suecia, red. Luis Salas (2013:6)

En antologi i vilken sju chilenare i Sverige berättar sin historia: Angélica Cristina González, Emilio Hidalgo, 

Luz Margarita Miranda, Patricia Palma, Julio Parada, Ricardo Pizarro och Luis Salas. 

Boken har sin bakgrund i ett intervjuprojekt med spansktalande som målgrupp. Flera av de personer 

som hörsammade projektledaren Luis Salas inbjudan att bli intervjuade bildade tillsammans med honom en 

grupp, som fortsatte att fördjupa sig och berätta vidare. 

Att boken ges ut på spanska innebär en möjlighet att nå ut till chilenare i såväl Sverige som Chile och 

andra exilländer. Världsspråket spanska, det femte största språket i Sverige efter svenska, förstås också av 

många som inte har det som förstaspråk. 

I samarbete med Nordiska museet. Den studiecirkel som ledde fram till färdiga manus ägde rum i sam-

arbete med ABF.

I rätt riktning. Forskningscirklar som metod för att motarbeta rasism. Ett 

pilotprojekt i Botkyrka. (2013:7)

Rapporten utgjorde en svensk version av Mångkulturellt centrums och Botkyrka kommuns erfarenheter från 

ett pilotprojekt inom projektet ECAR (European Cities Against Racism). Syftet med projektet var att utveckla 
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Botkyrka kommuns antidiskriminerings- och demokratiarbete samt pröva forskningscirklar som metod för 

att, med hjälp av kommunens invånare, analysera den lokala situationen inom de områden invånarna själva 

har identifierat som avgörande.

T.v. Boken Siete vidas överlämnas till Minnenas museum i Santiago, Chile, december.

T.h. Världens längsta bokbord på Drottninggatan, augusti.
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Reception & butik, lokaler 
& uthyrning, Tavernan samt 
biblioteket

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

Tavernan, lokaler, reception/butik och bibliotek. Under 2013 har Tavernan och biblioteket hållits öppna för 

allmänheten tisdag–onsdag 10–17, torsdag 10–20, fredag 10–15 och söndag 12–16, Tavernan dessutom 

10-15 på måndagar. Receptionen och utställningarna har öppnat klockan 12.00 alla dagar utom måndagar 

och lördagar. I juni och augusti var det uppehåll i torsdagskvälls- och söndagsaktiviteterna. Under juli må-

nad hölls all publik verksamhet stängd.

Besökare

Under året har antalet vuxna besökare uppgått till 15 189. Antalet barn som besökt Mångkulturellt centrum 

har varit 3 251, alltså totalt 18 440 besökare under året. Under 2013 var andelen barn alltså något lägre 

än de 20 procent vi hade år 2012. Kungaparet besökte Mångkulturellt centrum tillsammans med företrä-

dare för Botkyrka kommun under en lunch i maj.  

Bänken samt Torsdags och söndagslyftet

Satsningen på att nå föreningsliv och eldsjälar i närområdet har fortsatt under 2013. Bänken är ett erbju-

dande till personer 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 att någon från MKC finns till för gästen 

för att under ett antal timmar fungera som bollplank, ge stöttning samt kunna utveckla gemensamma in-

tressen. Under året har gästerna i Bänken varit Botkyrka kvinnoresurscentrum, Orten i Fokus (Patricia Palma 

och Daniella Johansson), Awosman International & Den Nya Somaliska Föreningen samt frilansjournalisten 

Karin Elfving. 

Torsdags- och söndagslyftet är ett erbjudande till föreningar och nätverk att använda vissa lokaler 

under öppettid torsdagar och söndagar för att bedriva aktiviteter för allmänheten, aktiviteter som ger 

centret och föreningen ett ömsesidigt utbyte. Under våren bedrevs läxhjälp i regi av Kurdiska student- och 

akademikerföreningen. Fittja gård fick också nya hyresgäster då Immigranternas riksförbund flyttade in i 

december. 

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”. Butikens sortiment är till stora delar präglat av rättvis handel, något som 

våra besökare och kunder uppskattar. 
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Lokaler och uthyrning

Under året fick centret äntligen trådlöst internet i alla fyra hus. Reggio Emilia som hade uppehåll i sina 

utbildningar under 2012 är åter tillbaka som regelbundna kunder. Södertälje kommun har börjat bli en 

alltmer frekvent besökare. 

I början av december hade vi ett inbrottsförsök där en stor fönsterruta i Tavernan krossades men inget 

stals. Skadegörelsen har varit mindre omfattande under 2013 än tidigare. 

Tavernan

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

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

burgare serveras varje vardag en större salladsbuffé eller soppa med mezzebuffé. Ibland uppmärksammas 

högtider från olika delar av världen i Tavernans utbud. Verksamhetsåret 2013 erbjöds brunch sista sönda-

gen varje månad 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 3 378 lån, varav 361 fjärrlån.

Lånen har minskat med tre procent sedan 2012. 
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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 skett på personalmöten, som äger rum var femte vecka, samt i samband med hela plane-

ringsdagar där personal på centret gett inblickar i olika studier som genomförts. Under 2013 genomfördes 

en extern föreläsning om romer av Framtidens romer.

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

ledningsgruppen. Ett program med återkommande insatser under året genomfördes i samarbete med San-

dahl & 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 kunskapsin-

nehållet i centrets uppdrag 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 samlar det interna kvalitetsarbetet. 

Det pågående programmet gäller 2012–2014. Följande insatser gjordes 2013:

  • Insatser för tillgänglighet har genomförts

  • Utemiljön kring Fittja gård är färdigprojekterad och insatser påbörjade, bl.a. asfaltering av gården

  • Ny struktur för medarbetarsamtalet framtagen och prövad

  • Nya samarbetsformer med civilsamhället framtagna och utprövade

Personalfrågor

Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, ombesörjer för åtaganden enligt PL-KL (pensionsavtal för anställ-

da inom kommun och landsting) samt för tjänstegrupplivförsäkring. Ersättning till styrelsen utgår enligt reg-

ler för arvoden till förtroendevalda i Botkyrka kommun. Centret är sedan 2013 med i Omställningsfonden.
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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  6 5 1

Kvinnor  12 8 4

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 av minst en förälder född i Sverige, 2) 

Född i Sverige av två föräldrar födda utomlands, 3) Född utomlands inom Europa samt 4) Född i ett utom-

europeiskt land.

Bakgrund 1 2 3 4

Män  3   10

Kvinnor  4   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 4 1

Kvinnor   2 4 5 1 

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 St Botvid, Tumba gymnasium, folkhögskolor och högskolan, främst Stockholms universitet och 

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

Personal

Erik Annerborn, kulturpedagog (75 %, anställd av Botkyrka kommun)

Carin Andersson, utställningsansvarig

Cina Berseneff, kaféansvarig Tavernan

Frida Björsell, kulturpedagog (30 % t.o.m. juni)

Margareta Carlstedt, bibliotekarie

Nina Edström, forskningsassistent/basgruppsledare

Joan Gresh, kafébiträde Tavernan

Nadira Haliulina, ekonomiassistent (75 %)

Sadia Hassanen, forskare
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Katrin Holmberg, informatör och inköp butik

Saadia Hussain, kulturpedagog (tjänstledig)

Tobias Hübinette, forskare

Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsledare/basgruppsledare

Susan Juhlin, biblioteks- och redaktionsassistent (75 %)

Frank-Michael Kirsch, forskare

René León Rosales, utbildningsledare

Leif Magnusson, verksamhetschef

Ea Malmberg, receptionist (50 %)

Amel Mardan, kafébiträde Tavernan (75%)

Mikael Morberg, kunskapsledare

Ingrid Ramberg, redaktör/basgruppsledare

Anna Tulin Brett, utbildningssekreterare

Tatiana Vega Quiñones, intendent

Ernesto Villanueva, driftstekniker

Åsa Winqvist, kulturpedagog (30 % fr.o.m. aug)

Dara Younes, kafébiträde Tavernan / lokalvårdare

Aydan-Sedef Özkan, ekonom

Timpersonal

Farhana Akhtar, butik/reception 

Anna Dagnydotter, kulturpedagog

Marlene Guzman, ekonomiassistent (nov –)

Marzena Grochcka, kafébiträde Tavernan (sept –)

Martin Herterich, biblioteket

Fabian Karlsson, biblioteket 

Luz Miranda Ortega, kafébiträde Tavernan

Laura Peña, butik/reception

Åsa Winqvist, kulturpedagog (–maj)

Praktikanter

Jenny Berg, Uställningar/Verkstan (okt–dec)

August Frihammar, Mångkulturella almanackan (nov–dec)

Regina Knoll, Utställningar/Verkstan (okt–dec)

Marcel Moritz, projektet Majoritetssvenskar (jan-juni)

Luis Salas, projektet Att minnas migrationen (–maj)

Emelie Sundbom, projektet Att minnas migrationen (jan-juni)

Övriga

Karin Elfving, frilansjournalist

Hassan Hosseini-Kaladjahi, forskare emeritus

Awes Osman, Den nya somaliska föreningen

Patricia Palma och Daniella Johansson, Orten i fokus

Immigranterans riksförbund (dec–)
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Styrelsens sammansättning

Ordförande Christina Zedell

Vice ordförande Willy Viitala

Ledamöter Adnan Issa

  Björn Lagerstedt

  Esabelle Dingizian

  Bekir Uzunel

  Yusuf Aydin

  Eylem Delen

Suppleranter Claes Ånstrand

  Inger Ros

  Yusuf Cesmeli (ersatte Yasmin Sherif)

  Natalia Wrighed

  Carl Widecrantz

  Sirpa Humalisto

  Viktoria Duymenou-Wallén (ersatte Clara Lazo)

Förtroendevald revisor Lennart Lindström

Adjungerade

Nordiska museet Lena Palmqvist

Stockholms läns landsting Türker Eren

Södertörns högskola Beatriz Lindqvist
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Årsredovisning 2013

Förvaltningsberättelse Mångkulturellt centrum 8128008243

Årets ekonomiska resultat redovisar ett underskott på –138 616. Omsättningen ökade för andra året i rad 

med ca 1,3 miljoner.

Under året har vi haft negativa svängningar med utbetalning av pensioner, minskat stöd i grundbi-

draget samt tapp i projektverksamheten. Sammantaget har det handlat om minus 800 000 som kunnat 

hanteras med ökade intäkter i EU-projekten (slutredovisning för samtliga ägde rum under året), ökade 

försäljningsintäkter och externa forskningsprojekt. I hanteringen av dessa svängningar har verksamhets-

planen stakat ut riktningen. En genomgång av de aktiviteter och processer som styrelsen beslutade om har 

genomförts med något litet undantag som flyttas in i kommande årsplanering. Den positiva effekten är att 

förutsättningarna för 2014 skapar möjligheter att genomföra satsningar på ökad kommunikation.

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

mänskliga möten och social hållbarhet. Vi arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå i verk-

samheten. Den senare nivån handlar om att sprida och hämta erfarenheter till den lokala nivån i kunskaps-

utbyten vilket är ett av centrets sex mål. Den ekonomi som präglar centret består grovt sett av fyra delar: 

grundstöd från kommun, landsting och staten, projektintäkter, egna försäljningsintäkter och övriga intäkter. 

Den senare utgör självfallet den mindre delen av ekonomin.

Grundstödet minskade mot förväntan med 100 000 från Statens kulturråd. Intäkterna från forsknings- 

och utbildningsprojekt och EU-projekten ökade mot budget. Utbildningsverksamheten är under uppbygg-

nad och steg togs under 2012 och följdes upp under året i riktning mot en mer stabil plattform för fortsatt 

utveckling. Särskilda utbildningsdagar anordnades med utgångspunkt i pågående utställning ”Varning för 

ras”. De egna försäljningsintäkterna nådde sammantaget budgetmål.

Nya projekt och uppdrag bidrog till verksamhetsökningen liksom till ett ökat resande då fler uppdrag 

hade internationell anknytning i olika samarbeten. En förbättrad situation har skett under året jämfört med 

förgående år vad gäller semesterlöneskulden. Målet att få en bättre balans i uttaget har uppnåtts. Den 

ökade omsättningen stärkte intäktssidan men ökade självfallet även utgiftssidan. Den extra utbetalningen 

av pensionerna låg inte med i budget men finns reglerad i kommande budget. Kostnaden uppkom i sam-

band med den slutreglering som genomfördes under 2012 med kommunen angående personaladministra-

tiva åtaganden.

Vi kan konstatera att besöken på nätet ligger på 5 186 i månaden. På Facebook har antalet som gillar 

MKC ökat jämfört med förgående år. Inom parentes anges fjolårets siffror från januari 2013. Mångkulturellt 

centrum 1 584 (1 041), Mångkulturella almanackan 1 030 (646) samt Öppna verkstan 246 (175). Program-

verksamheten och visningarna av utställningen ”Varning för ras” fortsatte att locka nya besökargrupper till 

centret. Särskilt glädjande var att antalet visningar slog rekord.
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Den utvecklingsinriktning som centret arbetar med koncentrerades under året till fyra områden. Tre av 

dessa kom igång med strategiska aktiviteter; Unesco LUCS (lokalt Unescocenter i samverkan), kulturarvsfrå-

gor, interkulturella perspektiv. 

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

kostnaderna som täcks av ett hyres- och driftskostnadsbidrag från huvudmannen Botkyrka kommun på 

3 100 000 kronor har MKC samarbete med forskningsnätverk, det lokala förenings- och organisationslivet, 

Botkyrka konsthall, Svenska institutet, Nordiska museet, Institutet för språk och folkminnen, ENAR, Centrum 

mot rasism och ABF Botkyrka. Centret medverkar och bidrar även till Botkyrka kommuns utvecklingsarbete 

inom ramen för den interkulturella strategin. Omfattningen av dessa samarbeten har strategisk betydelse 

för verksamhetsplanen och verksamhetsutvecklingen utan att det noteras som intäkt eller kostnader i den 

ekonomiska redovisningen. Hyreskostnaderna regleras centralt mellan huvudmannen och stiftelsen och 

ingår ej i centrets bokföring.

Resultaträkning Not 2013 2012

Intäkter
Grundbidrag 1 8 325 000 8 240 000
Projektintäkter 2 2 069 374 567 000
Utbildningsintäkter  940 617 1 204 852
Bokförsäljning  654 817 583 229
Försäljning mat och varor  1 057 792 993 788
Övriga intäkter 3 2 386 364 2 588 977
Summa intäkter  15 433 964 14 177 846
   
Kostnader   
Externa tjänster  -162 782 -500 124
Övriga externa kostnader  -3 531 467 -3 284 090
Personalkostnader 4 -11 335 468 -9 681 741
Inköp av mat och varor  -456 406 -408 937
Avskrivningar enligt plan  -94 623 -113 069
Summa kostnader  -15 580 746 -13 987 961 
   
Verksamhetsresultat  -146 782 189 885

Finansiella intäkter  
Räntor   8 166 37 243 

Årets resultat  -138 616 227 128
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Balansräkning Not 2013-12-31  2012-12-31

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Maskiner och inventarier 5 206 129 175 516 
   
Omsättningstillgångar   
Lager böcker  88 841 106 829
Lager mat & varor  50 868 28 263 
Skattefordringar  – 1 074 678 
Kundfordringar  1 296 949 665 816
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  307 135 579 774
Summa  1 743 793 2 455 360
   
Kassa & bank  3 898 302 2 781 145
   
SUMMA TILLGÅNGAR  5 848 224 5 412 021

   
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat  3 959 140 3 732 012
Årets resultat  -138 616 227 128
   3 820 524  3 959 140
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  238 182 585 825
Skatteskulder  238 632 0
Övriga kortfristiga skulder  532 732 10 154
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 6 1 018 154 856 902
Summa kortfristiga skulder  2 027 700 1 452 881

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER  5 848 224 5 412 021
   
Ställda säkerheter  Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.  
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående års.
Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de förbrukats under 2013.  
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   2013 2012
Botkyrka kommun   6 085 000 5 940 000
Stockholms läns landsting   1 240 000 1 200 000
Statens kulturråd   1 000 000 1 100 000
Summa grundbidrag  8 325 000 8 240 000

Not 2. Projektbidrag  2013 2012
Urbact   97 890 100 000
Våldsbejakande extremism   15 000
Utställning romer   20 000
Vetenskapsrådet   55 000
Den färgblinda fotbollen   25 000
Realise   76 112 72 000
Eccar   726 341 280 000
Dressing Swedish  200 000
Antirasism på schemat  186 100
Medicinturism  469 050
Bortom homogeniteten  125 000
At home in Europe  188 881
Summa projektbidrag  2 069 374 567 000

Not 3. Övriga intäkter  2013 2012
Hyresintäkter  394 890 392 707
Lönebidrag  1 017 259 921 763
Fakturerade kostnader  89 552 55 707
Övriga rörelseintäkter  884 663 1 218 000
Summa övriga intäkter  2 386 364 2 588 977
    
Not 4. Löner & övriga personalkostnader  2013 2012
Löner   7 951 103 7 105 141
Pensioner  368 953 22 160
Sociala avgifter  2 625 559 2 342 069
Resor   227 221 86 292
Övriga personalkostnader  162 632 103 919
Summa löner & övriga personalkostnader 11 335 468 9 681 741
     
Antalet årsarbetare under 2013 var 24,2 varav 16,7 kvinnor och 7,5 män (2012 21,3 varav 13,5 kvinnor 
och 7,8 män). Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtagande enlig PL-KL (pensionsavtal för 
anställda inom kommun och landsting) samt tjänstegruppförsäkring. 
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Not 5. Maskiner och inventarier  2013 2012
Ingående anskaffningsvärde  2 651 737 2 532 248
Inköp   125 236 119 489
Utgående anskaffningsvärde  2 776 973 2 477 655

Ingående avskrivningar  2 476 221 2 363 152
Avskrivningar  94 623 113 069 
Utgående ackumulerade avskrivningar  2 570 844 2 476 221
    
Utgående restvärde enligt plan  206 129 175 516

Not 6. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2013 2012
Semesterlöneskuld  700 244 795 047
Upplupna kostnader  107 910 31 855
Upplupna intäkter  180 000 –
Beräknat arvode till revision  30 000 30 000

Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 1 018 154  856 902
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Revisionsberättelse
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(Styrelsens namnteckningar)
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Sommarjobb på Mångkulturellt centrum. Åtta ungdomar gjorde sitt eget Residence-projekt: planerade och genomförde skapande aktiviteter runt om i 

norra Botkyrka. Sammanlagt deltog över 400 personer och ännu fler fick något att fundera på. Som den jättelika kompassrosen på Fittja äng, framta-

gen av 9–12-åringarna som deltog i Presidenterans skaparläger.


