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Under 2018 figurerade Mångkulturellt centrum flitigt i media. Allra mest skrevs 

det om centret på nätet, vilket inte är konstigt med tanke på att delar av det of-

fentliga samtalet har flyttat till webben. Tillväxten av digitala tidningar och sam-

talsforum visar inte heller några tecken på att mattas av.

Mest press – alla kategorier – fick appen Reality Check, som centrets utbild-

ningsteam var med och tog fram tillsammans med stiftelsen Teskedsorden och 

Anna Lindh-stiftelsen. 

Mångkulturella almanackan 2019, som i år gjorts i samarbete med Ålands 

landskapsregering och som bland annat har de fem nationella minoriteterna och 

deras språk som tema, fick stor medial uppmärksamhet när den utkom i oktober, 

både på Åland och av Sisu, SR:s finskspråkiga kanal.

Vår konstpedagog Saadia Hussains olika konstprojekt med kvinnor i Fittja 

uppmärksammades också stort i press och media.

MKC har även omtalats i flera artiklar och krönikor. I samband med release-

festen för Reality Check hade en stor pappdocka som föreställde en ”hotfull” 

polis av misstag placerats vid ingången till utställningen En för alla, alla för vem? 

Detta fick journalisten Peter Kadhammar att insinuera att MKC tar ställning för 

kriminella, mot polisen. Det blev ett slags fortsättning på Kadhammars smuts-

kastning av centret som han inledde med en negativ krönika om centrets hante-

ring av Rest in Peace-målningen året innan. 
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Svenska Dagbladet. 21 januari
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 Dagens Nyheter. 6 mars
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Tidskriften Mana. 6 april
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É Romani Glinda. Nr 4–5
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Situation Stockholm. November
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Tidskriften Hemslöjd. Nr 5
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Familj. 11Måndag 12 november 2018 DAGENS NAMN Konrad Kurt
Konrad är ett forntyskt namn som betyder djärv i råd. Kurt är en tysk 
form av Konrad och betyder djärv rådgivare.

Pedagogen Marit Nygård, utgivarna Katrin Holmberg och Andreas Jonasson samt Ålands landskapsregerings specialsakkunniga 
inom integration Helena Flöjt-Josefsson och verksamhetsledaren för Mångkulturellt centrum Leif Magnusson presenterade alma-
nackan på fredagen.   Foto: Daniel Eriksson

Stort åländskt utrymme i
mångkulturell almanacka
Åland har fått stort 
utrymme i den svenska 
mångkulturella alma-
nackan för 2019 som ges 
ut för 29:e året i rad. 
Men så ges även den tra-
ditionella kalendern ut 
i samarbete med Ålands 
landskapsregering.

Den svenska mångkultu-
rella almanackan har ut-
kommit sedan 1990-talet 
och är en väggkalender 
för framför allt skola, för-
skola och arbetsplatser 
där många av de stora 
religionernas högtider, 
folkliga firanden, interna-
tionella dagar och mycket 
mer finns samlade. Så gott 
som varje kalenderdag un-
der året finns det något att 
uppmärksamma från värl-
dens alla hörn.

I almanackan för 2019 
har Åland fått stort utrym-
me då den ges ut i sam-
arbete med Ålands land-
skapsregering.

Helena Flöjt-Josefsson, 
specialsakkunnig inom in-
tegration på landskapsre-
geringen, har i allra högsta 
grad varit delaktig i projek-
tet.

– Idén kom då jag satt 
och bläddrade i 2018 års 
kalender och det är kul 
att vi nu är med. Vi hop-
pas att de ska vara en 
inspirationskälla för det 
pedagogiska arbetet i bå-
de skolor och förskolor, 
säger Helena Flöjt-Josefs-
son om kalendern som 
utges av Mångkulturellt 
centrum i Fittja utanför 
Stockholm.

Åländsk midsommar
Åländska högtider och 

andra viktiga dagar har 
aldrig tidigare varit repre-
senterade i almanackan. 
Nu finns både Självstyrel-
sedagen, Ålands flaggas 
dag samt fakta om Ålands 
demilitarisering väl be-
skriven i almanackan. Att 
Mors dag firas på en an-
nan dag på Åland och i 
Finland än i Sverige fram-
kommer även. Uppslaget 
för juni uppmärksammas 
stort med en åländsk mid-
sommarstång och en be-
skrivning om firandet.

– Det är jätteroligt, säger 
Helena Flöjt-Josefsson.

Tanken är att almanack-
an ska användas i samtliga 
förskolor och skolor på 
Åland som ett pedagogiskt 

material. Till almanackan 
kommer även ett brett ma-
terial kallat ”Pedagogiska 
pärlor”.

– Personalen i skolorna 
är proffs på det här. Här 
får information om de 
olika dagarna där de peda-
gogiska pärlorna erbjuder 
konkreta verktyg kring hur 
man bland annat kan upp-
märksamma mångkultur 
genom diskussion och 
pyssel.

För allmänheten
För det pedagogiska ma-
terialet har Marit Nygård 
ansvarat.

– Det finns något för alla 
åldrar, säger Helena Flöjt-
Josefsson.

Ålands landskapsreger-
ing kommer även att dela 
ut ett begränsat antal al-
manackor till allmänhe-
ten.

– Är man intresserad så 
kommer vi att ordna att 
man får tillgång till en al-
manacka, lovar Helena 
Flöjt-Josefsson.

2019 är av FN utsett till 
Internationella året för 
ursprungsfolkens språk. 
Almanackan ges därför 
även stor uppmärksamhet 
åt det samiska språket och 
de fyra övriga nationella 
minoritetsspråken som 
finns i Sverige.

Thomas Jonsson
thomas.jonsson@alandstidningen.ax
tel: 26 653

» Födelsedag 60 år

Annsofi Joelsson
Namn: Edna Annsofi Marga-
reta Joelsson.

Född: Den 17 november 1958 i 
Lumparland.

Bor: I Lumparland.

Yrke: Primärskötare.

Familj: Make Lennart, sonen 
Kristiffer med fru Malin och 
barnbarnet Leon. Dottern Ma-
delene med make Robert och 
barnbarnen Noel och Nova. 
Sonen Sebastian med sambo 
Karin.

Intressen: Tärdgård, Nybonds-
föreningen i Krogstad.

Firar: Firar med kaffebjudning 
vid Nybonds på födelsedagen 
mellan klockan 14.00 och 
17.00. Jubilaren undanber sig 
presenter i stället kan den som 
vill ge ett bidrag till museigår-
den Nybonds.

Selma har fått en lillebror. Den 26 oktober kl 20.35 föd-
des Neo med måtten 4.105 gram och 50,5 cm. Föräldrar 
är Sara och Åke Sigfrids och familjen bor i Mariehamn. 
 Foto: Privat

» Dagens ros
Jag vill ge dagens 
ros till alla som 
stannade i lördags 
kväll och fråga om vi behövde 

hjälp, känns tryggt att veta att 
de finns så många omtänk-
samma människor.  

Pamela Wickström rosar.

Den 29 oktober blev Philip storebror. Då föddes Zoe och 
hon vägde 3.335 gram och var 49 cm lång vid födseln. 
Föräldrar är Linda Ellfolk och Antonios Tsitses och fa-
miljen bor i Jomala.  Foto: Privat

» Barn i bild Neo

» Barn i bild Zoe

Katarina Holme-Wiklund och Helena Flöjt-Josefsson visar upp juni månads uppslag där den 
åländska midsommarstången finns avbildad.



                                                                                                                   SIDAN 33VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018, BILAGA 

LÄNKAR 2018

180116 SR Morgonandakten: Min intention – Saadia Hussain

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1008926?programid=1320

180118 Botkyrka Direkt SD-motion om att göra om MKC t E-sportcenter

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sd-gor-mangkulturellt-centrum-till-e-

sportcenter/reprap!UJi1Y1jGtm5RNVC1jmgMGA/

180119 Lokaltidningen (Laholm). Intervju med René Leon Rosales om vardagsra-

sism och rädslan för invandrare

http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2019-01-19/-Inv%C3%A5nare-anger-

invandrare-som-sk%C3%A4l-till-otrygghet-3953284.html

180123 Botkyrka direkt. Intervju med Leif (nominerad t Guldhanden)

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/leifs-vapen-mot-ungdomsstok-och-

rasism-en-fotboll/reprav!aSf5gD3jpz37Xnrya5lGJg/

180206 SvD Maria Ludwigson om MKC

https://www.svd.se/alice-bah-kuhnke-borde-ha-akt-till-fittja

180207 SVT Nyheter.  Intervju med René Leon Rosales om vardagsrasism

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-om-vardagsrasism-ett-problem-i-

ett-demokratiskt-samhalle

180212 Stockholms fria. Artikel av Stellan Beckman och Andreas Ali Jonasson: 

Sveriges minoriteter tjänar på jämlikhetsdata

http://www.fria.nu/artikel/132443

180213 Dagens Samhälle, Anosh Ghasri om jämlikhetsdata och Vänsterpartiet

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/att-kla-identitetspolitik-i-antirasis-

mens-skrud-ar-hojden-av-ironi-20696

180214 Linköping News om Reality Check

https://linkopingnews.se/nyheter/ostgotsk-skola-modell-for-ny-kandis-app-

mot-rasism-for-tonaringar/

180217 Fria tidningen om Reality Check

http://www.fria.nu/artikel/132457 

180220 Feber om Reality Check (Feber är en nätbaserad tjänst som skriver om 

teknik, appar, nätet, mobiler, datorer etc.)

http://feber.se/mobil/art/378269/reality_check_r_en_app_mot_ras/ 
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180220 Nyhetssajten Breakit om Reality check 

https://www.breakit.se/artikel/11721/sveriges-forsta-app-mot-rasism-ar-har-

visar-hur-det-kan-kannas 

180301 DN-intervju m Leif Magnusson som bemöter Kadhammars kritiska krö-

nika i AB

https://www.dn.se/sthlm/mangkulturellt-centrum-i-fittja-om-pappdockan-

absurd-kritik/

180305 Skattebetalarna – kritik mot MKC efter Kadhammars krönika

https://www.skattebetalarna.se/sloseriombudsmannen/pengar-till-integration-

slosas-bort-botkyrka

180306 SvD Ledare – kritik mot MKC kritik mot MKC efter Kadhammars krönika

https://www.svd.se/alice-bah-kuhnke-borde-ha-akt-till-fittja

180307 Aktuellt fokus.  Försvar av MKC mot Kadhammar, Lifvendahl etc

https://aktuelltfokus.se/har-hogern-glomt-bort-att-de-ar-emot-politisk-styr-

ning/

180308 MUCF om faktafel i SvD:s ledare ang. bidrag t MKC och Reality check 

https://www.mucf.se/faktafel-i-ledare-fran-svd 

180309 Nyheter idag om ”Bland våra hjältar finns inga vita män”

https://nyheteridag.se/bland-vara-hjaltar-finns-inga-vita-man-ny-utstallning-

pa-mangkulturellt-centrum/

180313 Malmö stad. Om FN-dagen mot rasism, kort presentation av Rene som 

medverkar

https://malmo.se/fndagenmotrasism

180314 Riksdagen. Alice Bah Kunkes svar på SD-fråga som ifrågasätter bidrag t 

MKC

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fra-

ga/skattemedel-till-tvivelaktiga-integrationsprojekt_H512968

180321 Mitt i Tyresö. Intervju m Leif i egenskap av jurymedlem om Årets var-

dagshjälte 

https://mitti.se/nyheter/vardagshjalte-sprider-energi/?omrade=tyreso

180321 Botkyrkabyggen om konstkuben och systrarnas första träff i Verkstan

http://www.botkyrkabyggen.se/artikel/systerskapets-betydelse-diskuteras-pa-

systrarnas-konsts-forsta-ideverkstad
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180323 Nya tider om ”Bland våra hjältar finns inga vita män”

https://www.nyatider.nu/vita-man-har-ingen-plats-i-ny-konstutstallning/

180413 Södra Sidan om valet och demokratin, Leif intervjuas

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/infor-100-arsfirandet-okade-klyftor-

hotar-demokratin-i-botkyrka/reprdl!VeonYsikZ0yhofg3qwRp0Q/

180419 Mitt i Botkyrka om KP Arnoldsonpriset t Redline

https://mitti.se/noje/kultur/redline-recordings-masse-salla-arnoldssonpriset-

fittja-botkyrka/?omrade=botkyrkasalem 

180426 Södra Sidan: Redline om prispengarna (KP Arnoldsonpriset)

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/redline-vi-ger-prispengarna-till-vara-

foraldrar/reprdz!SeU3iVvYn68MimSIz@Qw/

180503 Tidningen Syre om Edda Manga och hennes föreläsning 7 maj MKC

https://tidningensyre.se/stockholm/halla-dar-26/

180506 Stockholm Direkt om Razak Abouds ”Hitta hem”, utgiven av MKC förlag 

2016.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/du-ar-i-sverige-nu-kompis-sa-undvi-

ker-du-onodiga-kulturkrockar/repref!plC9B4Uz9LyX158RxPUAmw/

180528 SR Epstein och Nordegren. Intervju m Razak Aboud om ”Hitta hem”

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1083278?programid=4058

180530 SVT om Saadia Hussain och systermålningen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/systrar-skapar-konst-i-fittja

180601 Tidningen Syre om Allmändalen

https://tidningensyre.se/2018/nummer-40-stockholm/civilsamhallet-tar-plats-

fittja/#

180601 SVT Uutiset. Intervju m Andreas Jonasson under Allmändalen om sveri-

gefinnar

https://www.svtplay.se/video/18069035/uutiset/uutiset-1-jun-17-45-

2?start=auto

180602 Botkyrka Direkt om Saadia Hussain och systermålningen 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/systermalningen-pa-fittjas-konstkub-

invigs/reprfa!ZIV3RM27x7pmWKyTZcQJg/

180607 ” Mer barnkultur” om Reality check

http://merbarnkultur.se/framtid/appar/appropa-rasism/
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180607 SR. Intervju m Andreas Jonasson om finskspråkiga skyltar i Botkyrka

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6966190

180612 SVT Nyheter om Ebba Busch Thors utspel om RIP-målningen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kd-vaggmalningen-i-fittja-rekry-

terings-propaganda

180618 Omvärlden om Reality Check

https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/apparna-som-verktyg-

for-att-forandra-varlden/

180625 SR Sisuradio om Språkrevolten på Allmändalen

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6979888

180808 Botkyrka Direkt. NoBo till Way West

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/norra-botkyrka-tar-plats-pa-way-out-

west/reprhg!UGxghtt3d79r3PKzOBPg/

180826 Nyheter 24. Sverigedemokraterna om MKC och identitetspolitiken

https://nyheter24.se/debatt/913216-sverigedemokraterna-identitetspolitikens-

ogenomtrangliga-borg

180827 GP Hamid Zafar om MKC, RIp och statligt stöd 

http://www.gp.se/ledare/zafar-myndigheter-ska-inte-finansiera-polishat-i-

f%C3%B6rorten-1.7837743

180830 Botkyrka Direkt Om Boodla i Alby, MKC nämns

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-skordas-norra-botkyrkas-egna-

ekogronsaker/reprhD!5U7zBYYGSXdSlKKK4vORCA/¨

180906 Youtube Antirasistiska akademien Edda – Rasism som nationalismens 

verktyg

https://www.youtube.com/watch?v=gi4DHiXc9YU

190908 SVT om nyåren i september, med Mångkulturella almanackan som upp-

given källa

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/de-firar-nyar-i-september

180909 Botkyrkas röster, Shooredaktionen om ”En för alla, alla för vem?”

http://www.botkyrkasroster.se/produktion/en-for-alla-alla-for-vem/

180918 Feministiskt perspektiv om pjäsen Exil Bergman på Dramaten, där Edda 

Manga medverkade

https://feministisktperspektiv.se/2018/09/18/fem-unika-forhallanden-till-berg-

man/
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180928 Feministiskt perspektiv om Angelica Harms bok Lesbos – ett slags limbo

https://feministisktperspektiv.se/2018/09/28/fa-manniskor-pa-flykt-nar-en-

slutdestination/

181003 Ljungkile nyheter. Intervju med Aygül om Reality Check

http://www.ljungskilenyheter.se/?p=13177

181017 SR Sisuradio om Mångkulturella almanackan (på finska)

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=185

181018 SR Sisuradio om Mångkulturella almanackan 2019

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=7070304

181025 Veras digitala verktyg om att jobba på förskolan med Mångkulturella 

almanackans Pedagogiska pärlor

https://verasdigitalaverktyg.wordpress.com/2018/10/25/att-jobba-med-green-

screen-film/

181030 SVT Uutiset om Mångkulturella almanackan

https://www.svt.se/nyheter/uutiset/uusi-almanakka-nostaa-esiin-kansalliset-

vahemmistot

181105 Minoritet.se om Mångkulturella almanackan 2019

http://www.minoritet.se/nationella-minoriteter-lyfts-fram-i-almanacka

181107 Botkyrka Direkt Om Saadia Hussains nya projekt med väggmålning av 

Fittjas pensionärer

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/pensionarer-gor-vaggmalning-i-fittja-

centrum/reprkf!MFtUfq2fViOMIKTbM6M4w/ 

181107 Ledarsidorna. Ann Heberlein om antirasism och rasism (MKC m.fl. får sta-

tuera exempel)

https://ledarsidorna.se/2018/11/tre-nyanser-av-rasism/

181109 Ålands radio om Mångkulturella almanackan 2019

https://alandsradio.ax/nyheter/aland-mangkulturell-almanacka 

181112 Ålandstidningen om Mångkulturella almanackan 2019

https://www.alandstidningen.ax/nyheter/stort-alandskt-utrymme

181129 Tidningen Vi. Ref. till ”At home in Europe”-rapporten (utgiven av MKC 

förlag) 

https://vi.se/sprickor-i-sjalvbilden/
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181120 Feministiskt perspektiv om MR-dagarna, MKC omnämns.

https://feministisktperspektiv.se/2018/11/20/mrdagarna-faran-nar-civilsamhal-

let-ar-beroende-av-statsbidrag/ 

181205 FSL Läraren (Finland) om föreläsning av Anja Norell

https://www.fsl.fi/lararen/4584-hur-motas-rasism-i-skolan

181212 Botkyrka Direkt Om utställningen ”Livets röda tråd i Länken”

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nal-och-trad-gav-kvinnor-makt-att-

beratta-sin-historia/reprlk!m8wcEN8xlZaIZ6JMhaPxg/


