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MÅNGKULTURELLT	CENTRUM	–	MKC	
PÅVERKAN	UNDER	2018	OCH	PÅ	GÅNG	2019	
MKC	–	En	säker	mötesplats	för	osäkra	frågor	
 
Under valåret 2018 fick migrations- och integrationsfrågorna en mer framträdande plats i 
valrörelsen. Politiseringen ökade påtagligt enligt många bedömare. MKC:s uppdrag att bidra med 
forskningsbaserad kunskap som underlättar en interkulturell integration fick därmed ny 
uppmärksamhet riktad mot oss att hantera. Kritiken mot den liberala demokratimodellen med mål 
att arbeta för jämlika villkor och stärkta rättigheter för individer ifrågasattes. Vårt uppdrag har ett 
brett fokus på samhällsförändring och utveckling genom Botkyrkas unika demografiska position 
som skapats av en omfattande migration under lång tid. 
 
Trots denna ökade polarisering i det politiska landskapet så har vårt arbete bedrivits i en 
omfattning som varit intensiv. Vi kan konstatera att den rapport om Afrofobi i Sverige vi på MKC 
gjorde 2014 varit en del av EU:s erkännande av fenomenet 2018. Likaså har vi bidragit till att 
plattformen Unesco LUCS arbete med platsutveckling, social hållbarhet och stärkta mänskliga 
rättigheter i praktiken fått förnyat förtroende att arbeta långsiktigt. Vi bedriver viktig forskning om 
rasism och är halvvägs i arbetet kring det som kallas jämlikhetsdata.  
 
Det är en risk att driva kunskapsfrågor som på djupet vill diskutera representation, minoriteters 
ställning, ifrågasatt eller villkorad svenskhet, olika underordingar och bristande inkludering av 
individer och kategorier i vårt samhälle. När vi väljer att lyfta fram forskning som granskar olika 
maktförhållanden i samhället öppnar vi upp för kritik och reaktioner. Vi tror själva att detta är en av 
nycklarna till ett kontinuerligt och öppet lärande som stärker demokratin. Vårt ansvar som 
organisation är att vara en säker mötesplats för osäkra frågor ty frågorna är fler än svaren i vår 
samtid när globaliseringens kraft möter lokala samhällen. 
 
Leif Magnusson, Verksamhetschef – MKC  
(Hela Verksamhetsberättelsen för 2018 finns på vår webb: mkcentrum.se) 

ÅR	2018	I	SIFFROR	

 

Vi	bedriver	forskning	om	rasism,	utifrån	tre	kunskapsteman:	
Kulturarv,	Urbana	livsvillkor,	och	Ras,	diskriminering	och	svenskhet.	

 

• Omsättning: 22 miljoner kronor i verksamheten 
• Över 30 000 besökare i våra lokaler 
• 110 föreläsningar och workshops där vi 
• nått nästan 3 000 personer 
• 5 särskilda utbildningsuppdrag för Botkyrka kommun, Riksidrottsförbundet, Live Nation, 

MUCF – Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Södertörns högskola – SH  
• 6 forskningsprojekt 
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PÅVERKAN	UNDER	2018	
	
Botkyrka	går	före		

Som en kommunal stiftelse verkar vi med och för Botkyrka, genom kunskapsförsörjning, nätverk 
och utveckling. 2018 lanserade vi ett nytt utbildningskoncept för kommunens anställda – 
Lärandecirkel på temat antirasism. Ett transformativt och praktiknära koncept där deltagarna i en 
samskapande läroprocess under återkommande träffar med vår forsknings- och utbildningsenhet 
utvecklar ny kunskap och nya handlingsmöjligheter i förhållande till aktuella utmaningar inom sin 
profession i praktiken.  
Genom Unesco LUCS, grundat av Botkyrka kommun, och där MKC är medlemmar och håller 
Kanslifunktionen sedan starten 2014, initierades under 2018 det svenska nätverket för 
interkulturella städer, med stöd av Europarådets nätverk Intercultural Cities, ICC.

	
Kunskap	och	samarbeten	–	MKC:s	DNA	
 
2018 genererade stärkta samarbeten med våra långt stående 
partners Kultur- och utbildningsnämnden i Region Stockholm 
och Statens Kulturråd. Vi fördjupade våra kunskapsutbyten och 
fortsatta samarbeten med Institutet för språk och folkminnen – 
Isof, Nordiska Museet, Stiftelsen Teskedsorden, Stockholms 
stad, Södertörns högskola, Teologiska institutionen på Uppsala 
Universitet, samt nationella föreningen Unesco LUCS. 

	
Bred	målgrupp	–	en	bred	utmaning	
 
MKC är en säker plats för osäkra frågor. Vår målgrupp är bred, 
från äldre till yngre, land till stad, lokalt till globalt, med hela 
spektrumet av socioekonomiska förutsättningar. Men vårt 
uppdrag är tydligt – Att erbjuda ett brett lärande om våra 
kunskapsteman, tillgängligt för fler! Våra programpunkter 2018 
kopplade teori till empirisk kunskap, i mötet med en lärande 
organisation som MKC är. Läsecirkel, Mat som konst, AW med 
forskare och utställning med lokala konstnärer, som under 2018 
väckte opinion med Bland våra hjältar finns inga vita män. 
Komplexa frågor som vi på MKC hjälper att reda i, sedan 1987. 
Detta är vår utmaning, och vårt incitament.  
 

 

 
 

 
 

 

	
Reality	Check	–	Sveriges	
första	app	mot	rasism!	

	
Vinnare	av		

Årets	Initiativ	2019!
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PÅ	GÅNG	UNDER	2019	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
Metodologiska	Laborationer	–	Jämlikhetsdata	

Är det okej att som forskare kartlägga människors etnicitet eller 
hudfärg? Frågan om det som kallas jämlikhetsdata väcker 
starka känslor, inte bara i forskarvärlden. MKC:s forskare Edda 
manga leder forskningsprojektet Metodologiska laboratorier 
som söker efter etiskt försvarbara och vetenskapligt hållbara 
metoder för att kartlägga diskriminering. FN:s och Europeiska 
Rådets kritik mot Sveriges bristande ansvarstagande för 
diskriminering kopplad till etnicitet eller föreställningar om ras 
sporrar i arbetet som finansieras av Vetenskapsrådet. Vidare 
undersöks den kunskapsteoretiska och filosofiska frågan om i 
vilken mening det är möjligt att mäta rasism. 2019 är vi 
halvvägs i mål med att hitta metoder och en fungerande modell. 
 
 

När	betongen	rätar	sin	rygg	–	Ny	bok	ute!	
 
Det 4-åriga forskningsprojektet ”Förorten och 
folkbildningsrenässans” med finansiering från Vetenskapsrådet 
mynnade ut i en bok: När betongen rätar sin rygg. 
Ortenrörelsen och folkbildningens renässans som släpptes 
våren 2019. MKC:s forskningsledare René León Rosales har 
publicerat sju artiklar kopplat till projektet som genomförts i 
samarbete med Göteborgs Universitet. Ortenrörelsen är det 
samlande namnet på den mobilisering som nu sker i 
stigmatiserade bostadsområden, liknande arbetarklassens krav 
på rösträtt och anständiga livsvillkor för över 100 år sedan. 
Boken handlar om bakgrunden till och framväxten av denna nya 
förortsmobilisering. 
 
 

WOW	–	Way	Out	West	i	Göteborg	

#wowNoBo För andra året i rad intar NoBo Sveriges fetaste 
musikfestival, där vi i år lanserar en ny digital plattform som 
möjliggör för fler att delta virtuellt i de olika workshops, 
aktiviteter och kurser NoBo erbjuder. NoBo är MKC:s initiativ för 
unga, en kulturproducerande organisation som tillsammans 
med mediahuset Fanzingo och innovationshuset Changers Hub 
aktiverar unga att skapa sin egen framtid inom musikindustrin, 
oavsett socioekonomisk bakgrund. @NoBoOnline 
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2019	fortsätter	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
En	för	alla,	all	för	vem?	–	Vår	arena	för	demokrati		
 
MKC är en plats där fler röster får höras. Demokrati är 
folkomröstning, men vem får rösta, var? Och hur upprätthålls 
demokratin mellan valen? Vem har rätt i en demokrati? Vad 
händer när demokratin blir en utopi, ett spel, en bubbla eller en 
alternativ sanning? I vår utställning och arena för demokrati 
diskuterar vi komplexa ämnen, olika perspektiv på demokrati 
och migration. Hösten 2019 laddar vi arenan med riktade 
samtal för nischade målgrupper – öppet för alla! 
 

Högskolepoäng	för	pedagoger	
 
År 2019 kör vi sjunde omgången av vår populära 
Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för 
yrkesverksamma i skolan, 7,5 hp. Tillsammans med Södertörns 
högskola leder MKC:s utbildare åtta heldagar förlagda hos oss, 
där lärare och annan skolpersonal från länet fördjupar sin 
kunskap om normer, våldsförebyggande arbete och 
interkulturella förhållningssätt för att göra skolan till en 
inkluderande och trygg plats. En åttonde omgång av kursen 
planeras för Botkyrka kommuns anställda. 
 

Mat	–	Kulturarv	i	decennier	
 
Mångkulturella almanackan är ett av MKC:s signum. I 30 år har 
vi skapat och publicerat almanackan med mångfacetterade 
berättelser och nytänkande kring kulturarv. Hösten-19 släpper 
vi 2020-års almanacka, temat blir mat! Mat som förenar oss, 
mat som delas, mat och möten. Precis som MKC:s Tavernan är 
en mötesplats över en bit mat, firas många högtider, både 
nationella och religiösa, med hjälp av starka kopplingar till mat 
och sötsaker. 2020 kommer bli ett gott år! 
 

MKC	som	mötesplats	–	Vi	har	plats	för	fler!	
	
Frukostträffar – ett nytt koncept vi initierar under 2019, där vi 
bjuder in individer, organisationer och företag under lättare 
former för att visa upp vår verksamhet och våra lokaler. Vi 
bjuder på frukost och bollar idéer och nyfikenhet med dig kring 
samarbeten, programpunkter, konferensarrangemang, och allt 
annat möjligt som ännu inte dykt upp! En expandering av 
konceptet till nätverksluncher och mingel sker till hösten. Vi är 
en säker plats för osäkra frågor.

MÅNGKULTURELLT	CENTRUM	–	MKC	verkar	för	ett	samhälle	där	mångfalden	reflekteras	i	den	
nationella	självbilden,	och	där	migration	ingår	som	en	självklar	del	i	det	svenska	kulturarvet.	

Sedan	1987.	


