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Unboxing the sandbox is a 
transnational leadership 
programme designed to tackle 
the pressing question of how to 
untap the full potential of 
transnational cooperation?  

For many years, hundreds and 
hundreds of cross-border and 
transnational projects have 
been undertaken in various 
constellations in the region. 

However, many of these projects 
proved to have limited 
durability. They often cease to 
exist when funding runs out and 
the results generated are 
seldom integrated into the 
normal operations of the home 
organisation. 

One explanation is that these 
”projects” have been developed 
and managed in relative 
detachment from their home 
organisation; in computer 
security terminology they were 
”sandboxed” and in practice 
worked as ”international 
satellites” of the ”mother ship”. 

Based on this assumption, the 
programme is designed to 
problematize the current state-
of-affairs and to find ways and 

strategies whereby 
transnational projects can be 
”unboxed” and the 
competencies, insights and 
funding can be strategically 
used for the long-term benefit 
of the home organisation. 

Under the keywords of mutual and 
interactive learning and insight the 
programme is built as to enhance 
the overall understanding of the 
complexities of modern day local 
and regional administration when 
it is faced with cross-border and 
transnational challenges and 
opportunities.  

The focus will be on developing 
the organizational models whereby 
the potential of the transnational 
cooperation is realized, without 
overly stifling the innovative space 
needed for ”start-up” activities and 
agendas.  

The programme targets the local 
and regional level in the BSR; in 
particular senior elected officials 
(politicians) and the head of 
administrations (administrators). 
These two groups represent the 
strategic level of each 
organisation, with the position to 
redesign the existing governance 
structure that has endorsed the 

”sandboxing” of transnational 
cooperation.  

The programme is developed by 
the Swedish Institute in 
cooperation with the Norden 
Association and with support from 
among others the Baltic Sea 
Commission and the Union of 
Baltic Cities and consists of three 
modules in 2016. 

I. A landscape of sandboxes 
(Warsaw, 22-24 February); the 
logic and track record of what has 
been, the intent and adaptability of 
existing strategies and visions. 

II. Tools and opportunities (Riga, 
11-13 April); understanding and 
adapting the existing funding and 
organizational matrix to the 
strategic needs of the home 
organization. 

III. Towards a new modus operandi 
(Tallinn, 13-14 June); delineation 
of roles & responsibilities and 
organizational innovation as a way 
to capture the full potential of 
transnational cooperation. 

For information on the programme 
and the ongoing recruitment, 
contact the project leader, Dr. 
Mikael Olsson mikael.olsson@si.se 
or +46 (0)703 269452. 

unboxing the sandbox*!
A TRANSNATIONAL LEADERSHIP PROGRAMME

* In computer security, a sandbox is a security mechanism for 
separating running programs. A sandbox typically provides a tightly 

controlled set of resources for guest programs to run in… Network 
access, the ability to inspect the host system [is] usually disallowed 

or heavily restricted. Sandboxing is frequently used to test unverified 
programs […] without allowing the software to harm the host device

– ANNONS –
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Civilsamhället har att göra!

Just nu är jag en ganska olycklig individ med anledning av höstens 
utveckling i Sverige, Europa och världen. Det ”onda”, det moraliskt 
onda, normvidriga, har spridit sig som aldrig förr. 

För en religiös kan det kanske te sig som om djävulen släppt ut alla 
onda andar på en gång. ”Glöm inte att även jag utvecklas”, som djä-
vulsfiguren sa i en bok.

För iCke-religiösa har samhällets lidanden, farhågor, fraktioner, frus-
trationer, konflikter, motsättningar, utsatthet fått sitt vulkanutbrott 
och det är nu en fråga om akut hantering och sedan måste en ny ord-
ning etableras.

livets värde beror på vilken mening man ser med livet. En del upp-
lever ”kärlek till livet”. Det benämns biofil. Andra upplever ”kärlek 
till döden”, vilket har benämnts nekrofili (i psykologisk betydelse, se 
E Fromm). I vår tid har etno- och ultranationalismens nekrofili fått 
fotfäste, se till exempel vad som skrivs i sociala media. Sadism, hot, 
psykiskt våld, döden är där. Nekrofilerna, i Erich Fromms beskrivning 
i boken ”Människohjärta”, har fått sin nya sociala mediearena. Det 
måste vi lära oss att se, hantera och minska.

soCialmoral är inget av naturens givet. Möjligheten till densamma 
finns dock där. Men det krävs uppfostran. Det krävs ständig bild-
ningsverksamhet. Det krävs kultivering. Men inte auktoritärt, utan i 
god nordisk bildningstradition. Bildning baserad på frihet och rätt, i 
ett frihetligt folkligt-demokratiskt samtal och samspel.

Civilsamhällets frihetliga och demokratiska aktörer, som detta num-
mer fokuserar, har mycket arbete framför sig. Många värden står på 
spel. Människovärde, mänsklighetsvärde, personlighetsvärde och ge-
menskapsvärde är grundläggande kulturarv och framtidsprogram. Ett 
gemensamt ansvar för kärlek till livet.

Välkomna till nr 4. Tema för nästa nummer är ”Fred och mellanfolk-
ligt samarbete”.

Och God Jul och Gott Nytt År.

BO ANderSSON, chefredAktör
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Under tre dagar i september  
arrangerades en demokratikon-
ferens i hangaren Subtopia i 
Alby. 50 internationella idéma-
kare deltog.
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Idrottsrörelsen gör stora sociala 
insatser, inte minst på integra-
tionsområdet. 
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hen, hin och genus. Genusveten-
skapens begrepp har satts under 
lupp och samlats i en flerspråkig 
ordlista.
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Många människor med psykisk 
ohälsa utestängs från arbets-
marknaden. Lösningarna finns, 
men finns viljan, frågar sig kjell 
Broström, NSPh.
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Det demokratiska fria föreningslivet i Norden är en 
grundläggande del i våra nordiska samhällen. Det 
skapar tillit, fostrar i demokrati, producerar nyttighe-
ter i form av välfärdstjänster och service, trivsel och 

personlig utveckling.

Det finns i tankelivet en statisk bild av ”föreningslivet”, men 
föreningslivet är som näringslivet: Nya föreningar startar och 
andra läggs ned. Hela tiden. Och det sker därmed en struktur-
omvandling. Hela tiden.

De stora organisationerna, med stora kanslier råkar också 
ut för det, men de hanterar omvandlingen på andra sätt. Stora 
organisationers omvandling är en långsammare process än de 
lokala föreningarnas.

Det är få som skriker kris i massmedia när lokala föreningar 
läggs ned. Men minskar medlemsantalet i stora organisationer 
står det ibland på DN:s ledarsida.

Det flertyDiga och vaga begreppet ”civilsamhälle”, som den 
svenska riksdagen beslutade om för snart tio år sedan, skapade 
en del förvirring i Sverige. Det har också delvis varit fallet 
i övriga nordiska länder där civilsamhälle blev ett vagt och 
flertydigt alternativ till tidigare benämningar av folkrörelse- och 
medborgarorganisationer. Föreningslivet är bara en del av ”civil-
samhället” som begrepp. Därutöver räknas upp en massa andra 
fenomen, som nätverk, grupper, projekt.

Det visaDe sig dock vara lättare med en teoretisk formulering 
än vad som kunde utvecklas i den praktiska administrativa 
vardagen. Hur skulle bidrag konstrueras och hanteras till annat 
än föreningar och andra juridiska personer? Vem är ansvarig 
för och i ett nätverk? En grupp? Ett projekt? Frågor som hela 
EU brottas med i sitt arbete med ”civilsamhälle”, inte bara de 
nordiska länderna.

nu har verkligheten delvis korrigerat den teoretiska formule-
ringen. Stöd, anläggningar, projektmedel betalas ut till juridiska 
personer. Någon måste ju vara ansvarig. Grunden är alltså 
administrativt sett åter juridiska personer, men i något bredare 
betydelse än enbart ideella föreningar, utan också kooperativ, 
stiftelser, allmännyttiga bolag m m.

föreningen norDen strävar efter ett starkt civilsamhälle, som 
har en effektiv samverkan med en stark näringslivssektor och en 

stark offentlig sektor. Det finns föreningar i alla tre sektorer. Ja, 
där finns också nätverk, kluster och projektgrupper.

i Den ”norDiska samhällsmoDellen” bidrar den demokratiska 
föreningsformen till att främja och stärka samhällets demo-
kratiska ordning, ansvar och varaktighet. Nätverk och grupper 
behövs de med, men de ger inte den kraft och organisation som 
bidrar till det nordiska samhällslivets utveckling.
Stödet till föreningslivet går att jämföra med stödet till kultur- 
och näringsliv i bred betydelse. Där finns allt från starta eget-
stöd, organisations- och verksamhetsbidrag till marknads- och 
utvecklingsstöd. Det borde gälla stödet också till föreningslivet, 
i samtliga sektorer.

kommanDe policy för civilsamhället som Nordiska minister-
rådet arbetar med borde ha ett starkt föreningspolitiskt avsnitt 
motsvarande de kultur- och näringspolitiska som finns i andra 
policydokument.

 Sinikka BOhlin  
OrdFörande Föreningen nOrden
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Stöd det demokratiska fria föreningslivet
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Tema:

Civil- 
sam- 

hället
Vi lever i en orolig tid då många värden står på spel. 
Det handlar om människovärde, mänsklighetsvärde, 
personlighetsvärde och gemenskapsvärde. I denna 
tid spelar civilsamhället, med dess frihetliga och 

demokratiska aktörer, en allt viktigare roll.

Sidorna 6-17
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Civilsamhället

Demokrati i fokus  
när 50 idéer från hela världen  
samlades i Subtopia

Under tre dagar i september intog inte 
mindre än 50 internationella idémakare 
Hangaren Subtopia i Alby, Botkyrka, 
utanför Stockholm. Anledningen var 
demokratikonferensen Idea Camp som 
kulturklustret Subtopia var värd för.

6        nordens tidning nr4 | 2015
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Redan 2014 blev Subtopia och 
fem andra hubbar i Europa, 
utvalda av European Cul-
tural Foundation för att delta 

i projektet Connected Actions for the 
Commons. Temat för Idea Camp 2015 
var Build the City – det vill säga hur vi 
bygger, demokratiserar och förbättrar sta-
den tillsammans. 

En av de 50 idémakarna på Idea Camp 
2015 var rumänsk-nederländska Laura 
M. Pana, social entreprenör och grundare 
av Migrationlab. Lauras idé ”Welcome 
to the Living Room” handlar om att föra 
samman migranter och människor på 
flykt med lokalbefolkning genom kultur, 
icke-formell utbildning och social design.

– Vi förvandlar platser i olika städer i 
Europa till publika vardagsrum och låter 
migranter, flyktingar och lokalbefolk-
ning fritt dela sina migrationsberättelser 
genom till exempel poesi, musik, design 
och berättande. Målet med vardagsrum-
met är att sammanföra olika grupper, 
utmana stereotyper och fördomar samt 
utveckla nyfikenheten istället för rädslan 
att förlora sin identitet. Jag är väldigt 
tacksam för att vara del i en rörelse som 
ifrågasätter de nuvarande politiska och 
sociala systemen i Europa, säger Laura 
M. Pana.

En annan idémakare var Ylva Ran-
cken-Lutzen, sociolog och aktivist, från 
Ekenäs i Finland. Hennes idé ”Caravan 
Story” kom till främst på grund av splitt-
ringarna i hennes svensk-finska hemstad 
Ekenäs.

– Min hemstad Ekenäs blev tvungen 
att gå ihop med två andra kommuner. I 
den processen tappade stadens invånare 
sin identitet på något vis. Städer som 
slogs ihop var väldigt olika. Staden har 
ingen direkt deltagardemokratisk platt-
form längre och ingen riktig dialog med 
medborgarna. Vi ville hitta ett forum för 
dialog och då såg vi framför oss en mobil 
inspelningsstudio där vi kan spela in när 
folk berättar om specifika platser i staden. 
Om vi sätter den här karavanen på till 
exempel torget så kan alla berätta vad 
de har för tankar om just torgområdet, 
berättar Ylva Rancken-Lutzen.

Laura och Ylvas idéer är del av den 
större medborgarrörelse som upplever att 
beslutsfattandet är för svårpåverkat. Att 
det finns en sådan rörelse som växer sig 
allt starkare är något som även Subtopias 
chef Karin Lekberg har noterat. 

– Vi ser att människor känner sig 
mer och mer ohörda och osedda, trots 
att man skapar fler dialogforum mellan 
politiker, beslutsfattare och medborgare. 

Det beror på att den typen av diskus-
sionsforum handlar om något som redan 
nästan är beslutat. Många tänker då att 
de måste lösa saker på egen hand och i 
detta kan man se en rörelse som håller 
på att växa sig stark, som Idea Camp är 
en del av, i Sverige, Europa och resten av 
världen. Om vi gjorde ett Idea Camp i 
Norden skulle det säkert ge många inno-
vativa lösningar. Temat behöver inte bara 
handla om stadsutveckling, utan även om 
relation mellan stad och landsbygd, med 
tanke på att vi bor i länder som i vissa 
delar håller på att bli helt avfolkade, säger 
hon.

TexT: kriSTin kling

FOTO: JuliO alBarràn

Idea Camp arrangerades 23-25 
september 2015 i hangaren Subtopia och 
temat var Build the city. Till årets idea 
camp valde european cultural Foundation 
i samarbete med en jury ut 50 idéer som 
spände över ett brett spektrum av länder, 
yrkesområden och teman. av dem vinner 25 
ekonomiskt stöd för att utveckla sina idéer 
vidare. 
läs mer på www.subtopia.se 

Laura M. Pana, social entreprenör och grundare av Migrationlab.

Ylva Rancken-Lutzen, sociolog och aktivist, från Ekenäs 
i Finland.

Subtopias chef 
Karin Lekberg.

Civilsamhället
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Den nordiske velfærdsmodel har 
vist sig gang på gang, at være 
holdbar. 

Sverige, Danmark, Finland, 
Norge, Island, Grønland, 
Færøerne og Ålandsøerne – er 
lande og områder med store 

forskelle, men også med store ligheds-
punkter. Som udgangspunkt spiller 
demokratiet den vigtigste rolle for alle 
disse velfærdsstater og alle beslutninger 
tager afsæt i en demokratisk tanke og 
ikke mindst en demokratisk vision. Den 
nordiske velfærdsmodel handler blandt 
andet om være solidarisk via skatten 
– men den handler også om lighed og 
frihed – for alle – uanset alder, køn, 
etnicitet, religion og politisk overbevis-
ning. I sidste ende, viser det sig, at de 
nordiske lande imødekommer udford-
ringer – forudsigelige og uforudsigelige 
på bedste vis og uden for store negative 
konsekvenser. Men uden frivillige 
kræfter ville den nordiske model ikke 
eksistere, mener det danske folketings-
medlem Henrik Dam Kristensen (S) 
Riksdagsledamot Hans Wallmark (M).

– Med jævne mellemrum opstår der 
store internationale kriser. Se bare den 
økonomiske krise men også når vi ser 
tilbage på de forskellige oliekriser. Ofte 
er det det de sydeuropæiske lande som 
bliver hårdest ramt.

 – Det vi kan se er, at det er de nord-
iske lande som kommer mest helskindet 

igennem uden de store samfundsmæs-
sige ændringer. Vi er naturligvis ikke 
gået helt uberørte igennem kriserne. 
Men helt sikkert på en mere skånsom 
måde. Min pointe her er, at det er vores 
solidaritet og der har vist sig at være 
bæredygtig. Og den er tæt knyttet sam-
men med civilsamfundets frivillighed, 
siger Henrik Dam Kristensen, som også 
er medlem af Nordisk Råds Præsidum. 

riksDagsleDamot och ordförande i den 
svenska delegationen till Nordiska rå-
det, Hans Wallmak (M) mener, at den 
nordisske model vil blive sat på prøve i 
løbet af de kommende år. 

– Den internationella konkurren-
sen ökar hela tiden. Andra länder och 
världsdelar bygger nu upp sin välfärd. 
Vi konkurrerar varje dag, varje minut 
och varje sekund. Om vi inte är bäst, 
finner de smartaste lösningarna och 
organiserar våra samhällen på det mest 
effektiva sättet är andra mer än vil-
liga att springa förbi oss. Samtidigt 
har Norden sedan 1800-talet visat sig 
vara internationellt framgångsrikt. Det 
handlar om sammanhållning och tillit, 
men också om utbildning, kunskap och 
handel. Den nordiska välfärden bygger 
på en fortsatt hög ekonomisk tillväxt, 
siger Hans Wallmark, som også er præ-
sidiemedlem i Nordisk Råd.

Ifølge Henrik Dam Kristensen 
ligger det i det DNA, at være frivil-
lig eller give et frivilligt bidrag i større 
eller mindre grad. Om du er træner i 
den lokale boldklub, står vagt ved det 
lokale cykelløb, samler ind eller sidder i 
bestyrelse. Der er utallige måder at være 
frivillig på. 

– Prøv engang at lukke øjnene og 
forestil dig at der ikke var frivillige 
kræfter i samfundet omkring dig, så 
ville det være en helt anderledes verden 
og virkelighed der var omkring dig. 

– Det er De frivillige kræfter som kit-
ter vores samfund sammen. Det er ikke 
nok at betale en høj skat – vi skal også 
engagere os i samfundet omkring os. Se 
bare på den mor eller far som giver et 
nap med i datteren eller sønnens skole 
eller børnehave.

– Vi kan også det i forbindelse med 
den aktuelle flygtningekrise. Når de 
store politiske dagsordenen har lagt sig, 
så træder de frivillige til. Det er alt lige 
fra lektiehjælp til at være kontaktfami-
lier. Frivillige foreninger, organisationer 
og private aktører og initiativer binder 
samfundet sammen.

Hans Wallmark er enig med Henrik 
Dam Kristensen i vigtigheden af at 
holde sammen i samfundet.

– Och hur vi formas, och själva är 
med och formar, i det lokala civilsam-
hället. Det finns många aspekter av 
delaktigheten men själv vill jag under-
stryka vikten av bildning. Vi såg den i 
Grundtvigs tankar kring folklig delak-
tighet i Danmark och i Sverige under 
1800-talet fanns en stark folkbildnings-
vilja kanaliserad genom frikyrkor, arbe-
tarrörelse, nykterhetsloger och student-
föreningar. Det är en sanning giltig in i 
dag att det öppna fria samhället bygger 
på kunskap och fakta. Kanske särskilt 
viktigt i tider av så kallade nättroll, siger 
Wallmark. 

nicOlai STampe QviSTgaard,  

SeniOrrådgiver i nOrdiSk råd

Frivillighed ligger i det nordiske DNA

Det danske folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen 
(S).

Riksdagsledamot Hans Wallmark (M).
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Ett av de snabbaste och bästa sät-
ten att involveras och komma in i 
samhället är genom idrott. Idrotts-
rörelsen ger möjlighet för individer 
från olika grupper och kulturer att 
vara delaktiga och bidra till  
sociala miljöer som verkar för  
social hållbarhet. Det är väl känt 
att idrotten gör stora sociala insat-
ser, vilket är en av anledningarna 
till de offentliga medel som har 
gått till idrottsrörelsen öronmärkta 
för integrationsinsatser. 

Men är den lokalt demokra-
tiska och ideella idrotten 
anpassad för att leverera 
effektiv och välfungerande 

integration? Eller är det enskilda aktörer 

som agerar? Om det är enskilda aktörer 
kan de i så fall öka sitt ansvar? Vad krävs 
för att insatserna ska få större utväxling?

Idag är idrottsaktörer aktiva i att för-
hindra utanförskap. Exemplen är många 
och återfinns i flera idrotter. Det gäller 
lagsporter som fotboll och basket, där 
många av elitklubbarna verkar för inte-
gration både ur ett idrottsligt perspektiv 
för sporten och för att minska huliganis-
men bland supportrar. Kampsportsklub-
bar har länge varit aktiva både i utsatta 
områden för att skapa social samvaro 
såsom Frysboxen i Stockholm och i 
rehabiliteringsprogram vilket klubben 
Slagskeppet bland annat gör. Friidrotten 
har utnyttjat enkelheten i att kunna löpa 
där både klubbar och organisationer som 
Lidingöloppet och Göteborgsvarvets 

aktivt arbetar med att öka den fysiska 
aktiviteten i miljonprogramområden och 
där deras starka varumärken fungerar 
som en samlande och motiverande kraft. 
Aktörer i dessa idrotter har nu samlas 
för att gemensamt lära hur de kan arbeta 
mer effektivt med delaktighet och social 
hållbarhet.

men iDrotten har generellt inte fokus 
på samhällets behov av delaktighet och 
gemenskap. Bakom ovanstående exempel 
finns entreprenörer som vill göra skillnad 
och utnyttjar en idrottsorganisations 
möjligheter ofta med visst eller bety-
dande internt motstånd. Klubbarna är 
demokratiska och ska trots allt primärt 
ta vara på medlemmarnas intresse och 
värna idrotten, inte vara sociala entrepre-

Idrotten spelar roll  
i ett hållbart samhälle

Civilsamhället
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IDEELL ARENA  
– en mötesplats för  
ledare i ideell sektor
”Att vara ledare i en idéburen organisation är mycket 
mer krävande att vara VD. Du har ju ingen befattnings-
makt, utan får bara igenom din idé genom din kraft att 
övertyga”.

En och annan kanske höjde på ögonbrynen när Carl 
Henrik Svanberg uttalade sig om ledarskap i olika sek-
torer, men man får anta att Svanberg vet vad han pratar  
om då han har en lång bakgrund både som scout och 

som VD i ett antal större börsnoterade företag.
Oavsett vad man anser om att ett idéburet ledarskap skulle 

vara svårare än ledarskap i andra sektorer är Svanberg något på 
spåret; att utöva ledarskap i ideell sektor är något annorlunda än 
ledarskap inom näringsliv eller offentligt sektor. 

Målet är inte att skapa vinst eller verkställa politiska beslut 
utan skapa en renare miljö, friskare barn, nyktra människor 
eller någonting annat beroende på den ideella organisationens 
uppdrag och vision.

En avgörande resurs för att uppnå uppdraget är ofta det enga-
gemang som organisationens medlemmar och frivilliga ger orga-
nisationen. Ett engagemang som – tvärtemot vad som ofta valsar 
runt i det offentliga samtalet – är mycket stort och stabilt över 
tid. Den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal högskola 
visar att cirka hälften av den vuxna svenska befolkningen i snitt 
engagerar sig 15 timmar i månaden ideellt. 

Ett ledarskap i ideell sektor behöver således ha koll på ett 
uppdrag som skiljer sig från näringsliv och offentliga sektor och 
därutöver måste ledarskapet bekräfta och leda i enlighet med vad 
medlemmar och frivilliga förväntar sig och önskar.

Du som ledare måste även värna organisationens existens 
utifrån vad den är och står för och inte bara för vad den gör. 
En form av värdekompass som inte sällan ligger på förtroende-
valdas bord att hantera. En kompass som kan inbegripa ställ-
ningstagande mot diverse propåer både från det offentliga och 
näringslivet. Propåer som skulle kunna leda till ett görande som 
är för långt från varandet. Karin Mattsson-Weijber, Riksidrotts-
förbundets nyss avgångne ordförande skriver: ”Vad vi vill är att 
föreningsformen ska respekteras och uppskattas såväl för sitt 
egenvärde som för vad som uträttas inom den, oftast med ideella 
ledare”. 

Detta var en liten bukett av utmaningar som ledare i ideell 
sektor har att hantera. Det är också ett av 
skälen till att 81 ideella organisationer har 
valt att gå samman i IDEELL ARENA. En 
mötesplats för ledare i ideell sektor. Via våra 
utvecklingsprogram, nätverk, mötesarenor 
och forskarseminarier hoppas vi kunna bidra 
till ett ledarskap som har goda kunskaper 
om ideella sektorns unika förutsättningar 
och där man ser mötet och kunskapsutbytet 
med andra ledare i sektorn och forskare som 
en källa till fördjupning och reflektion.

Fredrik krOn, verkSamheTScheF ideell arena

nörer. Dessutom bygger de på ideellt engagemang och 
deltagande. Hur mycket tål de ideella organisationerna? 
Innebär nya miljoner fler engagerade eller minskar 
intresset att vara ideell när kraven ökar och samhället vill 
få mer tillbaka av det stöd de ger?

Dagens utmananDe situation innebär att vi måste 
förändra hur vi samverkar mellan samhälle och idrott. 
Klubbar är inte lika utan skiljaktigheter måste förstås för 
att insatser som strävar mot ökad delaktighet ska bli mer 
effektiva. Idrottsorganisationer måste lära från varan-
dra och samverka. En idrott kan inte ge helhetslösning 
eftersom individer söker sig till olika sociala gemen-
skaper och har olika intressen. Detta är idrottens styrka 
eftersom idrotten står för mångfald både när det gäller 
utövare och alternativ att utöva. 

STaFFan mOvin, STiFTelSen mTc – en av iniTiaTivTagarna Till  

prOJekTeT SOcial SuSTainaBiliTy ThrOugh SpOrTS
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Iben Norup som är forskare vid 
Aalborgs universitet har för Nor-
dens Välfärdcenters projekt Unga 
in i Norden åkt runt i Danmark och 
besökt två hybrida organisationer 
som arbetar för att hjälpa unga 
med psykisk ohälsa: Sherpa och 
Headspace.

Sherpa är ett företag som jobbar 
med sårbara unga vuxna med 
psykisk ohälsa för att hjälpa 
dem att komma tillbaka på föt-

terna igen. Det är till för att hjälpa den 
unga vuxna att tillfriskna och hantera 
vardagen. Att finna rätt väg i både kar-
riären och till vardags är inte det lättaste 

för alla. Sherpas mentorer hjälper till 
med det som är viktigast för ungdomen, 
det kan vara att lyssna på problem eller 
hjälpa till med jobb och utbildning. Det 
kan till och med handla om att få hjälp 
med att handla mat, som för vissa kan 
vara ett stort störningsmoment. Sherpa 
erbjuder dock inte behandling mot ungas 

Civilsamhället kan  
göra skillnad för unga  
med psykisk ohälsa

Civilsamhället
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kamp mot psykiska sjukdomar och därför 
är ungdomarna ofta i kontakt med en 
psykolog medan de är i kontakt med 
Sherpa. 

frivilligheten och självständigheten är 
några av de absolut största värdegrunder-
na hos Sherpa. Inte bara när det kommer 
till den unga vuxnas rätt att avboka eller 
boka om möten, det är också en av de 
värderingar som bedöms som grundläg-
gande när det gäller hur mentorskapets 
och rådgivningens uppbyggnad ser ut. 

”Den ända vägen som finns är den du 
själv väljer […] bara den du tycker är 
den bästa banan att välja i ditt liv. Jag har 
ingen rätt att tro att jag vet bättre än dig. 
Jag kan sitta bredvid dig, jag kan stödja 
dig och utmana dig eller ifrågasätta det 
du säger och gör, men jag kommer aldrig 
säga eller tro att jag vet bättre än dig. 
Någonsin!” Lene, Mentor på Sherpa

När man frågar Maria, en f d använ-
dare av Sherpa som var diagnostiserad 
med depression känner hon att hon hittat 
hjälp olikt något annat hon prövat innan. 

”Jag tänkte – å nej, inte en annan som 
pressar mig och säger ännu mer saker 
jag ska göra. Men det var inte så alls.” 
Maria har nu ett jobb som sous-chef i en 
mataffär.

”Nu går jag hem från jobbet och gör 
massa mysiga saker hemma. Jag går 
bland annat ut med min hund. Innan (jag 
blev sjuk) handlade allt om jobbet. Det 
var allt.”

alexanDer som var diagnostiserad med 
ångest, är också väldigt positiv till Sher-
pas stöd.

”I början pratade vi mest om hur jag 
mådde. Jag hade varit i psykisk vård och 
det tog upp det mesta av min fokus.
[…] Jag behövde struktur. Jag menar 
det är så mycket man behöver göra, det 
gav mig ro att varje torsdag skulle min 
mentor komma över och hjälpa mig att 
skriva e-mails och ansöka till saker om 
det behövdes. Alltså… du vet för att jag 
visste att det skulle bli klart behövde jag 
inte stressa.” 

Alexander utbildar sig nu till pedagog 
och vill visa hur viktigt det är med stöd 
och att hitta vad man vill göra - och hur 
man når dit. 

ett annat sätt att nå sitt mål och hitta 
vad man vill göra är att besöka Heads-
pace. En förening i Danmark som hjälper 
unga med psykisk ohälsa. Headspace i 
Esbjerg har fyra heltidsanställda, inklu-
sive chefen, en socialarbetare på deltid 

från kommunen och en deltidsanställd 
från regionens psykiatri och hela verk-
samheten är beroende av volontärer som 
möter de unga. ”Inga problem är för små 
och inga är förstora. Och ingen kan göra 
fel genom att komma hit” Annette Friis, 
ungdomsrådgivare och socialarbetare 

heaDspace erbjuder anonym rådgivning 
eller och samtal med någon som lyssnar 
och förstår en ung person mellan 12 och 
25 år. Rådgivningen och samtalen som 
förs sker utifrån varje individs behov 
och önskemål. Headspace förlitar sig på 
volontärer, de har cirka 25 frivilliga, men 
eftersom fler och fler ungdomar vänder 
sig till Headspace, finns ett behov av fler 
volontärer. 

”Bara att ha en vanlig konversation 
med någon som lyssnar på vad du har att 
säga. Oavsett vad det är. Och någon som 
bryr sig om och om vad du säger ... du 
vet - det betyder bara så mycket! ”Tina, 
volontär

Som chef och psykolog förklarar Per 
Frederiksen att den ursprungliga avsikten 
är att hjälpa och ge råd till de ungdomar 
som inte är så sjuka att de behöver hjälp 
från psykiatrin eller inte har utvecklat 
sin psykiska ohälsa så mycket att de är 
berättigade till kommunens stöd. Verk-
samheten ville ge en hjälpande hand och 
stöd till unga som inte mår bra för att 
förhindra en försämring.

Genom att besöka dessa hybridorgani-
sationer är det lätt att se hur civilsamhäl-
let verkligen kan göra skillnad för unga 
med psykisk ohälsa.

TexT: Sandra kOlOuh-WeSTin

FOTO: camilla FalkenBerg

SHERPA 
• SHERPA är en privat verksamhet.
• SHERPA samarbetar med den regionala 
psykiatrin och olika kommuners arbets-
marknadsförvaltningar.
• Målgruppen är alla personer oavsett ål-
der som lider av psykisk ohälsa, men man 
har ett särskilt program för unga.
• Sherpa finansieras genom att kommu-
nerna betalar för brukarna, privatpersoner 
kan betala för stödet på Sherpa och verk-
samheten finansieras delvis med statliga 
medel via samarbetet med psykiatrin.
• Personalen består av socialrådgivare, pe-
dagoger, coacher, terapeuter och sjukskö-
terskor. gemensamt för alla yrkesgrupper 
är att de har erfarenhet från den offentliga 
välfärdsektorn.

Headspace Esbjerg
• Headspace är en förening.
• Headspace samarbetar med privata 
företag och kommuner.
• Brukarna kommer frivilligt till verksam-
heten.
• Målgruppen är unga mellan 12–25 år. 
alla unga kan vända sig till headspace, 
men de som framförallt brukar headspace 
är unga med psykiska och sociala problem 
och unga som har behov att prata med 
någon, är ensamma och sårbara.
• Headspace finansieras av fonder och 
offentliga medel.
• Personalen består av en psykolog, två 
socialarbetare och en sociolog. en socialar-
betare och en ergonom från den regionala 
psykiatrin arbetar halvtid på headspace. 
hela verksamheten grundar sig på alla 
volontärer med en brokig bakgrund, men 
de flesta studerar psykologi, pedagogik, 
socialt arbete och vissa har egna erfaren-
heter av psykisk ohälsa.

Vykortsvägg hos Sherpa.
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Myndigheten för ungdoms- och  
civilsamhällesfrågor (MUCF) arbe-
tar sedan 2012 med att ta fram, 
samla och sprida kunskap om det 
civila samhällets villkor. Ett spän-
nande och utmanande uppdrag. 
Senast i raden är en studie som be-
lyser villkoren för ideella förening-
ar och trossamfund. Den 3 decem-
ber hålls också en konferens om 
hur forskning om det civila samhäl-
let kan användas för att förändra 
hur vi arbetar i det civila samhället 
och i den offentliga sektorn.

Myndigheten och dess före-
gångare Ungdomsstyrelsen 
och Statens ungdomsråd 
har sedan lång tid tillbaka 

fördelat bidrag till barn- och ungdoms-
organisationer. Stödet till barn- och 
ungdomsorganisationer inrättades redan 
i mitten av 1900-talet. Under 2000-talet 
breddades Ungdomsstyrelsens bidrags-
fördelning till att inte enbart innefatta 
stöd till yngre. Då tillkom stöd till bland 
annat kvinnors organisering och etniska 
organisationer. Bidrag ges även till inter-
nationellt samarbete och kommuner.

Den tidigare folkrörelsepolitiken ersat-
tes av En politik för det civila samhället 

2009. Målet är att det civila samhäl-
lets möjlighet att vara en central del av 
demokratin ska förbättras. Detta arbete 
ska ske genom dialog med det civila 
samhällets organisationer. Det civila 
samhällets möjligheter ska utvecklas när 
det gäller att stärka människors delak-
tighet, engagemang och påverkan av sin 
livssituation och samhället i stort. Vidare 
ska förutsättningarna för det civila sam-
hället bidra till samhällsutvecklingen 
och att välfärden stärks. Kunskapen om 
det civila samhället ska också fördjupas 
och spridas. Detta är bakgrunden till 
att Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor sedan 2012 är den 
svenska regeringens särskilda stödmyn-
dighet på området.

mynDigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor tar fram och förmedlar 
kunskap om det civila samhällets villkor 
och utveckling och fungerar som ett stöd 
i dialogen mellan regeringen och det 
civila samhällets organisationer inom 
politiken för det civila samhället. Myn-
digheten tar också fram och förmedlar 
kunskap om ungas levnadsvillkor, följer 
upp riksdagens och regeringens mål för 
den nationella ungdomspolitiken, stödjer 
kommunerna i deras ungdomspolitiska 

arbete samt utvecklar den lokala upp-
följningen av ungdomspolitiken, främst 
genom ungdomsenkäten LUPP.

Myndigheten samlar vetenskapligt 
grundad kunskap om det civila samhället 
på webbplatsen civsam.se. Kunskapslä-
get sammanfattas i forskningsöversikter 
inom olika ämnesområden. Där finns 
också övergripande information om 
det civila samhället i Sverige. Det finns 
idag publicerade översikter bland annat 
för områdena integration, jämställdhet, 
kultur samt boende och bostäder.

Sedan 2013 fördelar myndigheten 
också forskningsmedel till praktiknära 
forskning på teman i skärningspunk-
ten mellan det civila samhället och den 
offentliga respektive privata sektorn. 
Omfattningen av stödet har varit några 
miljoner om året. Detta är ett komple-
ment till de forskningsrådens utlysningar. 
I Sverige har mer omfattande stöd till 
forskning om det civila samhället förde-
lats av Vetenskapsrådet 2011–2014.

Varje år genomför myndigheten också 
en uppföljning av det civila samhällets 
villkor med utgångspunkt i de sex princi-
perna för politikområdet. Dessa principer 
är självständighet och oberoende, dialog, 
kvalitet, långsiktighet, öppenhet och 
insyn samt mångfald. Undersökningen 

En myndighet 
för samlad 

kunskap om 
det civila 
samhället

Civilsamhället
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genomförs genom enkäter riktade till ett slumpmässigt urval 
civilsamhällesorganisationer med olika inriktning. Uppfölj-
ningen belyser bland annat frågor om dialog mellan det civila 
samhället och den offentliga sektorn på kommunal, regional 
och statlig nivå, organisationernas ekonomiska villkor och de-
ras syn på lagar och regler. I den senaste undersökningen som 
presenterades i oktober 2015 synliggörs trossamfundens roll 
som civilsamhällesaktörer och situationen för ideella fören-
ingar idag jämförs med situationen 2012. 

flera Delar av arbetet på myndigheten syftar till att stärka 
kompetensen och kunskapsutvecklingen hos offentliga 
tjänstemän i civilsamhällesfrågor. Detta för att myndigheter 
och kommuner ska bli bättre på att ta tillvara kunskap och 
erfarenheter från det civila samhället. För detta krävs bland 
annat förståelse för organisationernas situation och kompetens 
att skapa bra möten och dialoger. Det finns flera metoder och 
verktyg som kan användas för att förbättra dialogen. Ett av 
dem är den europeiska koden för idéburna organisationers 
medverkan i beslutsprocesser. Med den går det att skapa en 
tydligare gemensam bild mellan de olika parterna om former 
för dialogen och vilka förväntningar som gäller för den.

Myndigheten administrerar den nationella samtalsplattfor-
men Partsgemensamt forum. Där diskuterar representanter 
från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för 
det civila samhällets organisationer kan förbättras. I årliga 
sammanställningar beskrivs konkreta förslag på hur politi-
ken kan vidareutvecklas för att förbättra det civila samhällets 
förutsättningar och villkor samt anger utmaningar på några 
viktiga områden.

Myndigheten arbetar även med fördjupande nationella 
utbildningar på högskolenivå (i samarbete med Ersta Sköndal 
högskola) såväl som skräddarsydda utbildningar för myndig-
heter och kommuner. Vi har också startat ett myndighetsnät-
verk där erfarenheter och kunskaper delas. Det finns också 
motsvarande nätverk för bidragsgivande myndigheter. Genom 
myndighetens bidragsfördelning samlas även kunskap om det 
civila samhällets utveckling, organisering och samspel med 
övriga samhället. I rapporten resultat och effekter 2015 åter-
rapporteras hur vissa av de bidrag som myndigheten fördelar 
till ideella organisationer och stiftelser har använts och vad de 
fått för effekter.

I Sverige pågår nu flera omfattande statliga utredningar 
som berör det civila samhället i stort. En av dem handlar om 
civilsamhällesaktörer som utförare av offentliga uppdrag, men 
också det civila samhällets roll i demokratin. Det uppdraget 
redovisas till regeringen i slutet 
av februari 2016. Det pågår 
också flera politiska processer 
kopplade till ett tilltagande 
antal nyanlända till Sverige där 
det civila samhällets organi-
sationer har varit snabba på 
att anta de möjligheter och 
utmaningar som kommer med 
det. Det civila samhällets roll 
i samhället och det offentligas 
förmåga att möta och stimulera 
detta kommer med all sannolik 
frågor av växande betydelse 
inom den närmaste framtiden.

OScar SvenSSOn , uTredare mucF

Studieförbundens roll i 
att skapa en meningsfull 
väntan för nyanlända
Många människor söker sig just 
nu bort från krig och konflikter 
till skydd och ett nytt liv i Nor-
den. En lång och farofylld resa 
som övergår till en lång väntan 
på uppehållstillstånd. Den 
här hösten har det visat sig 
ett enormt engagemang från 
civilsamhället att hjälpa till och 
att möta de människor som 
kommer och på sikt underlätta 
etablering i arbetslivet och 
samhället i stort.

det ideella engagemanget är över all förväntan. alla studieförbund 
vittnar om en kraftig tillströmning av personer som vill engagera sig i 
flyktingmottagandet. i hela landet startas nu studiecirklar som syftar 
till att flyktingarna ska lära sig om svenska språket och samhället. Stu-
diecirklarna handlar om allt från bakning, cv-skrivning för akademiker, 
akvarellmålning och grönsaksodling till kunskaper om myndighetskon-
takter och skolkontakter för föräldrar.

Studieförbunden samlar civilsamhället och är en infrastruktur för 
engagemang för föreningar, nätverk och individer i hela landet. Studie-
förbunden har tillsammans över 370 medlems- och samverkande orga-
nisationer på central nivå och verksamhet i alla Sveriges 290 kommuner, 
365 dagar om året. hos studieförbunden möts människor i sin lust att 
lära, oavsett om det gäller kultur eller natur, sång eller dans och om en 
är ung eller gammal. I det livslånga lärandet finns något för alla. 

Studieförbunden arbetar just nu ytterst aktivt med att underlätta 
etableringen i arbetsliv och samhället i stort för de många som söker 
sig till Sverige. när det gäller många av dagens samhällsutmaningar är 
folkbildningen och studieförbunden en del av lösningen. metoden är 
densamma som den alltid har varit, att främja demokrati och delta-
gande i samhället genom att skapa möten mellan människor och öka 
förståelsen för andra, stärka det egna självförtroendet och deltagandet i 
kultur och uppmuntra kunskapssökande. 

Folkbildning som metod är unik för norden. där grundas mötet med 
deltagarna i flexibilitet inför deras intresse 
och viljor. lärandet och skapandet som 
sker i studiecirkel eller kulturarrangemang 
ska alltid utgå från individens egna 
förkunskaper och mål. hos studieförbun-
den och i föreningslivet skapas naturliga 
mötesplatser där människor med olika 
bakgrund kan mötas. dessa möten utveck-
lar Sverige och är en del av den nordiska 
modellen.

david SamuelSSOn generalSekreTerare  

FOlkBildningSFörBundeT

de svenska studieförbundens intresseorganisation – Folkbildningsför-
bundet – samlar de tio studieförbunden: Studiefrämjandet, ibn rushd 
studieförbund, medborgarskolan, nBv, kulturens Bildningsverksamhet, aBF, 
Studieförbundet vuxenskolan, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda 
och Folkuniversitetet. I Norge finns systerorganisationen Voksenopplär-
ningsforbundet (vofo), i danmark adult learning in denmark (daea) och i 
Finland Bildningsalliansen och Fritt Bildningsarbete (FBa).
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Släpp loss engagemanget, kompe-
tensen och de ideella resurserna 
som finns i civilsamhället i integra-
tionsarbetet.

Studieförbundet Vuxenskolan 
finns med kontor och verk-
samhet i nästan alla Sveriges 
kommuner. Varje dag ger vi 

människor i föreningar, fria grupper eller 
med slumrande intressen och drömmar 
möjlighet till bildning och möjligheten 
att möta nya människor. Detta har vi 
gjort i många år. 

Men när vi ser oss omkring i samhället 
idag, kan vi konstatera att alla inte delar 
vår värdegrund om demokrati och alla 
människors lika värde. Vi måste skapa fler 
möjligheter för människor att mötas, bryta 

sina åsikter och vidga sina perspektiv. 
Det mångkulturella samhälle som vi 

lever i bidrar till att kontinuerligt ge vårt 
kulturarv nya dimensioner. Kulturarvet är 
en hörnsten för att bygga en bra värde-
grund i ett samhälle.

Med anledning av senaste tidens 
osäkerhet i världen och den då ökande 
flyktingrörelsen blir vårt uppdrag ställt 
på sin spets. Vi gör allt vi kan för att un-
derlätta för nyanlända som kommer till 
Sverige att lära sig språket, hur samhäl-
let fungerar och påbörja en integration 
genom möten med andra människor. 

Engagemanget är gränslöst, exemplen 
är många. I Värnamo föreläser nyan-
lända flyktingar för beslutsfattare och 
andra under rubriken ”Starta Prata”. På 
flyktingboendet Himle utanför Varberg 

stöttar vi Helena som driver utbyte över 
gränserna och i Hultsfred skapar vi 
mötesplatser mellan asylsökande kvinnor, 
barn och andra.

Som folkbildare ser vi i första hand 
integrationens möjligheter men backar 
inte för de problem som finns. Där skiljer 
vi oss från andra krafter i samhället som 
väljer att enbart fokusera på problemen. 
Det är inte en framkomlig väg.

Men vi kan mer, vi uppmanar kom-
muner, landsting, regioner och staten att 
släppa loss det engagemang, den kompe-
tens och de ideella resurser som finns hos 
civilsamhället i integrationsarbetet. 

Ett bra integrationsarbete gör alla till 
vinnare.  

linuS OlOFSSOn, verkSamheTScheF  

STudieFörBundeT vuxenSkOlan 

Engagemanget är gränslöst  
– exemplen är många

Civilsamhället
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The Nordic Way  
– Global Crossroads and  
capability to change
Har Norden förmågan att bli en global framtidsre-
gion? Vilken kapacitet behövs för att möta mor-
gondagens utmaningar? Det är centrala frågor i 
Föreningen Nordens skrift ”The Nordic Way –  
Global Crossroads and capability to change”.

– Tove Lifvendahl, Katrine Marçal, Mats Svegfors, Stefan 
Edman och Dagfinn Høybråten har bidragit med artiklar 
som synar vägval som format den nordiska modellen och 
stakar ut möjliga vägval för att bemöta framtidens utma-
ningar. Syftet är att ge ut en självkritisk skrift som förhopp-
ningsvis öppnar upp för diskussioner, säger Bo Andersson, 
generalsekreterare Föreningen Norden.

Tove Lifvendahl ifrågasätter bristen på nordisk nyfiken-
het mot resten av världen, med tanke på att morgondagens 
konkurrensförmåga återfinns i kapaciteten att utveckla 
humankapitalet. Katrine Marçal diskuterar kring varför 
världens mest familjevänliga arbetsmarknad inte med auto-
matik också blivit den mest kvinnovänliga. Norden har en 
hög andel yrkesarbetande kvinnor men inkomstklyftor och 
glastak består.

Mats Svegfors diskuterar huruvida social tillit som 
tidigare utgjort nyckel till Nordens framsteg istället kan bli 
morgondagens hinder när arbetsmarknaden och individer 
internationaliseras i allt högre grad. Stark tillit till gårdagens 
institutioner kan riskera att bli en konserverande istället för 
en pådrivande faktor.

Stefan Edman beskriver hur Norden nu har möjlighet 
och kapacitet att ta täten i en grön cirkulär omställning för 
miljön, och Dagfinn Høybråtens inlägg betonar att den 
nordiska regionen idag har bättre förutsättningar än de 
flesta andra att lyckas med de reformer som globaliseringen 
leder till – så länge de nordiska länderna rör sig framåt 
tillsammans.

The Nordic Way har skickats ut till samtliga svenska 
ambassader i världen och till 250 universitet med svenska 
språket på programmet. En studiehandledning har tagits 
fram av Vuxenskolan. Skriften finns i en svensk och en 
engelsk version. Den kan laddas ner på norden.se.

Vinnare av 
NBO:s  
bostadspris 
2014: Sæby 
Strand, 
Fredrikshavn 
Boligforening, 
Danmark. 

Kurt Eliasson, ordförande NBO 
och vd SABO. 
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Nordiskt samarbete för  
gemensam bostadsvision
– Många av oss som arbetar i bostadssektorn drivs av viljan 
att bygga ett samhälle som är öppet för alla. Ett nordiskt 
samarbete stärker våra möjligheter att erbjuda bostäder med 
god standard och överkomliga priser, säger Kurt Eliasson, 
ordförande för NBO, Housing Nordic och vd för den svenska 
bransch- och intresseorganisationen SABO.

nBO är en ideell förening med åtta medlemsorganisationer i Sverige, 
norge, danmark, island och Finland. 
Tillsammans äger och förvaltar de 2,5 
miljoner bostäder. 

– med konkreta projekt, samarbeten 
och generöst erfarenhetsutbyte arbetar 
vi för en gemensam vision: ett ekono-
miskt, ekologiskt och socialt hållbart 
boende för alla i norden, förklarar kurt 
eliasson.

”Byggherrar i norden” är ett stort 
och viktigt projekt som nBO arbetar 
med just nu. Syftet är att underlätta 
nyproduktion av bostäder och utma-
ningen är stor - samtliga nordiska länder, 
med undantag för Finland, toppar statistiken över byggkostnader 
i europa. Samtidigt har länderna ett stort behov av att bygga fler 
bostäder. ”Byggherrar i Norden” ska dels identifiera tekniska särkrav 
och visa på de hinder som finns för att uppföra likadana hus i de 
nordiska länderna, dels identifiera kostnadseffektiva processer hos 
såväl beställare som tillverkare av bostäder.

– vi tar ett första steg mot möjligheten att nå en nordisk be-
ställarbas som kan intressera byggindustrin i övriga europa. norden 
behöver harmoniserade tekniska krav, mer konkurrens och fler aktörer 
på byggmarknaden, menar kurt eliasson.

Tidigare projekt inom nBO har bland annat handlat om att utbyta 
erfarenheter kring den digitala bostadsmiljön, renovering, kompetens-
försörjning samt områdes- och stadsutveckling. vartannat år delas 
även nBO:s Bostadspris ut. det går till nybyggda, prisvärda bostäder 
med boendekvaliteter och i övrigt socialt hållbara lösningar, har effek-
tiv energianvändning och miljömässiga lösningar samt en hög kvalitet 
i gestaltningen. priset delas ut nästa gång vid nBO:s årskonferens 
2016. då presenteras även slutsatserna från ”Byggherrar i norden”.

Fakta NBO
nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (nBO) 
grundades 1950 och arrangerar konferenser, förmedlar information om 
nationell bostadspolitik. medlemmar: Bl (danmark), hSB, riksbyggen, 
SaBO (Sverige), nBBl (norge), Búseti, Felagsbustadir (island)och kOva 
(Finland).
På www.nbo.nu finns landrapporter och information om aktuell bostads-
politik med mera.
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Genusvetenskapen  
reder ut begreppen

Nu sätts genusvetenskapens begrepp under lupp. Satsningar på 
terminologiutveckling pågår i både Norge och Sverige. Vad betyder 
egentligen ”hen” och ”hin”, och behövs ordet ”genus”?
Målet med det norska projektet är att förklara genusvetenskapliga 
begrepp i en ordlista på nätet. Ordlistan kommer att fyllas på allt eftersom 
arbetet fortskrider.
Arbetet leds av forskarna Jorunn Økland och Amund Rake Hoffart, vid 
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitet i Oslo.

Jämställdhet
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Förstår du vad grannen säger?  
I de nordiska språken används begrepp 
inom genus- och jämställdhetsområdet 
som inte kan översättas entydigt.
Navigera säkrare i de nordiska samtalen 
med NIKK:s nya språkguide.

ORD I 
NORDEN

VISSTE DU ATT... 

I Danmark används ordet hverdagsseksisme 
om vardagliga sätt att bete sig som kan verka 
oskyldiga men bottnar i sexism.

Ordet intimiteter har fått fäste bland 
norska könsforskare. Det betyder ungefär 
familj och används för att beskriva nära 
relationer.

Hen �nns som könsneutralt pronomen  
i �nskan: hän. Det har etablerats i Sverige 
och på Åland och håller på att få fäste i 
norskan. I danska, färöiska och grönländska 
�nns inget etablerat könsneutralt pronomen.

Suvaus används i �nska som ett  
verb för ”att göra jämställdhetsintegrering”. 
Det är en kortform av sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen. 
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Vi ska göra grovarbetet och 
välja ut en stor mängd aktuella 
begrepp, både från norska och 
engelska källor. Sedan kom-

mer vi att samla genusforskare från olika 
universitet och tillsammans diskutera 
vilka ord som ska med i listan, säger 
Amund Rake Hoffart.

Arbetet med ordlistan drivs av Sen-
ter for tverrfaglig kjønnsforskning med 
medel från Språkrådet. Amund Rake 
Hoffart betonar att det är viktigt att ter-
minologin är relevant för alla inom fältet. 
Ordlistan kommer att innehålla begrepp 
och definitioner på Norges två officiella 
skriftspråk: nynorska och bokmål.

– Ett mål är att stärka ställningen för 
det norska fackspråket vid universiteten. 
Det är välkänt att engelskan tar över 
inom akademin, säger Amund Rake 
Hoffart.

Han menar att det finns flera genus-
vetenskapliga begrepp vars innebörd 
diskuteras livligt i Norge. Ett sådant är 
”hen” och ”hin”, två ord för könsneutralt 
pronomen.

– I Sverige verkar det som att hen 

kommit in i språket på ett annat sätt än 
i Norge. Här får vårt språkråd många 
förfrågningar och det ska bli intressant 
att titta vidare på dessa ord.

Ett annat begrepp som kommer att 
vädras är ”genus”, som inte används i 
Norge. Istället säger man bara ”kön”. Ifall 
man vill betona de biologiska eller sociala 
aspekterna av kön, är det vanlig att tala 
om biologiskt och socialt kön.

– Det här kommer vi att diskutera 
vidare. Det är intressant att Sverige valt 
att göra på ett annat sätt, säger Amund 
Rake Hoffart.

Det svenska projektet har flera likheter 
med satsningen i Norge. Arbetet leds av 
genusforskarna Ann Werner och Anna 
Lundberg och ska resultera i en ordbok. 
Skriften kommer att innehålla diskussio-
ner och längre förklaringar kring begrepp 
inom genusvetenskapen. Precis som i 
Norge är tanken att skapa kontaktytor 
forskare emellan. Tillsammans med en 
referensgrupp med representanter från 
olika genusvetenskapliga institutioner 
och Nationella sekretariatet för genus-

forskning ska Ann Werner och Anna 
Lundberg välja ut aktuella begrepp och 
författare som ska medverka i boken.

– När det gäller omstridda begrepp kan 
de behöva beskrivas av flera författare. 
Ett sådant begrepp kan vara intersektio-
nalitet, säger Ann Werner.

Ordboken ingår i en skriftserie om 
genusvetenskap som ges ut av Nationella 
sekretariatet för genusforskning. Tidigare 
skrifter har bland annat tagit upp ämnen 
som didaktik, arbetsmarknad och kritiskt 
tänkande.

Att skapa en ordbok är inte helt 
okomplicerat. Anna Lundberg menar att 
arbetet rymmer frågor om vem som har 
makten över språket.

– Därför är det viktigt att både vara 
öppen för förhandling och prata historia.

Ordboken, som ska vara nedladd-
ningsbar, beräknas vara färdig i början 
på 2016. Målgruppen är såväl studenter 
som en intresserad allmänhet. Den ska 
även kunna användas vid utbildningar i 
jämställdhetsintegrering.

TexT: ida måWe

illuSTraTiOn: emma hanQuiST
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”’Alternativa  
Nobelpriset” hedrar 
effektiva lösningar
Alldeles nyligen tillkännagavs nya 
Right Livelihood-pristagare på 
Utrikesdepartementets Interna-
tionella Presscenter. Pristagarna 
är Marshallöarnas utrikesminister 
som stämt världens kärnvapen-
makter, en ledare för inuiterna som 
kämpar för att försvara Arktis mot 
klimathotet, en kvinna från Ugan-
da som arbetar för hbtq-personers 
rättigheter och en italiensk läkare 
som räddat livet på massor av 
människor där krig härjat.

tony De Brum och marshallöarnas 
meDBorgare får hederspriset för att ha 
vigt sitt liv för Marshallöarnas självstän-
dighet, säkerhet och hållbarhet. Efter att 
som ung sett effekterna av USA:s prov-
sprängningar, tog han som utrikesminis-
ter det unika steget att stämma kärn-
vapenmakterna vid den Internationella 
Domstolen i Haag samt i USA. Han är 
också ledande i att få med staterna i Stil-
lahavsregionen på konkreta åtgärder mot 
klimatförändringarna.

sheila Watt-cloutier från Kanada har 
sett till att utbildningssystemet i norra 

Quebec bättre tillgodoser inuiternas be-
hov. Hon har också påvisat hur utsläpp av 
växthusgaser kränker inuiternas kollek-
tiva mänskliga rättigheter – senast genom 
sin bok ’The Right to be Cold’.

kasha jacqueline naBagesera från 
Uganda kämpar för hbtq-personers 
rättigheter i Uganda och är en av de 
modigaste och mest frispråkiga männis-
korättsförsvararna i Afrika. I en förtryck-
ande miljö, där flera av hennes vänner 
mördats, har hon fortsatt att påvisa 
brott mot de mänskliga rättigheterna 
och framgångsrikt använt det juridiska 
systemet. 

gino straDa är en italiensk kirurg och en 
exceptionell humanist som under två de-

cennier byggt upp medicinsk vård av hög 
kvalitet i konfliktområden. Organisatio-
nen EMERGENCY, som han var med 
och grundade, har byggt upp och drivit 
mer än 60 sjukhus och hälsokliniker från 
Afghanistan till Sudan, alltid med målet 
att överföra medicinsk kunskap och 
expertis till lokala, professionella sjukvår-
dare. 

Enligt Ole von Uexkull, chef för Right 
Livelihood Award Stiftelsen, arbetar 
pristagarna ”både vid frontlinjen och i 
rättssalar för att upprätthålla de värden 
som var grunden för bildandet av Förenta 
Nationerna för 70 år sedan.” ”Under det 
här årets pågående humanitära kriser 
visar de på konkreta lösningar för de 
utmaningar vi står inför, från krig och 
klimatförändringar till fördomar och 
diskriminering”.

Right Livelihood-priset, som ofta 
kallas det “alternativa nobelpriset” grun-
dades 1980. Sedan dess har 162 personer 
och organisationer från 67 olika länder 
fått priset. prisutdelningen sker i riksdagen 
i slutet av varje år. Stiftelsen fortsätter 
att följa, informera om och stötta alla 
pristagare. den ser också till att pristagarna 
regelbundet möts för att stärka det unika 
internationella nätverk som de tillsammans 
utgör. 
läs mer på: www.rightlivelihood.org.

Sök på Gender – i 
Nordens alla länder! 
Nu förändrar vi förutsättningarna 
för jämställdhets- och genussamar-
bete i Norden. Genom de tre unika 
portalerna GenderFund, GenderJob 
och GenderKalenderN ger vi dig 
allt du behöver för att orientera 
dig inom Genus-Norden.

– Vi vill uppmuntra till mer samarbete 
och rörelse inom Norden. Kanske finns 
den bästa kompetensen för en tjänst 
i Sverige till exempel i Finland. Och 
kanske anordnas ett evenemang med 
samma ämne som du själv är intresserad 
av, och du kan få tips på föreläsare och 
frågeställning. Det är också smart att 
använda kalendern för att säkerställa att 
inga andra viktiga evenemang anordnas 
det datum du själv planerar en konferens. 
Genom våra nya portaler kan gränserna 
inom genus- och jämställdhetsfältet öpp-

nas upp, säger 
Josefine Alvung-
er, kommunika-
tionsstrateg vid 
NIKK, Nordisk 
information för 
kunskap om 
kön.

NIKK har 
samordnat 
lanseringen av 
tre webbplat-

ser: genderfund.org, genderjob.org och 
genderkalendern.org. På GenderFund 
kan du som letar forskningsmedel, pro-
jektmedel, stipendier eller liknande hitta 
finansieringsmöjligheter. På GenderJob 
hittar du lediga jobb med jämställd-
hets- och genusprofil inom hela Norden 
och internationellt. Och på Genderka-
lenderN finner du allt från feministiska 
kulturfestivaler till EU:s forskningspo-
litiska konferenser. Du kan dela evene-
mangen på sociala medier och skräddarsy 
dina egna unika sökningar. Dessutom går 

allt att synka med din privata kalender i 
Outlook. Gemensamt för det du hittar 
på webbplatserna är den nordiska kopp-
lingen och genus och jämställdhet.

– Det är lika enkelt att söka på hela 
Norden som att få träffar från just ditt 
land eller ditt ämnesområde. På så sätt 
blir portalerna användningsbara både 
nationellt och tvärnordiskt, säger Josefine 
Alvunger.

De tre webbportalerna är ett samar-
bete mellan NIKK och sju nationella 
kunskapscentra i Norden med inriktning 
på genus och jämställdhet – exempel-
vis Kvinfo i Danmark, Kilden i Norge, 
Minna i Finland och Nationella sekreta-
riatet för genusforskning i Sverige.

– Genom att alla de nationella exper-
terna är med i samarbetet, kan vi täcka 
det mesta, om inte allt, när det kommer 
till genus och jämställdhet i Norden. Vi 
har skapat en infrastruktur på områ-
det och hoppas därmed bidra till det 
nordiska jämställdhetssamarbetet, säger 
Josefine Alvunger.

Josefine Alvunger.

Jämställdhet
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Lidt for enkelt for lægerne 
at være mobile i Norden
Reglerne i Norden giver læger 
ret til at arbejde i både Dan-
mark, Sverige, Norge, Finland 
og Island, så snart de opnår 
autorisation (läkarlegitimation) 
i et af landene. Men hvis en 
læge får klager, kritik eller en 
advarsel i ét nordisk land følger 
information om dette ikke 
automatisk med til de andre 
nordiske lande.

uden et nordisk lægeregister kan en læge derfor fejlbehandle sine patien-
ter i et nordisk land, få flere advarsler af myndighederne og blive sat under 
skærpet tilsyn i dette land og alligevel fortsætte med at praktisere i alle de 
andre nordiske lande.

de sidste fem år har nordisk råd gentagene gange foreslået at norden 
skal lave et fælles lægeregister, der kan forhindre dårlige læger i at rejse 
fra det ene nordiske land til det næste uden at blive stoppet. men de nord-
iske landes sundhedsministre har afslået det hver gang. de har også afvist 
at undersøge, hvilke forhindringer der findes for et fælles lægeregister.

i 2011 meldte de nordiske sundhedsministre ud at de havde lavet en 
aftale om at udveksle flere informationer, men der var ikke tale om et 
nordisk lægeregister.

i oktober 2015 kom der endnu engang en historie frem om en læge der 
havde fået frataget sin autorisation i et nordisk land – danmark – og al-
ligevel blev ved  med at arbejde som læge i norge og Sverige.

De svenske myndigheder fik en kort besked, hvor der stod, at lægen 
havde fået frataget sin autorisation midlertidigt i Danmark. De fik ikke 
noget at vide om hvad der lå bag beslutningen om at fratage lægens 
autorisation, eller at Sundhedsstyrelsen i danmark vurderede, at lægen var 
til overhængende fare for patienter.

hos Sundhedsstyrelsen i danmark mener man at styrelsen følger den af-
tale, der er lavet mellem de nordiske lande, når de kun sender oplysninger 
om selve sanktionen og ikke begrundelsen. 

Både den norske og den svenske myndighed tolker aftalen om Fælles 
nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæ-
senet og veterinærvæsenet anderledes, idet de mener at myndighederne 
ifølge den nordiske overenskomst også skal sende begrundelsen med. 

lægerne støder altså ikke på de store hindringer når de vil arbejde i 
et andet nordisk land. men hvis du derimod vil pleje en syg eller døende 
pårørende, der er bosat i et andet nordisk land, så kan du ikke gøre dette 
med plejevederlag (närståendepenning) fra Sverige.

hvis du er social sikret i Sverige, så skal den du plejer også være social 
sikret i Sverige for at du kan få udbetalt plejevederlag fra Försäkringskas-
san. hvis du derimod havde været bosat i et andet nordisk land og social 
sikret dér, så havde du godt kunne få plejevederlag med fra dette land til 
Sverige for at pleje en pårørende der var bosat i Sverige.

hvorfor adskiller Sverige sig fra de andre nordiske lande i forhold til pleje 
af pårørende? Og hvorfor vil de nordiske lande ikke have et fælles lægere-
gister, så vi kan være sikre på at vores læge ret til at praktisere i alle lande 
i norden – og ikke har fået sin autorisation inddraget i et af landene?

anna SOphie lieBST

nordisk ministerråds informationstjeneste, hallo norden, administreres af fo-
reningen norden i Sverige. i 2014 besøgte over 900 000 brugere hallo nordens 
netsider for at få hjælp til at flytte, studere eller arbejde i et andet nordisk land. 
Du finder Hallo Nordens netsted på www.norden.org/halla.

Debatt
Dags för ett  
gemensamt nordiskt 
personnummer
Den fria rörligheten i Norden prisas i många 
sammanhang. Den som faktiskt flyttat mellan de 
nordiska länderna några gånger vet att rörlighe-
ten må vara fri, men den är långtifrån smidig. 

Den största stötestenen är personnumret. Utan 
personnummer kan man helt enkelt inte eta-
blera sig i ett annat land. Efter att ha genom-
gått den byråkratiska kvarnen som krävs för att 

etablera sig i ett annat nordiskt land är det inte svårt att 
hålla med ordföranden för Foreningen Norden i Norge, 
Olemic Thommessen, som också är stortingets president 
(talman), när han efterlyser ett gemensamt personnum-
mersystem för alla nordiska invånare.

Idag när allt fler rör sig över de nordiska landgränserna 
för att studera eller jobba är ett gemensamt nordiskt 
personnummersystem absolut nödvändigt. Idag krävs 
det att du fysiskt ska uppsöka ett särskilt skattekontor 
för att kunna anhålla om personnumret. Och om du 
behöver komplettera ansökan kan det inte göras på nätet, 
utan det gäller att snällt ta sig till kontoret en gång till. 
Och någon fördel med att vara nordbo är det svårt att 
upptäcka.  

Myndigheternas kontrollbehov i en nationalstat är 
förvisso förståeligt, men eftersom Norden sedan ett halvt 
århundrade (!) har en gemensam arbetsmarknad är det 
obegripligt att processen är så trög.

I och med att personnumret i första hand är ett prak-
tiskt sätt att identifiera personer och ingalunda en fråga 
om medborgarskap eller uppehållstillstånd borde det 
vara förhållandevis lätt för fem stater, som idkat praktiskt 
samarbete i decennier, att komma till en lösning. Enligt 
uppgift lär några länders personnummersystem bytas ut 
inom en ganska nära framtid. Det skulle vara en ypperlig 
chans att bygga upp ett gemensamt system. Medborgar-
na vill ha smidiga lösningar och det är myndigheternas 
skyldighet att erbjuda sådana.

Det saknas inte visioner och storstilade planer inom 
det nordiska samarbetet och det är bra. Problemet är 
att det åstadkoms så lite på det konkreta planet. Ett 
gemensamt personnummer skulle vara ett stort steg mot 
gemensamt socialt medborgarskap.  Det vimlar av unga 
svenskar inom servicebranschen i stor-Oslo, det samma 
gäller för Köpenhamnsområdet. Och enligt senaste sta-
tistiken flyttar fler unga finlandssvenskar än på länge till 
Sverige, främst Stockholm, där det förvisso ofta erbjuds 
arbete och studieplats, men dessvärre sällan bostad.

Rörligheten ökar, men trögheten minskar inte i samma 
takt. Det behövs inte fler utredningar eller rapporter, 
utan ett politiskt initiativ. Vem tar det? 

henrik Wilén, FörBundSSekreTerare Och cheF  

För Föreningarna nOrdenS SekreTariaT i köpenhamn
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Måndag morgon och dimmigt på 
Biskops Arnö. Gruppen av studen-
ter från Östra Finlands Universitet  
i Joensuu ser något trötta ut när 
de samlas till en kopp kaffe och en 
första introduktion till den före-
stående veckan. Staden Joensuu i 
Norra Karelen har betydligt närma-
re till Finlands landgräns mot Ryss-
land än till både Stockholm och 
Helsingfors. Resan till Biskops Arnö 
i Mälaren har tagit närmare ett 
dygn i anspråk. Först kräver tågre-
san nästan en arbetsdag tvärs över 
Finland till Åbo för att nå färjan 
till Stockholm och sedan fortsätta 
med buss till Biskops Arnö.

Studenterna har kommit till 
en svensk folkhögskolemiljö. 
På det formella programmet 
står undervisning i språk och 

samhällskultur, i många bemärkelser 
under veckan. Men det finns också ett 
informellt program som erbjuder många 
möjligheter till både social och språklig 
förkovran på egen hand. Att gå på fest, 
att låna böcker och läsa i biblioteket, att 
delta i folkhögskolans aktiviteter och på 
många vis umgås med skolans kursdelta-
gare är minst lika viktigt för språkutveck-
lingen som att delta i det schemalagda 
programmet.

– Jag har lärt mig mycket nytt i auten-
tiska, spontana talsituationer, berättar 

Nita Suhonen, som studerar svenska på 
universitetet i Joensuu.

Det informella utbudet varierar. En av 
kvällarna håller låtskrivarutbildningen 
en konsert, en annan kväll är det bastu-
bad i den vedeldade bastun vid mälarens 
strand. 

gruppen av lärarstuDeranDe har kom-
mit till Sverige och Biskops Arnö som en 
del av det program som kallas Nordisk 
språkkoordination, och som har sin 
utgångspunkt i Helsingforsavtalet:

(Artikel 8) ”I alle de nordiske lande 
skal undervisningen og uddannelsen 
i skolerne i passende omfang omfatte 
undervisningen i de øvrige nordiske 

Perlekurs på  
        Biskops Arnö
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Många blickar på svenskt språk och 
samhälle. Studenterna från Östra Finlands 
universitet i Joensuu inleder studiedagen 
i lärosätet Uppsala med en utblick från 
slottet. 
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Lektion om svensk samtidslitteratur. Studenterna 
diskuterar skönlitteraturens funktion.

Perlekurs på  
        Biskops Arnö

landes, herunder Færøernes, Grønlands 
og Ålands sprog, kultur og almindelige 
samfundsforhold”

(Artikel 3d) ”Herunder skal aftalepar-
terne [...] d. fremme undervisningen i de 
andre nordiske landes sprog, kultur og 
samfundsforhold”. 

huvuDsakligt fokus i arbetet att för-
stärka förståelsen och språkkunskapen 
mellan de nordiska grannländerna är in-
riktat på barn och unga. 2012 beslutades 
att ”Indsatser for at styrke børn og unges 
sprogforståelse” är ett prioriterat område, 
samt ”prioritere en fokuseret og målrettet 
indsats for at styrke børn og unges for-
ståelse af nabosprog, og at alle nordboere 

skal kunne kommunikere med hinanden 
på sprogene dansk, norsk og svensk.”

De norDiska pärlorna har ett uppdrag 
inom språkkoordinationen. På ett över-
gripande plan samarbetar Voksenåsen 
och Lysebu i Oslo, Schaeffergården i 
Köpenhamn, Hanaholmen i Helsingfors 
och Biskops Arnö i Sverige kring att 
koordinera och genomföra kurser för  
lärarstuderanden, med fokus på just 
språk, kultur och samhällsliv. Verksam-
heten är i allra högsta grad konkret, och 
kanske i den bemärkelsen blir ett avbrott 
från studenternas vardagliga studier på 
universiteten. Syftet är att de på flera 
plan ska få möta landet de besöker. 
Möta människorna, språket, kulturen 
och samhällslivet. På Biskops Arnö tar 
sig detta form i teaterbesök, gemensam 
undervisning med svenska deltagare och 
dagsresor till närliggande städer med 
studiebesök på såväl samhällsinstitutioner 
som museer och mer publika besöksmål. 
Men också i form av undervisning och 
föreläsningar i olika språk- och kultur-
relaterade ämnen som svensk samtidslit-
teratur, svensk film och språkhistoria. 
Och lektionerna kan ge reflektioner om 
andra fenomen i undervisningen än bara 
språket och ämnet i sig.

– Svenskarna pratar mer och de har 
djupare diskussioner, tycker Nita Suho-
nen.

Många av de gästande studenterna vär-

desätter också just själva ”språkbadet”, att 
under en vecka vara tvungna att ta del i 
all undervisning på rikssvenska, ofta utan 
möjligheter till hjälp med översättningen.

- Här undervisas allt på rikssvenska 
(eller dialekter från den rikssvenska 
sidan, förf. anm.). Medan i Finland talar 
läraren finlandssvenska, och också finska, 
när man undervisar i exempelvis gram-
matik på gymnasiet. Jag har varit nöjd 
med att jag har kunnat lägga märke till 
att jag förstår nästan allt även om det är 
tre år sedan jag var i Sverige sist, förkla-
rar Iiris Miettinen.

Hennes kurskamrat Oona Tolonen 
betonar fördelarna med att vara i en om-
givning där det egna modersmålet inte 
räcker till för att kommunicera.

– Det känns bra att vara i Sverige där 
jag måste använda svenskan. Det känns 
lättare att lära sig svenskan i just denna 
omgivning.

Jiri Kuittinen håller med.
– Mina kunskaper i hörförståelse av 

rikssvenskan har förbättrats mycket. 
Men det borde vara än mer ”tvunget” att 
använda rikssvenska i situationer med 
svenskspråkiga studenter.

av maTS lundBOrg Och håkan TegneSTål

För den som är intresserad av språkkoordi-
nationen finns mer att läsa på 
http://www.norden.org/sv/tema/utbildning-
och-forskning-i-norden/nordiska-avtal
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EU:s strategi för Östersjöre-
gionen är en överenskommelse 
mellan medlemsstaterna och EU 
Kommissionen om nödvändighe-
ten av samarbete över gränserna 
för att kunna lösa gemensamma 
problem i just denna del av 
unionen. Europeiska Rådet antog 
slutsatserna i strategierna under 
det svenska ordförandeskapet 
hösten 2009.

Eftersom Östersjöstrategin 
var den första makroregio-
nala strategin rönte den stor 
uppmärksamhet och kom att 

betraktas som en pilot när det gällde 
makroregionalt samarbete. Arbets-
grupper bildades och konferenser 
ordnades. Den första internationella 
konferensen om strategin arrangerades 
i Visby i juni 2009. Denna konferens 
har sedan dess följts av ett Årligt Fo-
rum i något av medlemsländerna. Det 
Årliga Forumet ska redovisa gjorda 
erfarenheter, bidra till kunskapsöverfö-
ring och föra arbetet framåt.  Innehål-
let i denna artikel bygger i stort på 
redovisade rapporter vid dessa tillfäl-
len.

Strategin antogs mitt i en pågående 

programperiod – nästan inga pengar 
kvar – vad göra?

Även om intresset för Östersjöstra-
tegin var stort hos olika aktörer så var 
ett ständigt återkommande argument 
”Vi är mitt i en av EU:s programperi-
oder och merparten av pengarna i de 
olika fonderna är redan intecknade. 
Därför är det svårt att göra något 
under den här perioden”.

Utöver finansieringsfrågorna fram-
fördes argument om otydliga roller i 
genomförandet och att intresset i de 
olika länderna skilde sig åt i så stor 
grad att det var svårt att hitta samar-
betspartner. Man tyckte också att den 
politiska viljan lyste med sin frånvaro 
och att EU-kommissionen inte gjorde 
tillräckligt.

När det gällde finansieringsfrågan 
blev det Östersjöprogrammet, som fick 
i uppdrag att införa ett specifikt ”stra-
tegikriterium” i syfte att möjliggöra 
starten för så många flaggskeppspro-
jekt som möjligt.  Även programmen 
för South Baltic och Central Baltic 
ansågs som lämpliga finansiärer. Vilket 
i sin tur ledde till uppfattningen att det 
var Interregprogrammen (nuvarande 
ETS-programmen), som var den 
finansiering, som kunde användas till 

att nå målen i strategin.
EU-kommissionen var mycket 

angelägen om att underlätta genom-
förandet och gav därför Interact i 
Åbo uppdraget att med hjälp av en 
arbetsgrupp ta fram ett dokument om 
roller och ansvarsfördelning för de 
parter, som deltog i genomförandet av 
strategin.

Vidare lades mycket arbete och 
tid ner på att tydliggöra att målen i 
Östersjöstrategin inte var nya utan 
berör områden som medlemsländerna 
redan arbetade med var för sig men att 
det nu krävdes transnationellt samar-
bete för att åstadkomma kraftfulla och 
varaktiga lösningar.

Kan man se några resultat?
Trots alla svårigheter och hinder, som 
radats upp över tiden så har samar-
betet i regionen intensifierats. Många 
partnerskap har bildats och upplevs 
som en grund för ett fortsatt långsik-
tigt samarbete. Det har också handlat 
om att utnyttja redan etablerade sam-
arbetsforum, som nu kan användas för 
genomförandet av strategin.

Många projekt har startats inom 
såväl politikområdena som de hori-
sontella insatsområdena. Övervägande 

Östersjöstrategin 
– en uppmaning till  
transnationellt samarbete
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delen av projekten har handlat om att 
bygga nätverk för utbyte av erfarenhe-
ter och kunskaper samt metodutveck-
ling. Konkreta pilotprojekt finns men 
är inte lika vanligt förekommande. 
Projekten sker företrädelsevis vid sidan 
om ordinarie verksamhet och bidrar till 
en projektifiering av strategin.

Flernivådialogen förekommer men 
behöver stöd för att kunna utvecklas. 
Fortfarande saknas i stor utsträckning 
aktörer från civilsamhället och det 
privata näringslivet.

Strategin betraktas utifrån två olika 
perspektiv, vilket får konsekvenser för 
utvecklingen av den egna verksamhe-
ten.

Trots att innehållet i handlingspla-
nen utarbetats i intensivt samarbete 
med medlemsländerna så uppfattas 
den, som en pålaga uppifrån och kon-
kurrerar med ett antal andra strategier. 
Detta synsätt får som konsekvens att 
arbetet måste ske via särskilda projekt 
och med särskilda medel, vilket i sin 
tur leder till att projekten för ett liv 
vid sidan om och har ingen eller liten 
förankring i den dagliga verksamheten. 

Ser man däremot att handlingspla-
nen innehåller områden, som samman-
faller med den egna organisationens 

verksamhet kommer projekten att 
tillföra mervärde för kärnverksamheten 
samtidigt som de bidrar till strate-
gins genomförande. Man förstår att 
använda strategin, som ett stöd för 
egen verksamhetsutveckling genom 
transnationellt samarbete. På så sätt 
behövs inget särskilt förankringsarbete 
eller specifika informationsinsatser. 
Tyvärr är detta perspektiv inte det mest 
förekommande i medlemsländerna 
men har ökat över tiden.

Har den innevarande program- 
perioden 2014-2020 inneburit 
några förändringar, som underlät-
tar genomförandet av strategin?
Svaret är ja. Strategin är nu integrerad 
i Regionalfonds- och Socialfondspro-
grammen. Samarbetsprojekt kan ge-
nomföras med medel från flera fonder. 
Utvecklingsprojekt i den egna verk-
samheten med hjälp av transnationellt 
samarbete och som bidrar till målen 
i strategin kan finansieras med medel 
från ett flertal av EU:s fonder. Uppfatt-
ningen att det endast är ETS-medel 
som kan användas saknar nu grund.

En reviderad handlingsplan är 
antagen. Bland annat har det tidigare 
HA Involve förändrats och heter nu 

HA Capacity – Capacity building and 
involvement. Denna förändring inne-
bär att man förutom att arbeta med 
flernivådialogen också ges möjlighet att 
bygga en kunskapsplattform. En platt-
form som ska byggas genom praktiska 
övningar och projekt för alla aktörer 
som är involverade i genomförandet av 
strategin. Skälet till denna förändring 
är att Kommissionen är angelägen om 
att integrera strategin i kärnverksam-
heten och integrera projekten i det 
dagliga utvecklingsarbetet.

Liksom för PA Education, som 
beskrivits i ett tidigare nummer av tid-
ningen, har EU Kommissionen utsett 
Föreningen Norden till samordnare för 
detta horisontella insatsområde. EU 
Kommissionen bedömer föreningens 
erfarenheter från det nordiska samar-
betet vara en tillgång i detta arbete och 
en garanti för att civilsamhället och det 
privata näringslivet involveras på ett 
aktivt sätt. Uppdraget har föreningen 
tillsammans med Svenska Institutet 
samt Baltic Sea NGO Network och 
the Union of the Baltic Sea.

chriSTina SkanTze



26        nordens tidning nr 4 | 2015

Nordens brukarorganisationer är 
överens. Fördomar, ekonomisk 
utsatthet och bristfällig vård, är de 
främsta orsakerna till att personer 
med psykisk ohälsa utestängs från 
arbetsmarknaden. Lösningar finns, 
men frågan är – finns viljan? 

Personligen anser jag att det 
främsta skälet till att människor 
med psykisk ohälsa utestängs 
från arbetsmarknaden är fördo-

mar, diskriminering och stigmatisering. 
Det säger Kjell Broström, intressepolitisk 
talesman för NSPH, en paraplyorganisa-
tion för tretton brukarorganisationer inom 
området psykisk ohälsa.

På arbetsmarknaden är gruppen psy-
kiskt funktionshindrade bland de minst 

etablerade. I Sverige har cirka trettio 
procent av alla personer med en doku-
menterad diagnos arbete. Danmark har 
en liknande situation där cirka 28 procent 
av dem som är i kontakt med psykiatrin 
har arbete eller studerar, enligt en färsk 
studie som genomförts av Ministeriet för 
Sundhet och Førebyggelse och KL (en in-
tresseorganisation för Danmarks kommu-
ner). Motsvarande siffra för befolkningen 
som helhet är 79 procent.

Arbetsmarknad

Lösningarna finns  
           – finns viljan?
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– Det har gjorts olika studier i Dan-
mark som visar att människor i arbetsli-
vet har svårt att acceptera personer med 
psykisk ohälsa. Det är okej att det finns 
personer med psykisk ohälsa i företaget, 
men de ska helst jobba på någon annan 
avdelning.

Det säger Knud Kristensen, ordfö-
rande för den danska föreningen Sind 
som organiserar brukare, professionella 
och anhöriga. Själv är han anhörig och 
utbildad statsvetare. Han håller med 
Kjell Broström om att fördomar och dis-
kriminering är det främsta skälet till att 
människor med psykisk ohälsa utestängs 
från arbetsmarknaden. 

Dagfinn Björgen, landleder på Mental 
Helse i Norge, och med egen erfarenhet 
av psykisk ohälsa, menar att arbets-
marknaden diskriminerar eftersom det 

innebär för stor risk för arbetsgivaren att 
anställa i Norge. 

– Arbetsgivarna står för en stor del av 
kostnaderna och ansvaret om en anställd 
blir får svårigheter på arbetsplatsen, 
säger han. 

kjell Broström Berättar att personer 
som är öppna med att de har erfaren-
het av psykisk ohälsa väcker oro hos 
personalrekryterare som kan föreställa 
sig att personen ska vålla problem på 
arbetsplatsen och ha hög frånvaro. 
Men detta är inte relevant, menar han, 
eftersom erfarenhet av psykisk ohälsa 
och den återhämtningsprocess som det 
innebär, ofta gör människor starkare och 
mer medvetna om hur de kan hantera 
motgångar i livet.  

– Arbetsgivarna behöver mer kunskap. 
Dels för att underlätta anställningar av 
personer med psykisk ohälsa. Dels behö-
ver det inte leda till så mycket turbulens 
och långdragna omplaceringsärenden, 
om en anställd drabbas. 

Den förra regeringen tog initiativ till 

Hjärnkoll som arbetar med att förändra 
attityder hos arbetsmarknadens parter 
(som vi skrev om del 2 i den här artikel-
serien). Men det räcker inte. 

– Det behövs en miljardsatsning med 
arbetsmarknadens parter och SKL för 
att få någon egentlig effekt. Alla inser att 
det går att motivera nationalekonomiskt. 
Diagnoser av det här slaget tenderar att 
leda till livslångt utanförskap som kostar 
samhället ännu mer. 

Till frågan om arbete mot fördomar 
och stigmatisering vill Kjell Broström 
lägga faktorer som handlar om individens 
förutsättningar, så som privatekonomi 
och möjligheten att få adekvat vård inom 
rimlig tid. 

Gruppen personer med psykisk ohälsa 
är ekonomiskt mycket svag. Personer 
med psykiskt funktionshinder har högst 
andel aktivitetsstöd eller sjukersättning 
av samtliga personer med funktionshin-
der. Många lever också på försörjnings-
stöd, vilket innebär 3 880 kr i månaden 
plus boendekostnader för en ensamstå-

ende vuxen. Det framgår av NSPH:s 
och Hjärnkolls gemensamma rapport 
Minuskontot från 2013.

– Har man inte pengar så att man 
klarar sig, upptar oron för mat för dagen 
hela tankeverksamheten. Dålig ekonomi i 
sig påverkar den psykiska hälsan negativt. 
Under sådana omständigheter kan det 
vara en oöverstiglig uppgift att gå till 
Arbetsförmedlingen eller söka praktik. 

– Innan detta basala behov är tillgodo-
sett, spelar det ingen roll hur många fina 
rehabiliteringsinsatser man kan erbjuda. 
Människor är helt enkelt för stressade för 
att ta dem till sig, säger Kjell.

Han menar att det svenska systemet 
med många kontrollstationer i sjukför-
säkringen som leder mot utförsåkning 
kan motivera vissa. Men för NSPH:s 
grupper skapar det ångest som minskar 
chanserna till återinträde på arbets-
marknaden. 

– Det kanske hade fungerat även för 
personer med psykisk ohälsa om vården 
hade fungerat som den ska. Men idag 
kan det vara väntetider på över ett år, sär-
skilt för gruppen med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 

Människor väntar på vård, samtidigt 
som dagarna i sjukförsäkringen tickar på. 
Det kan leda till att en person blir ut-
försäkrad innan hen ens har fått adekvat 
vård. 

– God vård är också en förutsättning 
för ett återinträde på arbetsmarknaden, 
säger Kjell Broström. 

Dagfinn Björgen uttrycker liknande 
synpunkter: 

– Idag har vården stort fokus på medi-
cin, och det räcker inte för att man ska 
klara ett arbetsliv. Området är samman-
satt och psykiatrin borde fundera mer 
över hur man ska få människor att klara 

Artikelserie om psykisk ohälsa 
psykisk ohälsa är idag den vanligaste 
anledningen till sjukskrivning i Sverige. 
Trots detta är kunskapen om psykisk ohälsa 
begränsad både hos både arbetsgivare och 
välfärdsaktörer. psykisk ohälsa är också 
fortfarande omgärdat av stigmatisering. 
kombinationen av okunskap och tabun 
leder till att människor i onödan hamnar 
i ett livslångt utanförskap. med den här 
artikelserien undersöker vi hinder och möj-
ligheter för människor med psykisk ohälsa 
på arbetsmarknaden.

del 1. ungdomar 
del 2. arbetsgivarna
del 3. vården
Del 4. Brukarorganisationerna

Kjell Boström:, intressepolitisk tales-
man för NSPH, paraplyorganisation 
för tretton brukarorganisationer inom 
området psykisk ohälsa.

Det svenska systemet med många 
kontrollstationer i sjukförsäkringen 
som leder mot utförsåkning kan 
motivera vissa. Men för NSPH:s 
grupper skapar det ångest som 
minskar chanserna till återinträde 
på arbetsmarknaden. 
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att leva ett liv, med arbete och fritid och allt vad det innebär, än 
att bara titta på symtomen, säger han. 

Danska Sind arbetar aktivt för att stärka sina medlemmar och 
öka deras chanser på arbetsmarknaden, framför allt genom att 
erbjuda vård, gärna i kombination med utbildning. 

– Många har varit borta från arbetsmarknaden länge, och be-
höver grundläggande kunskaper i till exempel ny teknik. Många 
har också varit isolerade i sina hem och behöver lära sig att klara 
av sociala sammanhang och stresshantering. 

Knud Kristensen menar att det finns det gott om kunskap om 
hur man kan stödja människor med psykisk ohälsa tillbaka till 
arbetsmarknaden. Men det är kostsamt eftersom det behövs en 
individuell plan för varje individ. 

– I Danmark bedrivs sådan verksamhet ofta i projektform, 
med finansiering utanför ordinarie välfärdssystem, till exempel 
Europeiska socialfonden. Och när projektets pengar är slut, 
läggs verksamheten ner, säger Knud Kristensen. 

för ett par år seDan införde Danmark ett system där en person 
med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har möten där 
alla berörda myndigheter och vården ska närvara. Det kan 
vara handläggare från socialtjänst, vård, arbetsförmedling och 
studievägledare. Under mötena görs en plan tillsammans med 
brukaren som kan sträcka sig upp till fyra år framåt i tiden. 

– Systemet är inte riktigt utvärderat än, men vi kan se av de 
första resultaten att det är relativt enkelt för dem som har fått 
det här stödet att hitta jobb. 

Ofta rör det sig om så kallade flexjobb. Anställningen ska vara 
på minst tre timmar i veckan. Arbetsgivare, arbetstagare och 
myndigheter bestämmer tillsammans hur många procent av en 
normal arbetshastighet den anställde klarar av. Om arbetstiden 
är tio timmar i veckan och personen är femtio procent effektiv, 
betalar företaget för fem timmars arbete, medan kommunen 
kompletterar upp till normal pensionsnivå.

– Utmaningen har varit att lyckas samla alla myndighetshand-
läggare kring samma bord samtidigt. Och att hitta jobb som 
liknar vanliga arbetsförhållanden, säger Knud Kristensen. 

– Och det handlar inte bara om enkla jobb. Tanken är att per-
sonen ska ha ett jobb i nivå med sin utbildning och kompetens. 

TexT Och FOTO: anna-karin FlOrén

Källor:
den parlamentariska socialförsäkringsutredningen www.psfu.se
minuskontot av henrik levinsson och magnus Jiborn, hjärnkoll & nSph 
(2013)

Systerbiblioteks- 
projektet mellan  
Sverige och Ryssland
I samband med IFLA (The International Federation of Library 
Associations and Institutions) i Göteborg 2010, kom en 
delegation från Ryska statliga ungdomsbiblioteket i Moskva 
(RGBM) till Stockholm för att besöka Internationella bibliote-
ket. Då fick även ungdomsbiblioteket PUNKTmedis i Med-
borgarhuset och Serieteket i Kulturhuset möjlighet att träffa 
dem, visa upp sina unika bibliotek och knyta vänskapliga 
band med de ryska gästerna.

Senare samma år blev vi inbjudna till ungdomsbiblioteket i moskva, 
som just då genomgick en stor ombyggnad och omorganisation för 
att ta klivet in framtiden och bli ett modernt och angeläget biblio-
tek. med på färden hade vi ett drakhuvud, som vi överlämnade till 
våra värdar, för att de och deras besökare skulle sticka en biblio-
teksdrake, som skulle bli vän med punkTmedis biblioteksorm, som 
stickades sedan 2006, inspirerad av biblioteksormen på huvudbib-
lioteket i reykjavik.

vårt nästa projekt blev en fotoblogg ”Step by step: 365 days in 
the library” där varje bibliotek tog ett foto om dagen som skild-
rade bibliotekets verksamhet och skrev en kort text på engelska, 
samtidigt som vi ansökte om att bli en del av iFlaS systerbiblioteks-
projekt. Fotobloggen pågick från maj 2012 till maj 2013 och visade 
hur lika våra respektive bibliotek är, men ändå olika. under iFla i 
helsingfors, augusti 2012 framträdde vi och berättade om fotoblog-
gen tillsammans med övriga systerbiblioteksprojekt i världen.

i maj 2013 kom vårt ryska systerbibliotek till Stockholm för att 
utvärdera fotobloggsprojektet och påbörja nästa projekt, att byta 
böcker med varandra. Vi fick de populäraste ryska ungdomsböck-
erna och serieböckerna, och de fick motsvarande på svenska. 

Under hösten 2014 påbörjade vårt systerbibliotek sitt filmpro-
jekt ”Library planet” där de besöker och filmar de intressantaste 
ungdomsbiblioteken i världen, och däribland punkTmedis och 
Serieteket. Och nu senast deltog vi i vårt systerbiblioteks fjärde 
internationella ungdomsbibliotekskongress där vi framträdde inför 
180 ungdomsbibliotekarier från hela ryssland och berättade om 
våra verksamheter tillsammans med Sveriges nytillträdda kulturråd 
Stefan ingvarsson. Som alltid och särskilt just nu är vänskap mellan 
folken viktigare än någonsin.

BriTT-marie ingdén-ringSelle, ungdOmSBiBliOTekeT punkTmediS

Psykisk ohälsa…
... är ett brett begrepp som omfattar allt från mil-
dare odiagnostiserade tillstånd som stress, oro och 
ångest, till psykiatriska tillstånd som depression 
och psykossjukdomar. 

viktiga faktorer för att underlätta vägen ut på arbetsmarknaden enligt 
de nordiska brukarorganisationerna:
1. arbeta med attityder, fördomar och stigmatisering
2. möjlighet att få god vård inom rimlig tid
3. individens privatekonomi 
4. ökad trygghet för arbetsgivare som vill anställa
5. Bättre samverkan mellan myndigheter

Stefan Ingvarsson nytillträtt kulturråd i Moskva framträder på ungdomsbiblio-
tekskongressen.
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Nordens  
Välfärdscenter 
på turné 
Stockholm, Köpenhamn, Oslo, 
Reykjavik, Helsingfors, Nuuk, 
Torshamn och Mariehamn. Nor-
dens Välfärdscenter, NVC, turne-
rar Norden runt för att diskutera 
lösningar på aktuella samhällsfrå-
gor. 

I år har NVC valt att berätta om tre 
nyligen avslutade projekt: Hur man mä-
ter kvaliteten inom äldreomsorgen, hur 
samhället bäst hjälper barn i fosterhem, 
och slutligen hur medierapporteringen 
ser ut kring alkohol och droger. 

”Kvalitet i äldreomsorgen”
Bra utvärderingar kräver att det är rätt 
saker som mäts och jämförs. Men hur 
mäter man livskvalité, trygghet och en 
meningsfull tillvaro? Och vem bestäm-
mer vad som är god kvalité? Är det de 
äldres egen uppfattning som ska råda 
eller är det beställarnas? Syftet med 
turnén är att sprida resultaten från pro-
jektet ”Kvalitet i äldreomsorgen”, där vi 
bland annat beskriver hur man valt att 
mäta och definiera vad som är god kva-
lité inom äldrevården. Förhoppningen 

är att ge en fördjupad kunskap och att 
inspirera till en vidare diskussion kring 
hur man bäst definierar och följer upp 
kvalitetsmål inom välfärdssektorn.

”Fokus på barn i fosterhem”
Forskning visar att fosterhemsbarn 
i högre grad än andra riskerar att få 
allvarliga framtida problem. Det råder 
politisk enighet om att detta är oaccep-
tabelt, både sett ur ett individ- och ett 
samhällsperspektiv. I seminarieturnén 
lyfts ungdomarnas egna perspektiv på 
hur man bör förändra förhållningssätt 
och förbättra arbetsmetoder. Samtidigt 
beskrivs vilka faktorer som minskar 
risken för framtida utanförskap. En av 

de främsta faktorerna har visat sig vara 
en lyckad skolgång. Vidare är det vik-
tigt att barnen genomgår systematiska 
hälsoundersökningar för att förhindra 
att de utvecklar allvarliga sjukdomar 
senare i livet.

”Missbruk av fakta? Alkohol och dro-
ger i medierna”
Hur kan man skilja mellan faktabase-
rade och manipulerade vetenskapliga 
tvister? Vad kan egentligen räknas som 
ett forskningsresultat? Bland annat 
dessa frågor vill Nordens Välfärdscenter 
ha svar på under deras seminarieturné 
om rapporteringen kring alkohol och 
droger i medierna. Spelreglerna för 
forskare och journalister skiljer sig ofta 
från varandra. Välgjord forskning kan 
inte tas fram i en handvändning medan 
journalister och mediekonsumenter 
ofta vill ha svar på frågor i snabb takt. 
Komplexa forskningsresultat och jour-
nalistikens princip om en tydlig vinkel 
kan skapa feltolkningar. Målet med 
seminarieturnén är att främja saklig 
rapportering om alkohol och droger i 
medierna med hjälp av Nordens främsta 
experter.

Vill du veta mer om Nordens 
Välfärdscenters turnéplaner? Varmt 
välkommen att höra av dig till  
info@nordicwelfare.org

Välkommen mörker och kyla!

Äntligen är läshösten här på riktigt. Det känns skönt att utan dåligt samvete 
kunna stanna inomhus och sjunka in i nya böcker. 

Här kommer ett bra tips för alla bok- och Nordenvänner som är nyfikna 
och vill lära sig mer om grannländerna och om aktuella välfärdspolitiska teman.

Nordens Välfärdscenter ger löpande ut en rad publikationer där olika utmaning-
ar som de nordiska länderna står inför belyses och diskuteras. Det handlar om allt 
från varför dagens unga mår så dåligt när de har det så bra, till hur man bäst skapar 
en meningsfull vardag för äldre. 

Låter det intressant? Det blir ännu bättre - du kan beställa alla publikationer 
utan någon som helst kostnad. Det är bara att besöka Nordens Välfärdscenters di-
gitala bibliotek på deras hemsida och botanisera bland titlarna, klicka och beställa 
och så skickas böckerna direkt hem till din brevlåda. 

Sedan är det bara att ta fram en varm filt och krypa upp i soffan och ta del av 
den nordiska samhällsdebatten.

Välkommen att besöka www.nordicwelfare.org
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Kultur

Gösta värnar 
nordisk folk-
bildning
Det är regn över Nacka, stegen 
är ändå lätta när jag promenerar 
hem till Gösta Vestlund som tar 
emot i sitt radhus. Han är 102 
år och har ägnat större delen av 
sitt liv åt nordisk folkbildning. I 
augusti sågs vi på Skeppsholmens 
folkhögskola, då sa han: “Den 

nordiska folkbildningen skulle 
kunna göra en gemensam fram-
ställan till UNESCO om att komma 
med på Världkulturarvslistan”. 

Gösta har förberett kaffe och ursäktar de 
hemvikta servetterna av hushållspapper. 
Vi sätter oss i vardagsrummet med sina 
litterturdignande bokhyllor. 

– Den fasta grunden för demokratin 
i Sverige är kaffet, säger Gösta när jag 
serverar. I den andra delen av rummet 
står läsapparaten som förstorar text 16 
gånger, så trots synnedsättning kan han 
läsa World value survey och andra texter 
om världen och nordisk folkbildning. 

Hur vill du beskriva den demokratiska 
synen?

– Ja, den är i första rummet det att 
vi möter alla människor med samma 
syn på deras möjligheter. Man brukar 
säga, alla människor har samma värde. 
I en mycket omfattande undersökning 
med svenska folkhögskollärare, har 
majoriteten av dessa lärare betonat hur 
viktigt det är att möta varje deltagare 
med respekt. Jag skulle vilja fördjupa det 
till att det finns en sak som förenar alla 
människor - man kommer att växa som 
människa i samma stund som man blir 
betraktad som människa. 

Folkhögskolan och studiecirkeln för-

En stor  
humanist har 
lämnat oss 
Stig lundström, en mångårig medarbetare på 
nordens Tidning, har den 18 september avlidit 
i en ålder av 80 år efter en kort tids sjukdom. 
Flera minnesord har publicerats i dagstidningar 
och andra skrifter. alla skrivna med stor värme och saknad. 

Stig var i sinnet såväl djup som bred. detta i kombination med att 
han var både nyfiken och generös gav honom många vänner. Han var 
helt enkelt en stor medmänniska. Och många har Stig att tacka för 
mycket. Så även Föreningen norden och nordens Tidning, såväl dess 
redaktion som läsekrets. 

Stig brukade kalla sig skriftställare, en person som nödvändigtvis 
varken är professionell journalist eller författare, men som älskar 
och har respekt för ordets betydelse. det är en bra beskrivning av 
Stig, men vi som hade glädjen av att få vara i hans vänkrets skulle 
kalla honom humanist. han var i ordets rätta bemärkelse en person 
som alltid lyfte fram den enskilda människans värde och bildningens 
betydelse. detta var också allt som oftast ett signum för hans artiklar, 
krönikor och bokrecensioner i nordens Tidning. det blev ett 100-tal 
under årens lopp. Till detta skall läggas hans arbete under mer än 
tio år att korrekturläsa och granska fakta innan tidningen sändes till 
tryck. hans medverkan bidrog starkt till att lägga tidningen kvalitativt 
på en högre nivå. 

Stigs första medverkan i nordens Tidning var 1990. hans artikel 
handlade om den svenska Finlandshjälpen som en folkrörelse under 
andra världskriget. vid en omläsning – med supplerande vetskap om 
motsvarande hjälp till norge – ger artikeln perspektiv på dagens hän-
delser med krig och misär. nu förvisso längre bort från norden, men 
fortsatt med samma lidande för den enskilde människan. en av Stigs 
sista krönikor har rubriken ”på andra sidan vattnet” och publicerades 
2013. den handlar om båtflyktingar då och nu, i norden och världen 
över. Som alltid lyfte Stig fram enskilda personers insatser, människor 
som glömts bort. Det finns en osynlig båge mellan hans texter 1990 
och 2013. En båge som personifierar Stig och hans återkommande 
uppmaning till eftertanke, till öppet sinne och hjärta. låt oss tillsam-
mans föra hans uppmaning vidare i det nordiska samarbetet. 

BriTTa nygård, maTS WalleniuS, claeS Wiklund 

Att vara en läsande  
förebild – gammal  
som ung
Visst har vi alla hört om hur läsningen bland 
unga avtagit, nästintill försvunnit. Hur ungdo-
men övergett litteraturen. Det är lätt att låta sig 
nedslås och känna att det är tröstlöst. Rentav 
omöjligt att förändra. 

Men vad vet vi egentligen om ungas läsning? Har de 
verkligen slutat läsa?

Jag tror mig veta att barn och unga fortfarande är 
läsande, bara förebilderna finns. Förebilder kan nämligen 
göra skillnad, få de flesta intresserade av litteratur. Där 
spelar vi alla en viktig huvudroll – gammal som ung. 

När jag arbetar med litteratur i klassrummet måste jag 
allra först lägga och bygga en bra grund. Grunden ska 
vara stabil och hållbar, något att bygga vidare på sedan. 
Jag behöver inventera bland mina elever; hur deras lit-
terära repertoar ser ut, inställning och attityd till litteratur, 
vilka frågor som står i fokus i deras liv just nu och hur 
litteraturen kan utmana dessa. Utifrån det kan jag sedan 
presentera ett litterärt smörgåsbord av böcker och vi väljer 
vad som ska läsas. Vi kan välja en högläsningsbok, en 
gemensam bok eller en alldeles egen. Oavsett vad vi väljer 
så kommer vi bege oss på en alldeles egen läsresa. Under 
resan kommer vi göra små stopp, då och då, för att berätta 
om våra upplevelser. Situationer som uppstått, människor 
som vi mött eller val vi behövt göra. Vi kommer dela med 
oss och vi kommer i den stunden bli läsande förebilder för 
varandra.

I boken, i mötet med texten, kanske jag möter mig själv. 
I samtalet om texten möter jag kanske dig eller någon an-
nan. Och för resten av livet bär jag med mig mitt litterära 
bokmärke. Det kommer påminna mig om hur viktig just 
den boken var och kanske kommer jag föra det vidare – 
till nästa generation. 

Alla kan vara läsande förebilder – glöm aldrig det!
maria edgren, lärare, FörFaTTare, pOeT
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En vy från vackra Åland. Hit går dagligen färjor från Stock-
holm, Tallinn, Åbo, Helsingfors och...ja, vardå?

enar sedan en annan sak som är viktig 
för demokratin, menar Gösta; genom 
att arbeta med samverkan i grup-
pen ökar människans självkänsla och 
hennes känsla för gemenskap. Den de-
mokratiska bildningen inom folkhög-
skolan kan dessutom vara praktisk om 
deltagarna får möjlighet att lära sig att 
leda möten, skriva protokoll, hålla tal 
och organisera samverkan med andra.

– Det är centralt därför att vi kom-
mer att ställas inför en rad problem, 
där vår möjlighet att agera praktiskt 
blir viktig. Vi vet inte hur klimatfrå-
gorna kommer att påverka oss. Vi 
kommer att behöva vara handlings-

kraftiga för att förändra.
1956 blev Gösta Vestlund skolin-

spektör för de svenska folkhögskolorna, 
det innebar samarbete med inspektörer 
i de nordiska länderna. Gösta enga-
gerade sig för idén om en högskola 
för nordiska folkbildare. Idén hade 
sitt ursprung hos Grundtvig och blev 
Nordens folkliga akademi, där det 
gavs en mängd kurser som vände sig 
till folkhögskolor och studieförbund. 
Det står klart att Gösta ser styrkan i 
nordiskt samarbete.

– Det finns en särskild inställning 
till de nordiska länderna i EU. Vi 
behöver demokratisera demokratin, 

som Ulrich Beck sa. Den särartade 
inställning till demokratin som finns i 
de nordiska länderna och som till stor 
del bärs upp av folkbildningen, den 
skulle kunna spela en roll i att förändra 
demokratiunderskottet i EU genom att 
de nordiska länderna bjuder in till sam-
mankomster om samtidsproblem.

Gösta Vestlund menar att om de 
nordiska länderna gjorde en framstäl-
lan till UNESCO så skulle det också 
kunna bidra till att demokratisera 
demokratin i världen. 

alva uddenBerg  

lärare på SundByBergS FOlkhögSkOla
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FÖRENINGEN NORDENS
UNGDOMSFÖRBUND

Vill ni veta 
mer om FNUF?
Föreningen Nordens 
Ungdomsförbund – FNUF 
– är föreningen för dig 
som är mellan 16 och 35 
år och är intresserad av 
att uppleva och diskutera 
Norden. 

Medlemskapet ger dig 
möjlighet att delta i massor 
av spännande aktiviteter i 
hela Norden. 

Varje år arrangeras 
resor, ungdomsträffar, 
seminarier, filmvisningar, 
föreläsningar och många 
andra aktiviteter där du får 
träffa unga från de andra 
nordiska länderna. 

Surfa in på www.fnuf.se 
om du vill veta mer och se 
vad som är på gång och för 
att bli medlem. 

Du når oss på info@fnuf.se 
eller via vår facebooksida.

Läs mer på www.fnuf.se

Unga idag är en generation som skiljer sig ifrån tidigare generationer. 
Debatten pendlar mellan att de är bortskämda, lata, frånvarande och att de 
saknar vilja att stå på egna ben. Till att deras värderingar, åsikter och drömmar 
gör dem ojämförbara med de generationer som föregått. De är generation Y.

Generation Y har vuxit upp under speciella förutsättningar. Den har oänd-
lig tillgång till information och utbildning i vilken form som helst. Den är 
första generationen som växer upp med en ostörd koppling till hela världen. 
Tiden när man behövde stänga av nätet för att mormor skulle ringa är nu 
endast ett avlägset minne för Y. Inte konstigt att engagemanget idag både 
utvecklas fortare och i katalyserande form.

Faktum är att 46 procent av unga mellan 13 och 30 år vill engagera sig i 
samhällsfrågor, vill förändra och förbättra den värld vi och andra har att leva 
i. Helt enkelt bryr man sig. Men samma personer säger att de inte vet vilken 
väg man ska gå. Samhället och särskilt civilsamhället behöver uppdatera sin 
syn på unga och metoder för att tillmötesgå ungas engagemang annars riske-
rar man gå miste om ovärderliga resurser.

FNUF deltog i Bok & biblioteksmässan i Göteborg i september 2015. Det 
är svårt att beskriva stämningen på mässan. Människor i alla åldrar som spri-
der information om sina föreningar, ideella organisationer, sitt engagemang 
– det som de tror på och brinner för. Ungdomar finns på plats att representera 
civilsamhället men få ungdomar har letat sig till mässan för att besöka den. 
Att unga är med och representerar är en viktig indikator på deras inflytande i 
det civila samhället, men det låga besöksdeltagandet är en lika viktig indikator 
på att Norden inte hunnit uppdatera sina metoder för att nå den unga massan.

FNUF - Föreningen Nordens ungdomsförbunds verksamhet jobbar med att 
skapa plattformer där unga, i en nordisk kontext, kan hitta sätt att engagera 
sig och påverka ett föränderligt samhälle och samtidigt sin egen livssituation. 
Genom mötet kan vi lyckas skapa en meningsfull fritid för unga. Samhället 
tjänar också relevans på att ungas röster hörs och deras idéer tas på allvar. Vi 
välkomnar därför Nordiska ministerrådets initiativ! Den nya strategin för barn 
och unga i Norden har gått på remiss från ministerrådet till FNUF. I vår tur 
inbjuder vi andra ungdomsorganisationer att se över utkastet med oss.  

Emelie Weski, tf generalsekreterare och Eydis Valsdottir, projektledare,  
FNUF – Föreningen Nordens ungdomsförbund

Generation Y och Norden

Flyttning       Packning       Magasin        Städning

Tel: 08-770 00 00
Frukthandlarvägen 9
120 44 Årsta, Sweden

info@flyttpoolen.se

Behöver du 
hjälp med din 
flyttning?
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Hallänningar på rundresa  
i Estland
Efter en mycket intressant 
studiecirkel under våren 
startade vi, 24 medlemmar 
från Föreningen Norden i 
Falkenberg, Halmstad och 
Getinge-Harplinge, den 
2 september vår resa till 
Estland. 

På väg från Tallinn stan-
nade vi till vid det s k 
Sångfältet. Sommaren 
1990 inleddes där ”den sjungande revolutionen”. Tusentals ester 
sjöng tillsammans nationella sånger omringade av stridsvagnar. 
Numera hålls regelbundet sångfester här med flera tusen sångare 
och hundratusentals lyssnare. Akustiken och utsikten är fantastisk.

Vi fortsatte norrut genom nationalparken Lahemaa, där vi bl a 
besökte Estlands största vattenfall, Jägala och Viinistu, ett fiskeläge 
vid Finska viken. Där finns nu ett stort konstmuseum med estnisk 
konst. Grundaren, Jaan Manitski, guidade oss och berättade, att 
hans familj 1943 flydde i en liten fiskebåt och kom till Borås, där 
han tog studentexamen. När Estland 1990 blev fritt blev han lan-
dets första utrikesminister.

Nästa dag åkte vi österut till Narva, EU:s gränsstad mot Ryssland. 
Staden förstördes helt under 2:a världskriget. Från den återupp-
byggda borgen Hermansborg ser man över floden Narva borgen 
Ivangorod i Ryssland. 96 procent av invånarna är ryssar och arbets-
lösheten är mycket hög, 40 procent. Med EU-pengar har man delvis 
restaurerat den stora Alexander-kyrkan. Rådhuset, byggt på 1600-
talet, påminner om Svensk-tiden i Estland, vilken slutade 1710.

På väg mot Tartu stannade vi till i den lilla byn Kolkja vid 
Pejpus-sjön, Europas 5:e största insjö. Vi åt lunch på en mysig 
fiskrestaurang och promenerade sedan längs bygatan, där kvinnor 
i gammaldags kläder bjöd ut olika trädgårdsprodukter, bl a lök, till 
försäljning. Invånarna är gammaltroende ryskortodoxa, vilket bl a 
märktes på korsen på kyrkogården.

Från Tartu gick färden vidare västerut till den lilla staden Viljandi. 
Där finns en mäktig borgruin med bevarade vallgravar. Borgen har 
belägrats många gånger men aldrig intagits.

På söndagen startade vi tidigt för att åka båt från Virtsu till ön 
Muhu och vidare till Saaremaa (Ösel), Estlands största ö. Där finns 
endast en stad, Kuressare, med en unik biskopsborg från 1300-talet, 
vars fasad har bevarats. Saaremaa är liksom Gotland och Öland en 
kalkstensö med mycket lövskog och stora åkrar. På kvällen kom vi 
till Haapsalu, en liten idyllisk kuststad. I Haapsalu finns en mycket 
speciell järnvägsstation, byggd i början av 1900-talet. För att tsaren 
och hans följe skulle kunna gå utan att bli våta av regn, byggdes 
Europas längsta taktäckta perrong! Men tsaren kom aldrig!

Resans sista mål var huvudstaden Tallinn. Tallinn är en mycket väl-
bevarad hansastad med en delvis bevarad stadsmur med försvarstorn 
och portar. Det var fascinerande att promenera längs gator och grän-
der förbi rådhuset, rådhusapoteket (ett av de allra äldsta i Europa) 
och många vackra köpmanshus upp mot Domberget. Domberget var 
ursprungligen en befäst stad för kung, biskop och adel.

Veckan i Estland gick fort, och vi hade det mycket trevligt 
tillsammans. Vi hade en fantastisk guide och en duktig och välvillig 
chaufför. Vi har lärt känna Estland och fått en större förståelse för 
dess invånare. Trots endast 45 års sammanlagd frihet har de lyckats 
bevara sitt språk och sin kultur.

Birgitta KahnBerg, Föreningen norden i FalKenBerg

Musikkväll med  
Hallandsdistriktet

Söndagen den 20 september samla-
des nordenvänner från hela Halland på 
Katrineberg för att lyssna på musik. Det 
var Bosse Liljedahl och Christina Thellkvist 
som spelade och sjöng på sitt smittande 
medryckande sätt. Programmet innehöll 
både några fina nyare sånger och gamla välkända låtar som vi 
kunde sjunga med i.

Efter musiken samlades alla i matsalen och försåg sig från 
buffén med ost och frukt. Där blev också tid att utbyta erfaren-
heter och idéer.

text och Foto: Monica carlsson

Herman Lindqvist med ny bok
Den 15 oktober hade Föreningen Nor-
den och Västerås hembygdsförening 
bjudit in författaren Herman Lindqvist 
till Västerås. Han kom för att berätta 
om sin senaste bok. Den bär titeln 
Våra kolonier – de vi hade och de som 
aldrig blev av. Det är författarens 59:e 
bok. Och han har ännu inga planer på 
att lägga ner sin penna. Boken fyller 
en lucka i den svenska historieskriv-
ningen. 

Det är första gången, som en bok 
om alla Sveriges kolonier och besittningar utkommer. Boken ger 
en ambitiös och engagerad skildring av vårt lands “kolonial-
välde”, som inte är så känt av nutida svenskar. Drömmen om 
ett svenskt imperium förverkligades delvis under vår stor-
maktstid på 1600-talet. Men Sverige ville liksom andra länder i 
Europa skaffa sig kolonier på andra sidan haven. I Amerika vid 
Delaware-flodens mynning anlade man kolonin Nya Sverige. 
Ett av huvudmotiven var att man ville få tillgång till egna 
tobaksodlingar. Här kom man i strid med holländare och eng-
elsmän. Det var inte långt från en plats, som först kallades Nya 
Amsterdam. Numera har den namnet New York. 

Den svenska industrins fader Louis de Geer finansierade  
expeditioner till Västafrika. En svensk koloni, Cabo Corso, 
grundades i nuvarande Ghana. Den blev en länk i den s k tri-
angelhandeln, då man skickade afrikanska slavar till Amerika. 
Under 1700-talet fortsatte Sverige ansträngningarna att skaffa 
nya kolonier. Man förhandlade om att göra öarna Tobago 
och Madagaskar och staden Agadir till svenska besittningar. 
Men de blev aldrig av. Den koloni som Sverige hade längst – i 
nästan hundra år –  var ön Saint-Barthélemy i Västindien. Den 
kom främst att bli en plats för slavauktioner. Ön inköptes från 
Frankrike på Gustav III: s tid och såldes tillbaka till samma land 
då Oskar II var kung. I dag finns gatuskyltar både på franska 
och svenska i huvudstaden Gustavia. Det är den enda stad, 
som Gustav III fått uppkallad efter sig. Publiken uppskattade 
Herman Lindqvists välkända och underhållande berättarstil. En 
bokgåva överlämnades till honom. Det var Föreningen Nordens 
årsbok 2015 om unionsdrottningen Margareta.

UlF WilUnd

Bilden är från Viinistu konstmuseum, med 
Jaan Manitski i förgrunden.
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Kura Skymning i Norrköping

Norrköpings lokalavdelning 
firade Kura Skymning i en väl-
fylld konsertlokal. Kvällens gäst 
var Johan Perwe, författare, 
journalist och historiker. Fören-
ingen ville uppmärksamma att 
det är 70 år sedan freden slöts 
efter 2:a världskriget.

Temat för kvällen var ”Möte 
med nazismen. Sympatisörer 
och motståndare i Norrköping 
1934 – 1945”.

Efter flera års forskning 
ger Johan Perwe ut sin tredje 
bok till våren 2016 med titeln 
”Mörkläggning och minnes-
luckor”. Tidigare böcker är 
”Bombprästen”, där Johan berättar om sin morfar Erik Perwe, 
som var kyrkoherde i Berlin och hjälpte många judiska flyktingar 
att fly. Den andra boken har titeln ”Svenska i Gestapos tjänst 
V140 Babs”.

Föreläsningen avslutades med en frågestund. Flera kopplingar 
fanns till den perioden i Norrköpings historia. En välsmakande 
höstgryta fick sätta punkt för en givande kväll.

text och Foto: lena iWers

Trelandsträff i Flesberg
Den 3-6 september besökte Föreningen Norden i Morup-Vinberg och 
vänner från Danmark vänorten Flesberg i Norge. Vid ankomsten på 
torsdagskvällen blev deltagarna inkvarterade hos familjer. Nästa dag 
var det ordnat en busstur till Rjukan utmed Tinnsjön och till Gausta-
toppen. På lördagen samlades man till lunchpicknick på Evju gård. 
Där kunde man besöka gårdsbutiken, loppis och bakstuga eller bara 
njuta av denna gamla vackra släktgård. På kvällen blev det festmåltid 
på Blestua på Blefjäll. Söndagen inleddes med gemensam frukost 
hemma hos ordförande i Föreningen Norden och sedan blev det 
avskedskramar och hemresa.

text och Bild: Monica carlsson

”Bruk skandinavisk!”
Det var rubriken på ett 
seminarium på Nordiska 
folkhögskolan i Kungälv den 
19 september i samarrange-
mang mellan Folkhögskolan, 
Informationskontoret i Gö-
teborg, Föreningen Norden 
Väst och Studieförbundet 
Vuxenskolan Västra Göta-
land. Gästande föreläsare 
var generalsekreterare Espen Stedje från Föreningen Norden, 
Oslo. Han presenterade den pågående språkkampanjen ”La 
Pippi snakke svensk” om att t ex undvika att dubba filmer med 
norska undertexter. På samma sätt ska norska filmer i Sverige 
inte förses med svensk text. En viktig målgrupp är lärare och 
skolor. Man vill på flera sätt stärka språkförståelsen i Norden. 20 
miljoner människor pratar dock ”skandinaviska”. 

Fredrik Skavlan med sitt tv-program är en förgrundsgestalt i 
avsikterna att använda skandinaviska för ökade mellannordiska 
personkontakter. Han har för detta tilldelats Föreningen Nordens 
Språkpris.

I den efterföljande diskussionen klargjordes hur vi ska kunna 
hantera språkmångfalden i det nordiska/skandinaviska ”sprog-
samfället”. ”Att snacka skandinaviska” blir då ett sätt ”att 
förstå varandra i Norden” eller är det så att ”Norden talar med 
kluven tunga”!?   

Biträdande rektor Karin Langeland tillika lärare i danska vid 
Folkhögskolan kompletterade Espen Stedjes framställning med 
synpunkter på hur eleverna vid skolan hanterar språkförståel-
sen i undervisning och vardagssamvaro. Hon praktiserar själv 
en form av ”blandinaviska” för att lättare åstadkomma ökad 
förståelse i den vardagliga kommunikationen.   

Seminariet avslutades med att Karin Langeland föredrog 
dikten ”Skandinavisk förstås” av den danske poeten Benny 
Andersen, där slutorden är: ”Så la os nå verka tillsammans i 
Norden og bli ett eksempel för hela Jorden!” 

text och Foto: lars-eriK BloMgren, VänersBorg

Ordförande Lilian Ginsthammar på Gaustatoppen.

Karin Langeland och 
Espen Stedje.

H.C. Andersen – Paraden  
i Norrköping
Norrköpings lokalavdelning har de senaste sex åren bidragit med ett 
inslag under Kulturnatten, sista lördagen i september. Norrköpings 
vänort i Danmark är Odense, som är den store sagoberättaren H.C. 
Andersens födelseort. Torben Iversen är skådespelare och konstnärlig 
ledare för teatergruppen H.C. Andersen-Paraden. Programmet är 
ett potpurri från H.C, Andersens över 100 sagor. Teatergruppen har 
scenvana från flera platser i och utanför Norden t o m i Kina och USA.

Framträdandet under Kulturnatten består av att teatergruppen går 
parad genom Galleria Mirum och avslutar med att gestalta välkända 
H.C. Andersen-sagor från Gallerians stora scen.

Det är ett givande samarbete mellan kommunerna och Norden 
föreningarna i Norrköping och Odense.

 text och Foto: lena iWers
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Nålsögat, gränspassagen till Torneå, 
som sett så många dramer sedan Hap-
aranda blev till.

Under de gångna åren har vi firat jämna år 
sedan dramatiken under 1.a världskriget i 
Haparanda- Torneå under namnet Nålsögat. 
Firat i nästan teatralisk form, baserat på 
verkligheten. Första gången var under det 
s k Krimkriget på 1850-talet då Europa var 
blockerat av en flera år lång belägring av 
Sevastopol på Krimhalvön som blev till en 
blockad av allt ryskt område. Den tidens 
Västeuropa bestämde att man skulle öppna 
en korridor för gods och människor mellan 
det ryska Finland och Sverige, just mellan 
Haparanda och Torneå. 

Under 1:a Världskriget 1914-1918 blev 
det likadant igen. Man öppnade en förbin-
delse mellan de båda städerna för bl a 
repatriering av nära 65 000 krigsfångar 
och invalider och övriga människor på flykt 
liksom enorma mängder med post och 
gods över precis samma gräns. Då blev den 
ryska tullgrinden, en gång kallad Bobrikoff 
grinden, symbolen för platsen där allt och 
alla skulle kontrolleras. Den var belägen på 
samma plats där dagens tullkontroller sker, 
nämligen i änden av den s k Handolinska 
bron, som var den enda broförbindelsen 
mellan städerna. Idag har det smala 
gränsvattendraget genom Viktoriatorget på 
gränsen fått en modern bro på E 4:an med 
namnet Handolinska bron.

Under 2.a Världskriget kom stora 
mängder civila att passera samma gräns. 
Främst var det den stora evakueringen av 
den finska befolkningen i Lappland som 
kunde komma i trygghet undan striderna 
om Lappland, då det mesta där blev bränt 
och förstört. Då upprättade Sverige en 
enorm mottagningsapparat med 10 000 tals 
militärer och civila organisationer liksom 
poliser genom hela Tornedalen med ledning 
i Haparanda.  Då skulle också alla kontrol-
leras till identitet. Det kom sammanlagt 

över 53 000 människor och drygt 35 000 
kor för vidare transport huvudsakligen till 
Västerbotten. Då var det bister verklighet 
hos grannen som gällde. 

Idag drar än större flytkinghopar genom 
hela Europa, ända till Haparanda-Torneå. 
Nu gäller det bister verklighet, fast längre 
bort. Historien går igen. Nu som då upprät-
tas kontroll av vilka som kommer och om 
de verkligen är de som ska få komma 
igenom. För oss efterkrigsbarn ter sig detta 
främmande och overkligt. Men det är precis 
som det varit vid de tidigare gångerna då 
världen stått i brand någonstans. Genom 
sitt geopolitiska läge hamnar Haparanda 
ofta i händelsernas centrum när det brinner 
någonstans i världen. Vi förfäras över vad 
som händer här vid världens fredligaste 
gräns. 

Vår gräns är fortfarande världens fredli-
gaste, men med den skillnaden att nu som 
förr syns världens ofred här. Orsaken är att 
det s k Schengen, d v s pass och tullfrihet, 

delvis är satt ur spel. EU:s yttre gränser har 
inte hållit för trycket av flyktingar. Det bör-
jade på Malta för kanske åtta år sedan. Jag 
vistades tidvis där då. Då var det framförallt 
flyktingar från Libyen som kom i bräckliga 
farkoster. Malta som har en storlek som 
halva Haparanda kommun har en befolk-
ning på cirka 400 000!  Senare har Italien 
och nu senast Grekland varit tvungna att 
ge efter för trycket. Vi har kanske ändå bara 
sett början på denna flyktingström här uppe 
ännu. Nu gäller det för Europas ledare att 
komma till ett gott gemensamt beslut i en 
stor dramatisk situation, som vi inte haft 
sedan förra världskrigets dagar.  Vi ska dock 
se nyktert på situationen och i dess större 
sammanhang. Här har vi ändå alltid kunnat 
agera humanitärt genom t ex Röda Korset 
och andra organisationer. 

Nålsögat hos oss gör skäl för sitt namn, 
igen! Teatern har blivit verklighet.

lennart lindFors, MedleM i  

Föreningen norden, haparanda

Expressen-veteran  
besökte Hälsingland
Journalisten Gunnar Johansson som arbetat 
på Expressen i 34 år och bland annat varit 
Moskva-korrespondent har varit på Norden-
turné i Hälsingland.

Han pratade bland annat om ”Putin och 
Sovjet i dag” samt gav också en Norden-
vinkling på föreläsningen. I Hudiksvall var det 

fullsatt i lokalen och även det aktuella före-
läsningsämnet drog många besökare i Ljusdal 
och Söderhamn.

I Söderhamn kom en hel grupp nysvenskar 
som har anknytning till Ukraina.

De visade stort intresse och hade många 
frågor.

– Vi har närmare 1 200 nysvenskar i Söder-
hamn, berättar före detta folkhögskolerektorn 
Jan-Eric Berger.

Det förekom också 
kaffeservering på alla 
tre platserna.

– Det var en fantas-
tisk föreläsningsturné 
tyckte Gunnar Johans-
son. Det här fortsätter 
jag gärna med.

text och Foto:  

BarBro Berger

Gunnar Johansson, tvåa 
till vänster tillsammans 
med fyra nysvenskar i 
Söderhamn.

Nålsögat – teaterkulissen som blev verklighet

Bilden är tagen av 
vàr stora fotograf 
fràn tiden Mia 
Green. Bilden tillhör 
Haparanda Stads 
bildsamling
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Fula ord på stadsbiblioteket  
i Västerås
Den 16 september hade Fören-
ingen Norden och Svensklärarför-
eningen inbjudit författaren Bengt 
Dagrin till Stadsbiblioteket i Väster-
ås. Bengt är maledictolog och har 
i över trettio år skrivit och forskat 
om det som i dagligt tal kallas för 
fula ord. Författarens första kontakt med sådana ord började i 
tidiga barnaår. Han kunde bestraffas, om han sade ett visst ord. 
Men om han använde ett annat ord med samma betydelse, 
fick han en klapp på axeln. Detta väckte många funderingar 
hos honom. Varför ansågs en del ord som fula och andra som 
fina, fastän bara en enda bokstav kunde skilja dem åt? Detta 
ordintresse har under åren resulterat i flera böcker i ämnet, t ex 
Stora Fula Ordboken, som utkommit i flera upplagor.

Ett ord kan egentligen varken vara fult eller fint. Ordet har 
bara den innebörd som lyssnaren eller talaren ger det. Vad 
som är fult eller fint i ord och begrepp har också varierat i 
tid och rum under århundradena. Föredraget avslutades med 
en frågestund, där både författaren och publiken bidrog med 
dråpliga exempel på fula ord. Bengt Dagrin avtackades med en 
bok och fin praliner.

text: UlF WilUnd  Foto: alice WidlUnd

En poetisk resa hos Föreningen 
Norden Västerås
Föreningen Nor-
den och Västerås 
hembygdsfören-
ing bjöd den 30 
september in gäs-
ter till Stadsbib-
lioteket. Det var 
poeten Per Helge 
och viskonstnären 
Bertil Olsson.

Under kvällen 
fick vi följa med 
på en poetisk 
resa i ord och toner. Detta under rubriken Från skogshavet 
till evigheten. Resan sträckte sig från Bergslagsskogar via 
amerikanska prärier och tillbaka till svenska skärgårdsöar. Per 
Helge läste egen finstämd lyrik och dikter av poeter från USA. 
Bertil Olsson framförde med sång och gitarr tonsatta dikter av 
Karlfeldt och Evert Taube. Han underhöll också med egna visor 
från sin uppväxtmiljö i skärgården och om den stora branden 
i Västmanland 2014. Efter det underhållande programmet fick 
de medverkande varsin bokgåva.

text: UlF WilUnd Foto: alice WidlUnd

Ätradalens Nordenavdelning syns 
på Färöarna och i Falkenberg
Nu när höstrusket är över oss ser vi med glädje tillbaka på vårt 
vänortsutbyte på Färöarna. Vi var ett 30-tal förväntansfulla med-
lemmar som flög till Vagar för att bussas genom ett fantastiskt 
landskap. Detta gröna land, med sina 18 öar med alla tusentals får 
som betade överallt på grässluttningarna, branta bergsklippor, vat-
tenfall och vägtunnlar under havet. Allt vi hade läst under våren om 
Färöarna stämde. 

Vi kom fram till vår Vänort Leirvik på Eysturoy (Österön) och 
tillsammans med våra vänner från de andra nordiska länderna blev 
vi inkvarterade hos våra värdfamiljer. På kvällen njöt vi av en under-
bar konsert i kyrkan. Lördagen var det invigning med blåsorkester 
och flagghissning. Sedan fick vi guidad tur runt ön. Vi besökte den 
fantastiska lilla byn Nordragöta med en av äldsta kyrkorna, byhus 
och där nationalhjälten Tróndur bodde och står staty. 

Därefter fortsatte vi uppåt på ön och stannade och tittade på 
de stora stenarna Risin och Kellingen. Sägnen säger att det var två 
jättar som skulle dra Färöarna till Island, men som inte klarade det 
innan soluppgången och istället blev förstenade i havet. 

Vi besökte Färöarnas högsta fjäll med fantastiska vyer. Höjdpunk-
ten var när vi kom till den lilla byn Gjógv med sin naturliga hamn. 
Våra spelmansflickor Åsa och Agnes underhöll oss alla här med sina 
fioler. Den underbara akustik som skapades mellan klipporna var 
obetalbar. 

När vi kom tillbaka gick en del upp på fjället, eller besökte 
stickaffären med hemstickat från ön. Kommunrepresentanter och 
Nordenföreningarna hade också möte. På kvällen var det festmid-
dag som avslutades med den typiska Kedjedansen. 

På söndagen var det Nordisk Gudstjänst och alla sjöng samma 
psalmer på sina egna språk. På eftermiddagen var det guidad 

tur i byn med vikingagravar och boplatser, hamnen som var byns 
inkomstkälla, båtmuseum och skolan. Helgen avslutades med flagg-
halning och därefter middag med värdfamiljerna.  

Några stannade några dagar till och upplevde mer natur, historia 
och mat. Till exempel Sillgrissla och skarpekött eller båttur i Vest-
mannagrottorna och vandringar på fjällen. Ja, detta ger mersmak 
på öarna och om två år åker vi till Island. Tänk så mycket vi har 
gemensamt - historia, språk, kultur och mat i våra nordiska länder.

För att dela med oss av detta passade vi på att ansöka om att 
få delta i Falkenbergs Sparbank 150 års Föreningsmässa. Vi blev 
en av de 50 föreningar som fick en monter för att visa upp vår 
verksamhet. 2 500 besökare kom och tog del av tårtkalaset och fick 
information om föreningar. Det var en trevlig och givande dag som 
resulterade i några nya medlemmar som ville vara med att utveckla, 
samarbeta och lära mer om Norden på olika sätt. Nästa gång blir 
det Kura Skymning som vi har att erbjuda för dem som vill komma 
och ta del av Islandssagan.

gUnilla palM

På bilden från 
vänster:  
Per Helge och 
Bertil Olsson
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Härlig är Norden  
– en reporters uppenbarelser
Föreningen Nordens årsbok 2013

Journalisten Bengt Lindroth har större delen av 
sitt yrkesverksamma liv arbetat med

Norden som bevakningsområde. Här berät-
tas författarens egen väg till nordismen. Han 
misstror nationalstaten likaväl som dyrkan av 
den globala omvälvningen. Norden är för honom 
modernt, anpassningsbart och utåtriktat och har 
en viktig mission att fylla i Nordeuropa.

Medlemspris: 100 SEK+porto.

EXTRA  BOK PÅKÖPET! 

Studiecirkel till Drottning Margaretas historia 
av Margareta Skantze

Nu finns studiehandledningen till årsboken om Drottning Margareta 
för nedladdning på norden.se under Press och Informationsmaterial. 
Vill ni ha besök av författaren själv, kontakta henne på  
skantzemargareta@gmail.com.

I fokus står drottning Margareta I, skapare av den Nordiska Unionen 
1397. Boken bygger på de mångåriga studier som Margareta Skantze, 
dramatiker och regissör, bedrivit för att synliggöra kvinnornas roll i det 
medeltida Europa. I sin nya bok beskriver hon hur Norden kristnades 
och inlemmades i Europa mitt i korsdraget mellan den mäktiga Påve-
kyrkan i Rom, missionärerna från England, Skottland och Irland, samt 
inflytandet från Kiev-riket. Drottning Margaretas livsverk sätts in i en 
tusenårig tradition av kristna drottningar som verkat för att skapa 
fred och försoning i Europa. Samtidigt med den Nordiska Unionen 
förenades också Polen och Litauen under ledning av drottning 
Jadwiga. Både Margareta och Jadwiga var inspirerade av 1300-
talets stora moraliska auktoritet, den Heliga Birgitta, ”sierskan från 
Norden”. I boken ges inträngande porträtt av drottning Margareta, 
Heliga Birgitta och hennes dotterdotter Ingegerd, den första ab-
bedissan i Vadstena kloster. Vi ser dem på ett avstånd av nästan 
sjuhundra år, samtidigt som deras konflikter tycks oss egendom-
ligt samtida. Boken är rikt illustrerad.

Pris 240 kr inkl porto

av Margareta Skantze

Nordens stora drottning

Margareta

Föreningen Nordens årsbok 2015
Margareta – Nordens stora drottning
Av Margareta Skantze
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Övrigt

Manschettknappar i stål 
Utformade som  

Nordenglober.  

Levereras i presentförpack-

ning. 

Pris: 190 SEK+porto

Mugg 
Med nordiska flaggor 

Pris: 45 SEK+porto

Flaggspel med 8 flaggor 
Åtta nordiska flaggor i  

format 20x27 cm. 

Pris: 40 SEK+porto

Flaggspel med 9 flaggor 
Åtta nordiska flaggor +  

sameflagga i format 

20x27 

Pris: 45 SEK+porto

Gratis Värvningspaket 
20 värvningsfoldrar 

20 informationsfoldrar 

20 inbetalningskort 

5 mötesaffischer 

10 föreningspins

Nöd och Lust – Sverige och 
Finland i samtid och framtid
Relationer mellan 
Finland och Sverige 
från tiden efter andra 
världskriget och framåt 
handlar Föreningen 
Nordens årsbok 2009 
om. Vi har låtit 16 
skribenter beskriva 
relationerna, från de 
på det politiska och ekonomiska planet via 
de idrottsliga i form av Finnkampen till rent 
personliga relationer rakt över Bottenhavet 
och Ålands hav. 
REA
Medlem: 40 SEK+porto
Ej medlem: 80 SEK+porto
Studiehandledning: 50 SEK+porto

Ett nordiskt rum
Ett nordiskt rum 
vrider och vänder på 
Norden. Årsboken ut-
sträcker det nordiska 
i sydöstlig riktning, 
men undersöker 
också den exotiska 
periferin norr om norr. 
Med stora, övergripande penseldrag, både 
historiskt och i nutid, och med nedslag i 
belysande detaljer målas ett nordiskt rum 
upp som på en gång är både välbekant 
och helt nytt. 
Boken är ett samarbete med Stiftelsen 
Riksbankens jubileumsfond. 
REA
Medlem: 40 SEK+porto. 
Säljs bara till medlemmar.

Barents – ett gränsland  
i Norden
Föreningen Nordens 
årsbok 2008. Området 
omfattar landområdet 
längs kusten mot Ba-
rents hav från Nordland 
i Norge till Uralbergen 
i Ryssland. Samarbetet 
omfattar fyra länder – 
Norge Sverige, Finland 
och Ryssland. Studie-
handledning finns. 
REA
Medlem: 40 SEK+porto
Ej medlem: 80 SEK+porto

Nordisk kust
En storslagen bok om 
det kustnära Norden. 
Vackra bilder och 
talande texter om folk 
och farkoster i Norden 
– från Kvarken i öster 
till Grönland i väster, 
från Bornholm i söder 
till Nordlandet i norr.
REA
Medlem: 40 SEK+porto
Ej medlem: 80 SEK+porto

Karelen – ett gränsland  
i Norden
Föreningen Nordens 
årsbok 2007. Karelen 
är ett av Nordens mest 
omstridda områden, 
delat mellan Finland 
och Ryssland. Gränsen 
rakt igenom Karelen är 
inte bara en geografisk 
skiljelinje, utan avslöjar 
också en välfärdsklyfta. Vi har låtet ett 
antal kunniga och initierade skribenter på 
båda sidan om gränsen berätta om det Ka-
relen som en gång var och om det Karelen 
som är idag.
REA
Medlem: 40 SEK+porto
EJ medlem: 100 SEK+porto
Studiehandledning: 50 SEK+porto

Slesvig – ett gräns-
land i Norden
Föreningen Nordens årsbok 
2010 handlar om det 
komplicerade förhållande 
Schleswig/Slesvig, Dan-
marks, men också Nordens, 
landgräns mot söder.
REA
Medlem: 40 SEK+porto
Ej medlem: 80 SEK+porto

Nordismen inifrån
REA
Medlem: 40 SEK+porto
Ej medlem: 80 SEK+porto

En bok om Thorbjörn
REA
Medlem: 40 SEK+porto
Ej medlem: 80 SEK+porto
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The Nordic Way 
En ny skrift i samarbete mellan  
Föreningen Norden, Svenska Institutet och  
Global Utmaning behandlar olika aspekter av  
den nordiska modellen och nordisk politik.  
 
Boken kommer att finnas på svenska och  
engelska med en tillhörande cirkelhandledning  
från Föreningen Norden, Svenska Institutet och  
Vuxenskolan. Den kommer ingå i  
Svenska Institutets verktygslåda för ambassader, 
universitet m.fl. 
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