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Folkbildningen skapar en
arena för de svåra samtalen
Onsdagen den 27 maj arrangerade studieförbundet
NBV, i samarbete med Skyddsvärnet, ett semina
rium om det växande hatet mot judar och muslimer.
Salen fylldes av åhörare från civilsamhället och den
offentliga sektorn som ville mötas, förstå och disku
tera den ökande fientligheten som riktas mot musli
mer och judar i vårt samhälle.
Frederic Brusi från Stockholms universitets Mellanösternavdelning inledde dagen med att lyfta fram de gemensamma
beröringspunkterna i judisk och muslimsk historia. Historiskt
sett finns det en religiös, kulturell och geografisk närhet mellan
muslimer och judar, som ofta berikats av varandra i historien i
alltifrån andalusisk kärlekspoesi till militära allianser.
Utan att vitmåla historien, visade han på att tolerans, integration och fredfull samlevnad var normen under Medeltiden.
De spänningar som vi ser idag, menade Brusi, har istället sina
rötter i 1800 och 1900-talet med de stora politiska skiftena
i Mellanöstern och inströmmandet av europisk nationalism,
med idéer om ”ett folk, ett språk och en tro”.

Stor okunskap
”Idag sker en kollektivisering av judar, som bygger på gamla
föreställningar”, menade Mathan Ravid som fortsatte dagen
med att lyfta problematiken med antisemitism i den svenska
pressen och de sociala medierna. Mathan, som ansvarar för
ungdomsutbildningarna hos Svenska kommittén mot antisemitism, menar att det idag finns en stor okunskap bland beslutsfattare och den breda allmänheten om judehat. Denna
okunskap blir problematisk när allmänheten inte har tillräckligt med information för att ifrågasätta antisemitiska kommentarer i sociala medier.
Imam Salahuddin Barakat pratade om samfundens roll i det
förebyggande arbetet och om vikten att mötas och ta del av
varandras kulturtraditioner. Han underströk vikten av att skilja på politik och religion, och beklagade att främlingsfientliga
yttringar som bottnar i en viss politisk strömning eller åsikt
kan ibland klä sig i en religiös förklädnad. Imam Salahuddin
lyfte även fram exempel på lyckade interreligiösa möten och
solidaritetsprojekt i Malmö, såsom Coexist och Open Skåne.
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Bygga broar
Efter lunchen inspirerade Siavosh Derakhti, Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet, och Petra Kahn Nord, Judiska
ungdomsförbundet, med sina erfarenheter och tankar kring arbetet mot främlingsfientlighet. Siavosh betonade vikten av att
bygga broar och menade att tidiga insatser och utbildningar
för unga är oerhört viktigt för att öka förståelsen för ”den
andra”, medan Petra pratade om vikten av att ta de svåra samtalen och våga prata om det som kan kännas obekvämt.
Johan Wullt från EU-komissionen var också på plats och pratade om utvecklingen i Europa och de åtgärder som tas för att
förebygga islamofobi och antisemitism på en politisk samhällsnivå.
Dagen avslutades med en intressant paneldiskussion som engagerade och inte ville ta slut. Idéer lyftes kring vad den enskilde
kan göra för att förebygga och förhindra hatbrott mot olika
grupper. ”Detta är nog det bästa seminariet om det här ämnet
jag har varit på” sade Petra Kahn Nord under sitt föredrag,
och samtliga medverkande och deltagare var rörande överens
om vikten av mötet och att dagen hade varit lyckad. Många
deltagare uttryckte att de genom sina ökade kunskaper hade
fått med sig verktygen att skapa förändring lokalt – som förhoppningsvis även kan ge resultat globalt!
Yaqub M. Eneborg och Ninve Düzgün-Khelil
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Med musiken som täckmantel för
lokal utveckling
Jordbro, Upplands Väsby, Tyresö, Skogås,
Ösmo och Nynäshamn. En musikstudio
på varje plats. Verksamheten väx
er. När Pa Modou Badjie började
som verksamhetsutvecklare inom
Studieförbundet Vuxenskolan för
några år sen fanns det en studio
i Jordbro.
Numera reser han kors och tvärs
över Stockholmsregionen för att
jobba med fler ungdomar och fler
studios.
– Det är en dröm som gått i uppfyllelse. Vi är många som
jobbar så hårt för det här. Ett tag hann jag inte med mig själv.
Men nu har jag anställt många, ungdomar som förut var med
i föreningsverksamheten och hängde i studion, de är anställda
nu, säger Pa Modou.
Han berättar om ungdomar med musikintresse, ungdomar
som varit med i Studieförbundet Vuxenskolans hiphop-verksamhet, som suttit i studion och sen fått jobb. Antingen inom
SVs verksamhet eller på andra ställen.
– Musikintresset är som en täckmantel för annan utveckling
också, förklarar Pa Modou.

Musiken driver ungdomarna
– I våra studios lär man sig göra musik och producera. Man
får någonstans att vara. Och man lär sig också läsa, skriva, uttrycka sig, stå på scen, ta plats. Man växer och utvecklas. Helt plötsligt kontaktar ung
domarna kommunen,
håller koll på vad som behövs i föreningslivet, siktar högre, får jobb, skapar jobb, tar ansvar, utvecklar samhället.
Musiken driver ungdomarna och mig, absolut, men den gör så
mycket mer också.
Pa Modou vet vad
han pratar om. När
han var yngre var det
han som ville göra
musik och stötte ihop
med en verksamhetsutvecklare inom Studieförbundet Vuxenskolan som fångade
upp hans intresse.
– Lennart Zethzon
lärde mig allting. Det
var så det började.
Han litade på oss, satte sig ner med mig och mina kompisar.
Om ni bildar en förening, då kan jag hjälpa er, det var så han
sa.

Stockholms läns Bildningsförbund


Sagt och gjort. Gruppen Panetoz skapade musik-för
eningen Vägen Ut Vi Unga för att förbättra sin
egen och andra ungas möjligheter till en meningsfull fritid i Jordbro. Det gick över förväntan.
– Allt blev mycket större än vad vi trodde,
vi jobbade på i studion och Panetoz kom
på topplistorna med låten Dansa Pausa.
Jag fick ta över hiphop-verksamheten
inom SV och blev anställd.

Fem musikstudios
Pa Modou och hans medarbetare ser numera
till att studiorna är öppna även på skolloven, då
många ungdomar behöver någonstans att vara. De
syns och hörs också i sociala medier, ordnar festivaler och
utbyten med ungdomar i andra delar av Sverige.
Finns det något nästa steg?
– Vi har fem studios nu. Nynäshamn är den senaste. Men behovet är större. Det finns så många ungdomar som behöver
någonstans att vara där de blir sedda. Vi skulle kunna utöka på
en massa andra platser också, säger Pa Modou Badjie.
FAKTARUTA
Namn: Pa Modou Badjie
Ålder: Fyller 32 i år. ”Men, ah, jag känner mig som 18 med ungdomarna, som 40 när jag är hemma, som 25-30 på gymmet”
skrattar Pa Modou.
Bor: Farsta Strand

Gör: Är verksamhetsutvecklare med inriktning på hiphop hos
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Han är anställd sen
1 augusti 2007. Syns och hörs också i bandet Panetoz.
Mest stolt över: En studio har blivit fem. ”Jag ser hur unga
människor växer med musiken. Jag har inte kunnat rädda alla
tyvärr. Men en del. Jag ser hur de klarar sig själva och kommer
in i samhället. ”
Fakta om föreningen Vägen Ut Vi Unga:

Vägen ut är en ideell musikförening i Jordbro, Haninge, som
drivs i samarbete mellan Panetoz och Studieförbundet Vuxenskolan.
Vägen ut hjälper ungdomar att lära och utvecklas med sitt
musikintresse, till exempel musikinspelning, beatsproduktion,
dj-verksamhet och studioteknik.
Vägen Ut uppmuntrar unga att främja det positiva och inte falla
för grupptryck eller uppgivenhet.

Läs mer om Vägen Ut Vi Unga och Studieförbundet
Vuxenskolan:
https://www.facebook.com/Vagenutviunga
http://www.sv.se
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Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med
Demensförbundet och Svenskt demenscentrum fått
medel av Kulturrådet för att genomföra det nationel
la projektet; Möten med litteratur – ett läsfrämjande
projekt gentemot hemmaboende personer med de
menssjukdom och deras anhöriga.

silviasystrar, lokal demensförening och hemmaboende personer
med demenssjukdomar och deras anhöriga. Att tillsammans
med dem utforska och utveckla hur biblioteket ytterligare kan
förbättra sitt bemötande och sin verksamhet gentemot personer
med demenssjukdom.

Projektet handlar i mångt och mycket om att biblioteken knyter
lokala kontakter med olika aktörer som t.ex. anhörigkonsulent,

Kontaktperson: Cecilia Bengtsson
cecilia.m.bengtsson@stockholm.se, 076-1231280

Notiser från Årsmötet

Förtjänsttecknet

Vid årsmötet delades Stockholms läns Bildnings
förbunds pris Förtjänsttecknet ut. Priset gick den
na gång till en riktig trotjänare – Gun Bråkenhielm,
Medborgarskolan.

Tanken är att genomföra aktiviteter som t.ex. arkivfilmvisningar,
tematräffar, läsecirkel, högläsning, muntligt berättande etc.

Föryngringen har också säkerställts genom barn- och ungdomsgrupper som värvats att delta i cirklar och föreningsliv.
Hennes insatser har starkt bidragit till kulturlivet i Lidingö
kommun och berikat kommuninvånarnas fritid och bildning.
Gun är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse!

Motiveringen för 2015 års förtjänsttecken:
Gun Bråkenhielm har varit aktiv inom Folkbildningen sedan
slutet av 80-talet och hon har varit med om att bygga upp en
omfattande kultur- och folkbildningsverksamhet på Lidingö.
Gun har varit aktiv i snart sagt alla kulturverksamheter på ön,
från Föreningsgården, till nätverk mellan biblioteket, folkhögskolan, Komvux, GiH och Nyckelvikens skola, Kulturnatten
och Lidingö konsthelg.
Som enda närvarande studieförbund på Lidingö har hon byggt
upp Medborgarskolans verksamhet till att bli en mötesplats
för såväl vävdamer som teatergrupper och Au pairer som vill
lära sig svenska. Många av deltagarna i verksamheten är äldre,
men entusiasmeras att fortsätta år efter år av Gun.

Stockholms läns Bildningsförbund


Gun Bråkenhielm, Medborgarskolan.
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grunden för delaktighet och en möjlighet att kunna forma sitt
eget liv, sa Gunnel vidare.

Notiser från Årsmötet

Ny ordförande i Stockholms Läns
Bildningsförbund!
Vid länsbildningsförbundets årsmöte valdes Carin Forsberg till ny
ordförande.
Carin har sin dagliga hemvist på
ABF Huddinge. Vi önskar Carin
välkommen och säger lycka till!
Carin Forsberg ny ordförande i
Stockholms Läns Bildningsförbund.

Folkbildningen skall knyta ihop livet
för människor
Vid Stockholms läns Bildningsförbunds årsmöte den 22 april
höll Gunnel Orselius – Dahl, ordförande i kulturnämnden i
Stockholms läns landsting, ett anförande kring folkbildning.
Gunnel är lärare i grunden och
härstammar från Östergötland
men har jobbat länge i Vallentuna. Hon är uppvuxen i föreningslivet, med folkbildning och ett liv
i kultur.

Gunnel vill att kulturen ska nå ut där vi behöver nå ut och
unga ska prioriteras. Vi ska ha ett fritt tillgängligt kulturliv
med hög kvalitet. Hon poängterar att det mesta av verksamheten inte ska ske i SLL:s regi, utan genomföras av andra aktörer. Här ser hon att Stockholms läns landstings (SLL) roll är
att knyta ihop kommunerna så att 1+1 blir 3. Målet är ett fritt
och tillgängligt kulturliv för alla.
Gunnel pratade även om näringslivet och kulturlivet. Här vill
hon se mer samarbeten. Konstnärerna ska kunna leva på sin
konst och vill vi ha kultur så måste vi ge skälig ersättning också. Vilket kan tolkas som att hon både vill att SLL ska stödja
kulturen rejält, men även att sponsring och mecenatsamarbeten ska ha en viktig roll. Båda behövs.

Frågor från auditoriet till Gunnel Orselius – Dahl
Hur ser det ut med satsningar?
Svar: Budgeten höjd! 2016 blir det inte så hög höjning. 3-års
planer för vissa, som t.ex. Konserthuset. Parkteatern ska det
satsas vidare på.
Kultursamverkansmodell, blir det någon här?
Svar: Kanske. 18 kommuner var närvarande på en dag om detta, men Stockholms kommun är inte så intresserade. De vill
göra en egen modell. Alla närvarande lärde sig mycket. Nivån
höjdes. Det finns egentligen ett ”ska” från staten. Ser positivt
på detta med samverkansmodell. Måste ha en dialog med civil
samhället.

Folkbildningens grund är att
knyta ihop livet för människor
och att utvecklas som människa
utifrån sina livsförutsättningar,
inledde Gunnel. Folkbildning är
kravlöst och lustfyllt, fortsatte
hon.

Stockholm stad ger oss bidrag på 3 år. Ska SLL också göra det,
ge oss bidrag för en flerårsperiod?

Studieförbund och Folkhögskolor har en viktig roll för nyanlända. Alla behövs, och alla ska känna att man behövs vilket är
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Kulturen ska nå ut

Svar: Tycker att det verkar intressant. Ska ta med sig det. Ska
dessutom titta över ”krångligheten” i redovisning och ansökan.

snabba frågor till Gunnel Orselius - Dahl
1. Har du gått någon studiecirkel? Om ja,
vilken?
Genom åren många, främst i SV:s regi och
det har mest utgått utifrån politiska spörsmål.

3. Har du någon erfarenhet av folkhögskolan?
Ingift i en familj där båda mina svärföräldrar varit folkhögskollärare. Arbetat en sommar på 60-talet på folkhögskola
som var pensionat under sommaren.

2. Vilken studiecirkel skulle du vilja gå?

4. I vilken studiecirkel skulle du vara cirkelledare?

Något där jag skapar med händerna - det får gärna resultera
i något. Eller att musicera med andra.

Har hela mitt liv arbetat som lärare och dessutom de senaste
15 åren haft ledande politiska uppdrag. Jag vill nog helst
bara vara deltagare numera.

Glad sommar

önskar Stockholms Läns Bildningsförbund
Stockholms läns Bildningsförbund


4www.stockholmslansbildningsforbund.se

Notiser från Folkbildningsvärlden

Ny Förordning om statsbidrag till
folkbildningen
Den nya förordningen (2015:218) trädde i kraft 15 maj och
innehåller bestämmelserna om stadsbidrag till folkbildningen.
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald
människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället, och
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet.

Satsning på språkundervisning för
asylsökande
Regeringen har beslutat att studieförbunden ska få 30 miljoner
kronor under 2015 för att stärka asylsökandes kunskaper i
svenska och om det svenska samhället. Syftet är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlärning, och satsningen gäller asylsökande och personer med
uppehållstillstånd som fortfarande bor på anläggningsboende.

Folkbildningen tar inte semester!
Skrivarkurs, målarkurs eller yoga. Fotokurs, lära mer om arkitektur eller gå på festival. Bränna Raku, möbelsnickra eller
spela folkmusik. Länets folkhögskolor och studieförbund erbjuder en uppsjö med olika korta eller veckolånga sommaraktiviteter! Titta in på organisationernas hemsida för mer information. Vi önskar dig en bildande och skön sommar!

SFI på folkhögskola fortsätter
Folkhögskolan behåller sin rätt att erbjuda SFI-undervisning.
Utbildning i svenska för invandrare, SFI, ska inte längre vara
en egen skolform utan ska ingå i kommunal vuxenutbildning.
Så den studerande har även i fortsättningen rätt att välja folkhögskola för sina SFI-studier.

Medlemmar i
Stockholms läns
Bildningsförbund
Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötes
plats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka
folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna.
Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte,
utvecklingsarbete och diskussioner.
Våra medlemmar är studieförbund, folkhögskolor och Regionbiblioteket i Stock
holms län.
Vår uppgift är att:
• att sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt 		
nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra 		
medlemmar och allmänheten.
• bevaka våra medlemmars intressen.
Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd från landstinget samt med
lemsavgifter.

Kontaktadress:
Stockholms Läns Bildningsförbund
c/o Nya Rågsveds Folkets Hus
Rågsvedstorget 11, 124 65 Bandhagen
www.stockholmslansbildningsforbund.se
Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent
Mob 0706-38 18 30
E-post: maria.carlsson.lbf@folkbildning.net
Nyhetsbrevet Folkbildning i Länet:
Ansvarig utgivare: Carin Forsberg, ordförande
Redaktör: Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent
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Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens bildningsförbund
Medborgarskolan
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Alma folkhögskola
Birkagårdens folkhögskola
Bosöns folkhögskola
Bromma folkhögskola
Jakobsbergs folkhögskola
Kaggeholms folkhögskola
Lillsveds folkhögskola
Långholmens folkhögskola
MKFC - Stockholms
folkhögskola
Runö folkhögskola
Röda Korsets folkhögskola
Sigtuna folkhögskola
Skarpnäcks folkhögskola
Stadsmissionens folkhögskola
Sundbybergs folkhögskola
Södertörns folkhögskola
Södra Stockholms folkhögskola
Tollare folkhögskola
Vårdinge By folkhögskola
Väddö folkhögskola
Ågesta folkhögskola

