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Stockholm,	  2015-‐11-‐10	  
	   	  

Minnesanteckningar från Civos förmöte 
inför Partsgemensamt forum 4:2015 
	  
Närvarande	  organisationer	  
	  
Organisation:	   Representant:	  
Assyriska	  riksförbundet	  .........................................	  Svante	  Lundgren	  
Civos	  ................................................................................	  Martin	  Björgell	  
Community	  Media	  Sweden	  ....................................	  Gunnar	  Vagerstam	  
Famna	  (Civos)	  .............................................................	  Karin	  Svedberg	  
HSO	  ...................................................................................	  Jan-‐Olof	  Forsén	  
Operation	  1325	  ...........................................................	  Annika	  Schabbauer	  
SIOS	  (Civos)	  ..................................................................	  Amadeu	  Batel	  
Skyddsvärnet	  ...............................................................	  Nilla	  Helgesson	  
Svenskt	  friluftsliv	  .......................................................	  Elisabeth	  Rytterström	  
Sveriges	  föreningar	  (Civos)	  ...................................	  Agneta	  Rolfhamre	  
Sveriges	  antidiskrimineringsbyråer	  ..................	  Martina	  Orsander	  

Vicci	  Friberg	  
Sveriges	  kvinnolobby	  ...............................................	  Inger	  Malm	  
Sveriges	  kristna	  råd	  (Civos)	  ..................................	  Björn	  Cedersjö	  
Unionen	  ..........................................................................	  Shadé	  Jalali	  
UN	  Women	  ....................................................................	  Marly	  Mattsson	  
	  
*	  Angivelsen	  (Civos)	  anger	  de	  styrelseledamöter	  från	  Civos	  som	  medverkade	  vid	  
dagens	  förmöte,	  men	  som	  också	  representerar	  en	  medlemsorganisation	  inom	  Civos	  
eller	  inom	  Partsgemensamt	  forum	  (PGF).	  
	  
Dagens	  tema	  
	  
”Civilsamhällets	  roll	  som	  demokratibärare	  i	  samhället	  –	  med	  koppling	  till	  ett	  MR-‐
perspektiv	  (mänskliga	  rättigheter)	  och	  arbete	  för	  tolerans	  och	  mångfald.”	  
	  
Temat	  har	  fastslagits	  av	  2015-‐års	  forum	  sedan	  tidigare	  och	  var	  givet	  vid	  
inbjudan	  till	  det	  förberedande	  mötet.	  
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Sammanfattning	  
	  
Den	  samlade	  bilden	  var	  att	  vi	  tror	  att	  ett	  rikt	  föreningsliv	  och	  civilt	  samhälle	  
skapar	  förutsättningar	  för	  individer	  att	  växa	  och	  utvecklas	  till	  demokratibärande	  
medmänniskor,	  som	  i	  sin	  vardag	  och	  i	  sina	  organisationer	  främjar	  en	  värdegrund	  
där	  fler	  tar	  ställning	  för	  alla	  människors	  lika	  värde.	  	  
	  
Civilsamhället	  vill	  uppmuntra	  dagens	  maktbärare,	  också	  inom	  de	  egna	  
organisationerna,	  att	  våga	  ifrågasätta	  kultur	  och	  normer	  för	  att	  starta	  en	  dialog	  
om	  hur	  det	  civila	  samhället	  kan	  breddas	  för	  att	  inkludera	  fler	  människor	  och	  
perspektiv.	  	  
	  
Utifrån	  egna	  erfarenheter	  lyfter	  flera	  deltagare	  att	  den	  egna	  organisationen	  inte	  
lyckats	  spegla	  samhället	  eller	  skapa	  förutsättningar	  för	  likvärdigt	  deltagande.	  I	  
detta	  arbete	  behöver	  vi	  förändra	  strukturer	  för	  att	  fler	  ska	  kunna	  få	  plats,	  men	  
också	  hjälpa	  enskilda	  medlemmar	  att	  navigera	  och	  ges	  utrymme	  i	  det	  etablerade	  
civilsamhället.	  
	  
Utifrån	  perspektivet	  att	  det	  är	  bra	  med	  mätbarhet	  och	  uppföljning	  för	  att	  följa	  
framgången	  i	  arbetet	  lyfts	  positiva	  reaktioner	  kring	  att	  det	  civila	  samhället	  i	  
högre	  grad	  idag	  är	  öppna	  för	  att	  mäta	  representation	  utifrån	  exempelvis	  kön	  
eller	  etnisk	  bakgrund.	  Men	  det	  lyfts	  även	  att	  en	  organisation	  måste	  se	  bortom	  
statistiken,	  då	  en	  till	  antal	  jämställd	  styrelse	  eller	  organisation	  fortfarande	  kan	  
reproducera	  begränsande	  normer	  eller	  präglas	  av	  en	  kultur	  där	  en	  mängd	  
känslor	  och	  upplevelser	  synliggör	  ett	  mönster	  av	  strukturellt	  förtryck	  eller	  
utanförskap.	  
	  
Det	  finns	  flera	  konkreta	  metoder	  och	  exempel	  där	  organisationer	  lyckats	  väl	  i	  sitt	  
arbete	  i	  rollen	  som	  demokratibärare.	  Att	  aktivt	  söka	  samarbeten	  och	  samverkan	  
över	  olika	  gränser	  är	  en	  framkomlig	  väg	  för	  att	  dela	  med	  sig	  av	  erfarenhet,	  
lärdom	  och	  modeller	  som	  kan	  fungera	  –	  men	  också	  för	  att	  skapa	  bryggor	  mellan	  
olika	  typer	  av	  organisationer	  som	  skulle	  kunna	  berika	  varandra.	  
	  
Konkreta	  exempel	  och	  frågor	  
	  
En	  frågeställning	  från	  arbetsgruppen	  som	  förberett	  dagens	  tema	  uppmanar	  att	  
synliggöra	  konkreta	  exempel	  på	  ”demokratibärande	  verksamhet”	  samt	  
”demokratifrämjande	  strukturer”.	  Nedan	  listas	  ett	  antal	  av	  de	  många	  punkter	  
samt	  frågor	  som	  fyra	  diskussionsgrupper	  sammanfattade	  från	  förmötet.	  
	  

o Se	  över	  organisationens	  struktur.	  Diskutera	  inom	  organisationen	  
vilken	  roll	  strukturen	  bör	  ha.	  Är	  det	  individen	  eller	  strukturen	  som	  ska	  
anpassas?	  Att	  skolas	  in	  i	  ett	  visst	  sätt	  att	  vara,	  vilket	  skulle	  kunna	  skapa	  
en	  struktur	  som	  främjar	  ett	  önskat	  agerande	  -‐	  eller	  förändra	  strukturen	  så	  
att	  den	  inkluderar	  fler	  utan	  att	  de	  behöver	  anpassas	  eller	  assimileras	  i	  
rådande	  organisationskultur?	  
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o Utnyttja	  en	  ökad	  digitalisering.	  Hur	  kan	  det	  etablerade	  civilsamhället	  

utvecklas	  för	  att	  möta	  en	  ökad	  digitalisering?	  Behöver	  vårt	  sätt	  att	  
organisera	  en	  intern	  föreningsstruktur	  (årsmöten,	  handlingar,	  stadgar	  
etc.)	  anpassas	  till	  modernare	  former?	  Exempelvis	  PRO	  (Pensionärernas	  
riksorganisation)	  har	  övergått	  till	  ett	  digitalt	  årsmöte,	  som	  möjliggör	  för	  
fler	  att	  delta	  och	  dessutom	  kan	  vara	  positivt	  ur	  tillgänglighetsaspekt.	  

	  
o Separatism	  som	  metod.	  Våga	  använda	  separatistiska	  rum	  som	  

dörröppnare,	  men	  säkerställ	  att	  det	  inte	  blir	  ett	  permanent	  utanförskap	  
från	  det	  som	  uttrycks	  som	  normen	  och	  rörelsekulturen.	  När	  
organisationer	  etablerar	  verksamhet	  för	  en	  minoritet	  bör	  den	  ha	  
reflekterat	  över	  syftet	  och	  det	  långsiktiga	  målet	  med	  separatism	  som	  
metod.	  

	  
o Var	  ärlig	  mot	  er	  målgrupp.	  Fundera	  över	  vilken	  som	  är	  målgrupp	  och	  

ifrågasätta	  om	  organisationen	  verkligen	  är	  öppen	  och	  tillgänglig,	  innan	  
den	  aspirerar	  på	  att	  uttrycka	  att	  den	  är	  detta.	  Är	  lokaler,	  mötesformer	  och	  
tonalitet	  (språkbruk	  och	  uttryck)	  tillgängliga	  för	  alla	  –	  eller	  går	  det	  tidigt	  
att	  identifiera	  trösklar	  och	  hinder	  som	  medför	  att	  organisationen	  inte	  är	  
tillgänglig	  för	  alla?	  

	  
o Lyft	  människor	  genom	  ideellt	  engagemang.	  Staten	  behöver	  säkerställa	  

att	  en	  medarbetare	  kan	  behålla	  och	  utvecklas	  av	  ett	  ideellt	  engagemang	  
utan	  att	  förlora	  sitt	  stöd	  från	  välfärdssystemen.	  Att	  få	  och	  kunna	  vara	  
aktiv	  inom	  civilsamhället	  kan	  underlätta	  återkomst	  från	  ex.	  sjukskrivning,	  
och	  borde	  därför	  främjas,	  inte	  ses	  som	  att	  någon	  med	  viss	  arbetsförmåga	  
fuskar.	  Effekten	  av	  detta	  är	  att	  civilsamhället	  kan	  främja	  personer	  i	  en	  
minoritet	  eller	  fas	  av	  livet	  då	  de	  är	  sköra	  och	  i	  behov	  av	  mer	  stöd	  från	  
omgivningen.	  

	  
o Stötta	  civilsamhället	  inom	  media.	  Den	  så	  kallade	  ”tredje	  makten”	  

behöver	  främjas,	  så	  att	  lokal	  media	  och	  kultur	  präglas	  av	  mångkultur,	  
särskilt	  i	  en	  tid	  när	  public	  service	  eller	  reklamfinansierad	  (privat)	  media	  
lämnar	  den	  lokala	  eller	  långsiktiga	  journalistiken.	  I	  den	  relationen	  behövs	  
media	  som	  en	  tredje	  maktfaktor	  för	  att	  granska	  politiska	  beslutsfattare	  
och	  samhällsfenomen.	  Här	  kan	  civilsamhällets	  organisationer	  fylla	  en	  
viktig	  roll	  som	  både	  röst-‐	  och	  demokratibärare.	  

	  
o Starta	  en	  dialog	  bland	  dagens	  maktbärare.	  Uppmuntra	  till	  samtal	  

bland	  de	  som	  idag	  är	  maktbärare,	  för	  att	  ifrågasätta	  och	  lyfta	  perspektiv.	  
För	  att	  bli	  inkluderande	  behöver	  kulturen	  förändras,	  vilket	  kan	  leda	  till	  
att	  den	  rådande	  teorin	  och	  praktiken	  ifrågasätts	  eller	  breddas	  med	  nya	  
eller	  andra	  tankar.	  	  
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Summering	  av	  dagens	  samtal	  
	  
Nedanstående	  summering	  ska	  ses	  som	  fritt	  återgiven.	  Som	  bakgrund	  hänvisas	  till	  
ytterligare	  läsning	  (se	  nedan)	  och	  referenslitteratur	  som	  deltagarna	  på	  förmötet	  
tagit	  del	  av,	  vilket	  förklarar	  de	  perspektiv	  och	  ingångsvärden	  som	  anförs	  i	  
samtalet.	  
	  
Som	  inledning	  till	  dagens	  möte	  summerades	  kort	  det	  underlag	  som	  presenterats	  
av	  arbetsgruppen	  inom	  PGF,	  samt	  kompletterades	  med	  ytterligare	  perspektiv	  
hämtade	  ur	  bland	  annat	  Maktsalongens	  rapport	  ”Bortom	  sifforna”	  och	  
Scouternas	  rapport	  ”Värsta	  rapporten”.	  
	  
”Även	  om	  det	  idag	  finns	  vissa	  siffror	  och	  statistik	  som	  ser	  bättre	  ut	  än	  tidigare	  
måste	  vi	  också	  fortsätta	  att	  mäta	  hur	  fördelningen	  ser	  ut	  kring	  makt,	  vilka	  nivåer	  
inom	  organisationslivet	  som	  berörs.	  Är	  det	  ideellt	  och	  lokalt	  aktiva	  som	  har	  en	  
mångfald,	  men	  som	  konsekvens	  oftare	  också	  lågavlönade?	  Eller	  finns	  det	  en	  
mångfald	  också	  bland	  beslutsfattare,	  förtroendevalda	  och	  chefstjänstemän?”	  
	  
”Civilsamhället	  behöver	  vara	  självkritiskt.	  Med	  exempel	  från	  [en	  organisation]	  
saknar	  vi	  helt	  en	  spegling	  av	  samhället,	  vår	  maktstruktur	  organiserar	  nästan	  
enbart	  vita	  män.	  Vi	  saknar	  perspektiv	  från	  minoriteter	  eller	  människor	  med	  
annan	  bakgrund.	  Vi	  har	  helt	  enkelt	  inte	  varit	  tillräckligt	  relevanta.	  Där	  har	  vi	  ett	  
stort	  arbete	  att	  göra.”	  
	  
”Rapporten	  från	  Maktsalongen	  tittar	  på	  enbart	  en	  liten	  del	  av	  civilsamhället,	  men	  
om	  vi	  lyfter	  blicken	  är	  det	  fortfarande	  stora	  problem.	  Medan	  den	  visar	  att	  det	  
unga	  civilsamhället	  kommit	  längre	  ser	  det	  ofta	  betydligt	  sämre	  ut	  vad	  gäller	  
representation	  eller	  jämställdhet	  i	  stora	  delar	  av	  det	  övriga	  civilsamhället.”	  
	  
”Det	  är	  ändå	  viktigt	  med	  siffror	  för	  att	  få	  ögonen	  på	  frågan	  om	  mångfald	  och	  
likvärdiga	  möjligheter.	  Ett	  första	  steg	  är	  att	  faktiskt	  mäta	  hur	  det	  ser	  ut.	  Det	  
innebär	  inte	  att	  man	  är	  klar,	  utan	  man	  måste	  också	  arbeta	  med	  känslan	  och	  
upplevelserna.	  Hur	  arbetar	  vi	  med	  bemötande,	  hur	  skapar	  vi	  en	  inkluderande	  
kultur	  där	  den	  som	  avviker	  mot	  den	  interna	  normen	  kan	  få	  ta	  plats	  och	  bli	  sedd?”	  
	  
”Det	  är	  väldigt	  bra	  att	  fler	  har	  börjat	  våga	  mäta.	  Det	  var	  ett	  verktyg	  när	  vi	  drev	  
och	  sedan	  började	  se	  framsteg	  inom	  jämställdhet	  mellan	  könen.	  Dock	  upplever	  vi	  
att	  det	  fortfarande	  är	  kontroversiellt,	  särskilt	  att	  mäta	  andra	  aspekter	  som	  etnisk	  
bakgrund,	  sexuell	  läggning	  eller	  trosuppfattning.	  Samtidigt	  blir	  civilsamhället	  
också	  ”bara”	  en	  förlängning	  av	  det	  liv	  vi	  lever.	  Organiseringen	  innebär	  inte	  per	  
automatik	  att	  vi	  breddar	  mångfalden,	  risken	  är	  att	  vi	  enbart	  fortsätter	  att	  
organisera	  oss	  med	  de	  som	  är	  lika	  oss	  själva.”	  
	  
”En	  metod	  för	  att	  kunna	  utvärdera	  sin	  organisation	  är	  att	  anställda,	  
förtroendevalda	  eller	  ideella	  inför	  uppdrag	  och	  i	  formulär	  får	  ange	  hur	  de	  själva	  
identifierar	  sig.	  Då	  går	  det	  att	  se	  vilka	  organisationen	  attraherar,	  och	  då	  går	  det	  
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att	  agera	  på	  om	  det	  inte	  speglar	  hur	  man	  vill	  välkomna	  och	  vara	  öppen	  för	  alla.	  Vi	  
måste	  ibland	  också	  byta	  perspektiv	  på	  frågan	  i	  helhet,	  att	  den	  befintliga	  
strukturen	  inte	  kan	  fortsätta	  att	  de	  ska	  ”hjälpa	  och	  inkludera	  andra”,	  utan	  att	  
vända	  på	  frågan	  och	  perspektivet	  för	  att	  ge	  uppdraget	  och	  frågan	  till	  de	  som	  inte	  
är	  representerade	  att	  bidra	  till	  lösningen	  och	  få	  bli	  inkluderade.	  Här	  har	  det	  
etablerade	  civilsamhället	  ett	  stort	  ansvar	  att	  aktivt	  ställa	  frågan	  och	  lyfta	  fram	  
människor	  för	  att	  motverka	  både	  upplevelsen	  och	  bristen	  av	  representation	  från	  
de	  som	  avviker	  från	  normen.”	  
	  
”Vår	  största	  utmaning	  inom	  [organisation]	  är	  fördomarna	  mot	  oss	  själva.	  Detta	  
innebär	  att	  vi	  ibland	  exkluderar	  oss	  själva	  och	  inte	  vågar	  delta.	  Ett	  konkret	  
arbete	  vi	  påbörjat	  är	  insatser	  kring	  utbildning	  för	  att	  främja	  och	  stärka	  
självkänslan	  hos	  enskilda	  människor	  och	  medlemmar,	  så	  att	  de	  vågar	  delta	  i	  
samhället	  utifrån	  sina	  egna	  villkor.”	  
	  
”Man	  har	  ibland	  svårt	  att	  som	  individ	  se	  sig	  i	  ett	  större	  sammanhang.	  Hur	  ska	  det	  
lokala	  föreningslivet	  få	  stöd	  i	  att	  se	  mönster	  och	  strukturer,	  när	  det	  inte	  alltid	  
upplevs	  som	  att	  de	  finns	  i	  det	  lilla	  sammanhanget?	  Inom	  ett	  litet	  område	  kanske	  
upplevelsen	  är	  att	  det	  är	  jämställt	  och	  inkluderande,	  men	  aggregerat	  kan	  
strukturellt	  utanförskap	  synliggöras.	  På	  lokal	  nivå	  är	  man	  inte	  ens	  medveten	  om	  
att	  det	  finns	  nationella	  eller	  riksorganisationer	  som	  kan	  hjälpa	  till	  och	  
underlätta,	  eller	  bidra	  med	  gemenskap	  och	  sammanhang.”	  
	  
”När	  de	  etniska	  organisationerna	  bildades,	  flera	  på	  80-‐talet,	  var	  det	  otroligt	  
demokratifostrande.	  Flera	  kom	  från	  länder	  där	  det	  inte	  var	  tillåtet	  att	  vara	  vald	  
eller	  aktiv	  i	  en	  organisation.	  Här	  fick	  de	  möjlighet	  att	  bygga	  en	  organisation,	  vara	  
involverade	  årsmöten	  och	  driva	  sina	  frågor.	  Att	  staten	  och	  det	  offentliga	  stöttade	  
detta	  blev	  en	  otroligt	  viktig	  signal	  för	  att	  ge	  människor	  makt	  och	  inflytande	  över	  
sina	  egna	  liv.	  Däremot	  är	  det	  viktigt	  att	  förstå	  att	  dessa	  organisationer	  har	  en	  
väldigt	  intern	  kultur	  som	  präglas	  av	  att	  de	  ibland	  består	  av	  enskilda	  etniska	  
grupper,	  vilket	  får	  konsekvens	  att	  strukturerna	  ofta	  är	  patriarkala	  och	  baseras	  
från	  en	  kultur	  som	  avviker	  från	  den	  kontext	  som	  gäller	  i	  Sverige,	  exempelvis	  
kring	  jämställdhet.	  Likaså	  avviker	  ofta	  synen	  på	  sexuell	  läggning	  och	  
könsöverskridande	  identitet	  eller	  uttryck,	  där	  arbetet	  kommit	  längre	  i	  Sverige	  än	  
i	  flera	  andra	  länder,	  mycket	  baserat	  på	  en	  social	  och	  kulturell	  kontext.	  Detta	  
skapar	  ytterligare	  en	  dimension	  som	  gör	  att	  våra	  organisationer	  är	  
framgångsrika	  ur	  ett	  perspektiv,	  men	  samtidigt	  att	  arbetet	  behöver	  breddas	  ur	  
ett	  bredare	  perspektiv	  när	  olika	  maktstrukturer	  samverkar.”	  
	  
”Vi	  räknar	  och	  mäter	  inte	  inom	  [organisation]	  men	  har	  gjort	  om	  våra	  interna	  
processer	  och	  integrerat	  mångfaldsperspektivet	  i	  organisationens	  handlingsplan	  
för	  jämlikhet	  och	  likabehandling.	  En	  annan	  aspekt	  vi	  har	  gjort	  är	  att	  tydligare	  
fokusera	  på	  kompetens	  inom	  organisationen,	  och	  upplever	  att	  vi	  därmed	  har	  
nått	  en	  bättre	  spegling	  av	  samhället.	  Men	  dit	  har	  vi	  nått	  utan	  att	  räkna.	  Effekten	  
är	  också	  att	  nu	  när	  bilden	  är	  att	  det	  finns	  en	  bredd,	  så	  ökar	  intresset,	  vilket	  leder	  
till	  en	  snöbollseffekt	  där	  mönstret	  fortsätter.”	  
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”Detta	  är	  en	  svår	  fråga,	  men	  ett	  perspektiv	  som	  vi	  upplever	  saknas	  är	  att	  det	  
civila	  samhället	  ofta	  diskuteras	  som	  en	  enhet	  även	  om	  den	  består	  av	  en	  väldigt	  
brokig	  skara	  organisationer.	  Upplevelsen	  är	  också	  att	  flera	  organisationer	  
faktiskt	  saknar	  en	  uttalad	  viljeyttring	  om	  sin	  syn	  på	  pluralism	  och	  vilka	  åtgärder	  
som	  ska	  vidtas	  för	  att	  uppnå	  bättre	  representativitet	  och	  inkludering.”	  
	  
”Nu	  har	  vi	  diskuterat	  och	  tittat	  mycket	  internt	  hur	  vi	  ökar	  mångfalden	  inom	  
civilsamhället,	  men	  skulle	  också	  behöva	  titta	  utifrån	  hur	  civilsamhället	  är	  
representerat	  i	  samhällets	  alla	  kroppar.	  I	  underlaget	  från	  Kulturdepartementet	  
saknas	  en	  diskussion	  kring	  exempelvis	  stiftelser	  och	  fonder,	  en	  struktur	  som	  är	  
helt	  odemokratiskt	  och	  icke-‐transparant	  i	  sitt	  interna	  liv,	  men	  som	  upplevs	  bidra	  
på	  ett	  väldigt	  positivt	  sätt	  i	  samhället.	  Samtidigt	  har	  det	  vi	  diskuterat	  synliggjort	  
hur	  det	  traditionella	  föreningslivet	  också	  kan	  förstärka	  och	  befästa	  en	  
exkluderande	  struktur.”	  
	  
”Civilsamhället	  måste	  ibland	  också	  skifta	  perspektiv	  och	  bryta	  
maktkoncentrationen	  hos	  de	  nationella	  överbyggnaderna.	  Kanske	  ska	  vi	  låta	  de	  
lokala	  strukturerna	  organisera	  sig	  som	  de	  bäst	  vill,	  och	  uppmuntra	  de	  
demokratifostrande	  strukturerna,	  att	  faktiskt	  kunna	  påverka	  i	  sammanhang	  som	  
blir	  relevanta.	  Kanske	  måste	  vi	  också	  bryta	  strukturerna	  som	  skapas	  av	  att	  vi	  
indelar	  oss	  i	  sociala	  grupper	  eller	  baserat	  på	  identifikation.	  Risken	  är	  att	  det	  
upprätthåller	  en	  segregation	  –	  så	  hur	  kan	  vi	  istället	  skapa	  strukturer	  som	  gynnar	  
samverkan	  över	  alla	  sorters	  gränser?”	  
	  
”En	  viktig	  lösning	  är	  att	  hela	  tiden	  fokusera	  på	  att	  de	  nationella	  överbyggnaderna	  
ska	  stödja,	  inte	  styra.	  Det	  vi	  ser	  också	  är	  att	  det	  blir	  bättre	  när	  vi	  fokuserar	  på	  
lösningarna.	  Ett	  exempel	  är	  att	  tidigare	  löste	  vi	  problem	  baklänges.	  När	  vi	  istället	  
ställer	  frågan	  ”hur	  ska	  vi	  se	  till	  att	  alla	  kan	  [samhällsutmaning]”	  ger	  det	  
lösningar,	  istället	  för	  att	  förstärka	  de	  hinder	  som	  kan	  finnas.”	  
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