Hej,
Det här meddelandet riktar sig till föreningar och organisationer i Malmö som med en
sammanfattande beteckning ingår i civilsamhället med de insatser och engagemang som är
betydelsefullt för samhället i sin helhet.
I dagsläget pågår en undersökning om vad som görs, och har gjorts för att motverka
segregation i Malmö. På uppdrag av Malmö stad och KC Kompetenscenter, med finansiering
av Delmos - Delegationen mot segregation, arbetar jag i ett projekt vars syfte är att skapa en
samlad nulägesbild över hur arbete för att motverka segregation bedrivs i civilsamhället i
Malmö idag. Bilden kommer inte göra anspråk på att vara heltäckande utan kommer att visa
en del av allt det civilsamhället gör för att motverka segregation i Malmö – för var och en av
er som bidrar med en beskrivning av ert arbete ökar bildens skärpa.
En definition av segregation är att den existerar när olika befolkningskategorier bor, lever,
arbetar eller går i skola på olika håll och att dessa bosättnings- eller rörelsemönster skapar
ojämlikhet i samhället. Segregation kan skapa sämre livschanser för befolkningsgrupper och
bryts bland annat genom möten människor emellan, rörelse mellan områden och en ökad
samhörighet inom staden. Här är det av intresse att veta hur just er organisation arbetar för
att motverka segregationens konsekvenser. Ta gärna lite tid för att fundera över er
verksamhet, som kanske inte i första hand har till syfte att motverka segregation men ändå
skapar mötesplatser för olika delar av befolkningen.
Nedan ställer jag ett par frågor om er och ert arbete som jag hoppas att ni vill svara på. Det
kan vara kortfattat eller mer utvecklat med egna ord och ni väljer själva vilket format ni
svarar i (skriv direkt i mejl, bifoga ett dokument, excel - vad som passar er). Möjligen hör jag
av mig och önskar träffa er för en djupare intervju längre fram och hoppas att ni i sådant fall
skulle vara intresserade av att delta med fördjupade resonemang, erfarenheter och kunskap.
1. Vilka är ni och vad bedriver ni för verksamhet? Berätta om er förening (bifoga gärna
en länk eller beskriv med egna ord).
2. Arbetar ni för att motverka segregation? Ja / nej
3. Om svar ja på ovanstående fråga, på vilket sätt arbetar ni för att motverka
segregation? Om svaret är nej, berätta gärna varför!
4. Vilka hinder respektive möjligheter upplever ni i ert arbete för att motverka
segregation?
Skicka ett svar per förening till clara.cederholm@malmo.se senast den 31a januari.
Önskar ni att svara på frågorna i en intervju istället för i text? Kontakta mig så ordnar vi det!
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar,
Clara Cederholm
clara.cederholm@malmo.se
0704-83 16 43

