MISO-UCO:s integrationsprojekt
MISO-UCO:s integrationsprojekt drivs sedan våren 1998 med syfte att ge stöd till
föreningarnas arbete med integrationsfrågor bland Malmös barn och ungdomar.
Projektet innehåller en fortlöpande del bestående av:
•

Kontakt, rådgivning och "bollplank" till Malmös ideella föreningar
Arbetet innebär mycket av att ha en "nätverksfunktion", att förmedla kontakter och
information, att försöka motivera till projekt inom och mellan föreningar samt att ge tips om
fonder där man kan söka projektpengar.
•

Omvärldskontakter & omvärldsbevakning
Kontakter upprätthålls med andra aktörer/institutioner verksamma inom området (t ex Malmö
Stad inkl. centrala förvaltningar och stadsdelsförvaltningar samt Statens Integrationsverk och
Malmö Högskola).

Därutöver har bl a följande aktiviteter genomförts t o m våren 2000:
•

Kurs för integrationsambassadörer 5 onsdagkvällar hösten -98
20 personer från många olika typer av föreningar deltog. Kursen cirkulerade mellan olika
föreningar, och olika föreningsrepresentanter var inbjudna för att berätta om sitt arbete och
sitt möte med föreningslivet. Diskussioner fördes kring olika tematiska frågeställningar.
•

Konsulentkonferens: "Föreningslivet som integrationsarena" hösten -98
Med bl a etnologen Jesper Fundberg, Lars Kruse från Danmarks Idrottsförbund samt
grupparbeten. Konferensen genomfördes i samarbete mellan MISO-UCO:s
integrationsprojekt, Malmö Högskola och Fritid Malmö.
•

Seminarium "Idrotten i framtiden", våren -99
I samarbete med Malmö Högskola och med stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne och Skåne IF.
Föredrag bl a av Hans Chrunak, förbundskapten i svenska simlandslaget.
•

Seminarium "Integration – vad kommer se´n?", hösten -99
I samarbete med Malmö Högskola och med stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne. Föredrag
varvades med paneldebatt och musikunderhållning. Deltog gjorde bl a Thabo Motsieloa
(Svart eller Vitt, TV4), Edna Eriksson (Ungdomsstyrelsen) samt politiker och föreningslivsrepresentanter.
•

Informations- & diskussionskväll: "Konsten att fånga en förälder"
En informations- och diskussionskväll har arrangerats i samarbete med Skånes Fotbollförbund
riktad till fotbollsföreningar i Malmö med många medlemmar med invandrarbakgrund. Bl a
diskuterades hur man skulle nå, och få bättre kontakt med, barnens föräldrar.
•

Informationsbroschyr om föreningslivet: ”Bli medlem!”
Folder med kort information på 7 olika språk om föreningstradition och Malmös föreningsliv.
Menad till föreningar att använda till medlemmar och deras föräldrar, men har också
efterfrågats av bl a skolor.

•

Föreningarnas dag - Sorgenfriskolan
Hösten -99 arrangerades en föreningarnas dag på Sorgenfriskolan i Malmö. 10-talet
föreningar informerade om sin verksamhet och eleverna fick möjlighet att prova på bl a
basket, cirkusskola, hästar och luftgevärs-skytte.
•

Magiska möten - exempel på samarbete mellan skola och föreningsliv
Folder med information om goda exempel på existerande samarbete mellan skolor och
föreningar i Malmö har producerats, och där lyftes integrationsaspekter fram. Har
distribuerats under våren 2000 till personalen vid Malmö samtliga skolor som del av
informationssatsningen inom projekt Storstaden.
Verksamhet för HT 2000
•

Projektet Zebra
Delprojekt inom storstadssatningen. I samverkan med invandrarföreningar finna och erbjuda
aktiviteter utifrån barnens intresse. Information om projektet översatt till 6 språk förutom
svenska distribuerades i augusti.
•

Visionskonferens – med föreningslivet i fokus! Datum: 29 november.
I samarbete med Malmö Högskola och med förnyat stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne.
Frågeställningar som kommer att beröras: Vad krävs av resurser för att upprätthålla och
vidareutveckla föreningslivet i ett förändringarnas Malmö? Vilken roll kan och bör
föreningslivet spela? Dagen kommer att innehålla föreläsningar, bl a med Mats Trondman och
Roy Hodgson, samt samtal i runda bordsmiljö i mindre grupper.
•

Föreläsning om forskningsprojektet MMM – Musik Medier Mångkultur 21 november.
I samarbete med Mix Musik Café genomförs en föreläsning kring forskningsprojektet MMM,
där forskarna Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström berättar om resultatet av 4 års
forskning. MMM vill med musikens hjälp förstå och förklara hur social och kulturell
mångfald uppstår och organiseras. De vill med projektet öka kunskapen om
förändringsmönster i musikliv och samhälle – i samtid och framtid.
•

Sammanfattning av och avrapportering från integrationsprojektet
I samband med att integrationsprojektet avslutas den sista dec. 2000 så kommer viss tid i höst
läggas på att göra sammanställningar och göra avrapporteringar från verksamheten inom
projektet.
Projektledare var Louise Andersson

