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Engagera er i förstudien.
Påverka resultatet.
Bidra till framtiden.
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BOTKYRKA
STOCKHOLM

3. Vi samlar både teoretisk
och verklighetsnära kunskap
Ett lokalt Unesco-centrum med nationell bäring
har målsättningen att samla den kunskap som
finns spridd i hela Sverige i fråga om en hållbar
interkulturell samhällsutveckling och att utveckla
metoder för att gå från ord till handling. Ambitionen är att lyckas samla både teoretisk kunskap
och den verklighetsnära kunskap som invånare
och frivilligsektorn sitter inne med.
Vad händer nu?

Under våren 2012 genomför vi den viktiga förstudien kring Unesco-centrumet. I den undersöker
vi hur ett lokalt Unesco-centrum med nationell
bäring och brett partnerskap på bästa sätt bör
realiseras.
Vad händer sen?

Unesco i Botkyrka. Varför då?

Botkyrka, Sverige, världen

Botkyrka, med sin unikt mixade befolkningssammansättning, är känt utanför Sveriges gränser.
Vår kommun anses på många håll vara ett
modernt koncentrat av de utmaningar som både
Sverige och andra länder i världen står inför. Att vi
dessutom arbetar engagerat och strategiskt med
de frågor som uppkommer till följd av en etniskt
och religiöst blandad befolkning har uppmärksammats och väckt intresse i så väl Europarådet som
Unesco centralt.

Vår åsikt är att det bara finns en väg för Botkyrka.
Framåt. Då möter vi också utmaningen i att skapa
social sammanhållning i en alltmer komplex värld.
Samtidigt inser vi att vi inte klarar av att skapa den
hållbara utvecklingen på egen hand. Tvärtom.
Vi behöver samla alla kloka och positiva krafter
omkring oss för att kunna skapa en god framtid
och öka utvecklingstakten så väl lokalt som
globalt. En av de viktiga krafterna kan vara ett
Unesco-centrum. Unesco-centrumet kommer att
bli en positiv kraft för hela Sverige och hjälpa oss
att inspirera även andra länder att fokusera på de
viktiga frågorna. Först och främst ska vi påbörja
arbetet med förstudien. Vi hoppas att ni vill vara
med!

Unesco anser att den stabilitet som finns i
Sverige är utmärkt för att, tillsammans med andra,
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar
utveckling. Därför ställer de sig mycket positiva till
vår strävan att öppna ett lokalt Unesco-centrum,
det första i Nordeuropa, i Botkyrka. För att denna
unika samlingsplats ska kunna realiseras behöver
vi stöd, engagemang och kunniga samarbetspartners. Lokala så väl som nationella. I första
skedet handlar det om en förstudie under våren
2012.

Vad är den breda nyttan med
ett lokalt Unesco-centrum?

1. Vi får utvecklingsstöd lokalt genom
att koppla upp oss globalt
FN och andra internationella organ identifierar
alltmer kommuner och städer som de platser där
internationella ambitioner om fred, säkerhet och
respekten för mänskliga rättigheter kommer upp
till ytan/blir synliga/manifesteras.

Utvecklingen av Unescos centrala arbete
fokuserar därför mer och mer på att stödja kommuner och städer. På så sätt kan städerna och
kommunerna gå från ord till handling i ambitioner
som, utöver den lokala nyttan, också ger positiva
effekter globalt. Framför allt gäller det samhällsområden kopplade till politik, kultur samt social
och ekonomisk utveckling.
Etableringen av Nordeuropas första lokala Unescocentrum är av nationellt intresse. Det handlar om
vilken aktiv roll vi gemensamt kan spela i arbetet
för att skapa ett jämlikt samhälle, både lokalt och
globalt. Det är en framtidsfråga som vi inte kan
ducka inför.
2. Vi skapar sammanhållning
och en naturlig mötesplats
I Sverige finns det fortfarande stora kunskapsluckor vad det gäller att skapa en hållbar
samhällsutveckling när befolkningssammansättningen blir alltmer blandad i fråga om identitet och
religion. Att skapa sammanhållning i ett sådant
landskap kräver eftertanke. Det kräver också att
kloka och konstruktiva krafter på olika nivåer i
samhället får en naturlig mötesplats. Unescocentrumet skulle vara en ypperlig sådan.

Med grund i resultatet från förstudien kommer
vi att föreslå en uppstartsfas på 1–3 år som
Botkyrkas kommunstyrelse får ta ställning till i
augusti 2012. Det organisationsförslag som vi då
lägger fram ska ha kapacitet att gå ifrån insamlandet av teoretisk och verklighetsnära kunskap till
att systematiskt använda kunskapen som verktyg
för verklig samhällsutveckling. Det förordade
arbetssättet kommer naturligtvis involvera och
engagera både invånare och partners. Vi kommer
också formulera oss kring vilket ledarskap som
krävs i en verksamhet som arbetar handlingsinriktat med samhällsutveckling.
3 workshops dit ni är välkomna

Som en del av förstudien bjuder vi under våren in
till tre workshops där vi gemensamt ringar in den
roll ett lokalt Unesco-centrum kan spela i Sverige.
Vi har även identifierat tre kunskapsluckor som
måste fyllas för att lyckas skapa den positiva,
lokala och globala utvecklingen. Vårt mål är att,
tillsammans med er, undersöka dessa:
Social sammanhållning – I motsats till social distans och mellan olika grupper, mellan kommuner,
mellan kommundelar. Vad får det för konsekvenser
för samhällsutvecklingen att bli utesluten från
gemenskapen?

Vill ni vara med? Vill ni veta mer?

Interreligiös dialog – Religionen spelar roll även
i ett sekulariserat samhälle som Sverige. Det kan
skapa spänningar inom och mellan olika grupperingar, men också vara en ingång till nya möten.
Vad får det för konsekvenser att inte förhålla sig
till religionens roll som sammanhållande och meningsskapande i en lokal kontext i ett sekulariserat
samhälle?
Platsidentitet och nationell identitet – Vem får
tillhöra, vem får inte det? Hur påverkas individens identitet och frihet av den gemensamma
identiteten? Vad är riskerna med en passiv
attityd?
Tid och plats för workshops:
1. Interreligiös dialog: 22/2, kl 18–20.30
2. Social sammanhållning : 28/3, kl 9–12
3. Nationell identitet – platsidentitet: 19/4, kl 9–12

Har ni frågor eller svar?

Kontakta projektledare Helena Rojas,
utvecklingschef
helena.rojas@botkyrka.se
Mobil: 0708-861412
eller interimsstyrelsen för lokalt Unesco-centrum:
Jens Sjöström (s), ordförande
Jens.sjostrom@botkyrka.se
Mobil: 0708-861101
Christina Zedell (s), ledamot
christina.zedell@riksdagen.se
Mobil: 070-5304228
Jimmy Baker (m), ledamot
jimmy.baker@moderat.se
Mobil: 0701-422500

Viktigt!
Vilken kunskap och vilket stöd behövs inom dessa
tre områden? Hur kan vi jobba tillsammans och
var och en för sig?
Du hittar inbjudan och aktuella datum för våra
workshops på www.botkyrka.se

Vad är Unesco?

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur
brukar förkortas Unesco (på engelska United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization), är ett av Förenta nationernas
fackorgan, bildat 1945.
Enligt FN-stadgan är syftet att verka för fred och säkerhet genom
främjande av internationellt samarbete inom områdena utbildning,
vetenskap och kultur utan åtskillnad med avseende av ras, kön, språk
eller religion i syfte att främja den universella respekten för rättvisa,
rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

