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Remissvar från Mångkulturellt centrum angående Kulturstrategi för
Stockholmsregionen.
Mångkulturellt centrum (MKC) har inbjudits att inkomma med ett remissvar avseende
förslaget till Kulturstrategi för Stockholmsregionen. MKC koncentrerar sina synpunkter till
områden som har tydlig koppling till det uppdrag som centret arbetar med.
Utgångspunkt
I Landstingets förslag till kulturstrategi, som ett bidrag för att uppnå målen för RUFS 2050,
hålls kulturens mötesskapande kraft fram. I ett segregerat Stockholm är detta särskilt viktigt
men har också visat sig vara särskilt svårt. En prioritering av metodutveckling avseende
tillgängliggörande och dialog aviseras under strategins första målområde. Mångkulturellt
centrum vill understryka att det krävs en särskild uppmärksamhet mot den diskriminering som
indirekt följer av geografisk segregation. Landstinget kan ta en roll här som inte kommunerna
eller andra lokala aktörer kan axla.
Kommunerna som viktiga aktörer för dialog lyfts fram. Här bör inte bara kultur- och
fritidsförvaltningar involveras – det finns fler kommunala (och andra lokala) aktörer som kan
göra och redan gör viktiga insatser för ett breddat kulturliv. Bara exempel från Botkyrka som
vi känner bäst, finns verksamheter som bedrivs i bolags- och stiftelseformer som har egna
styrelser och är inte kopplade till den förvaltningsstruktur som Landstinget har dialog med.
Vi ser en styrka i att strategin kopplar till nationella kulturmål, mål för kultursamverkan och
den framtida RUFS. Vi utgår från att RUFS 2050 har vägt in FN:s globala mål 2030 då dessa
pekar ut behovet av att stärka social hållbarhet. I det arbetet har kulturen en viktig roll att
spela vilket också strategin pekar ut fast med andra ord.
Landstinget skulle kunna ta ansvar för att synliggöra länets kultur och dess resurser samt
stödja framtaget av viktiga erfarenheter som kan utveckla kulturen i länet. Det är vårt
huvudbudskap.

Synpunkter
Vi har valt att ge några kommentarer och medskick där vi ser behov av att precisera ett ”hur” i
det fortsatta arbetet och möjligen även klara ut vem som har rollen att leda arbete och
åstadkomma förändringar.

Regionbiblioteket som en länsstruktur är intressant för oss att utveckla en diskussion med
avseende vårt specialbibliotek kring internationell migration och etniska relationer (IMER).
MKC har byggt upp detta bibliotek med samlingar från Statens Invandrarverk,
Migrationsverket, Integrationsverket och Södertörns högskola. Det är en av landets viktigaste
bibliotek kring specialområdet. Vi ser potential att fler skulle nås av samlingen och använda
den för att stödja den strategiska och praktiska utvecklingen av de integrationsutmaningar
som kulturstrategin tar upp. Detta är ett exempel på hur regionen kan utveckla och stärka
kapacitet att stödja andra processer som behöver utvecklas för att nå målen och stärka
inriktningen på arbetet.
Nationella minoriteter – vad kan göras med andra minoriteter? Den här synpunkten ska ses
som en påminnelse att det svenska samhället har bundit sig att stärka de nationella
minoriteterna men att det finns flera stora grupper i samhället som inte har detta stöd men som
behöver involveras i det kulturella sammanhanget. Vi är väl medvetna om att det finns
skillnader i uppdelningen och att Sverige anser sig ha ett särskilt ansvar för äldre minoriteter.
Det blir en balansgång att stödja minoriteter oavsett status. Här behövs en hög grad av
medvetenhet.
Nydanande spetsprojekt. Vi ser en möjlighet att använda sig av erfarenheter från spetsprojekt
(kopplar också till inledande noteringen om metodutveckling – ta del av vad som gjorts
redan!). Det pågår flera viktiga utvecklingsprojekt i länet. Erfarenheter från dessa behöver tas
omhand och spridas. Här ser vi en roll Landstiget, gärna i samverkan med berörda aktörer.
Vår bedömning är att denna kunskap och erfarenhet är nycklar till en del som strategin avser
åstadkomma av förändringar.
Ungas deltagande som producenter av och ledare för kultur är en stor resurs. Flera arbeten
pågår med stöd av Statens Kulturråd (Kreativa platser). Satsningen har endast pågått ett år
men redan visat upp resultat som visar väg för fortsatt arbete. Vi ser även kulturskolors och
gymnasieskolors men också idrottsrörelsens arbeten på området som stärkande för att
ytterligare lyfta detta perspektiv och bygga kapacitet för att förverkliga mer. Som strategin
visar behövs det göras mer i socioekonomiskt utsatta områden och med rätt stöttning så finns
vägar framåt. En är att institutioner involveras som ger stöttande ramar samtidigt som det
innebär förnyelse av institutioner.
Avslutning
Vi tror på en formaliserad dialog och samverkan där vi vill bidra. Redan idag har vi ett
kontaktnät med exempelvis kommunala aktörer i Stockholmsområdet men
kulturförvaltningarna är inte våra främsta kontaktpunkter. Nya nätverk växer fram bland unga
och vi har såväl forskning som pågår kring det och praktiskt arbete med NOBO
kulturförmedling, där partnerskap med det fria kulturlivet ingår men också näringsliv.
Remissen har skrivits av verksamhetschef Leif Magnusson och forskningsassistent Nina
Edström.
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