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Den 7–8.12 deltog jag i konferensen ”Kulturens och civilsamhällets roll som 

integrationsarena”. Konferensen arrangerades i Finlands Nationalmuseum av 

Kulturkontakt Nord tillsammans med Nordiska Ministerrådet.  Förutom ett fantastiskt 

konferensprogram hade alla deltagare möjlighet att delta i en guidad visning av 

utställningen “Renässansen. Nu! - från Rafael till Tizian- 1500-tals målningar från 

Italien.” Man får så mycket mer ut av sitt besök när man har en sakkunnig guide!     

 

Konferensen riktade sig till beslutsfattare och tjänstemän inom kultursektorn som 

också hanterar integrationsprojekt eller har politiskt ansvar för integrationsfrågor. 

Dessutom inbjöds personal och frivilliga vid organisationer som arbetar med dessa 

frågor liksom personal vid museer, bibliotek, kulturskolor och andra.  Personligen är 

jag väldigt intresserad av temat och anmälde mig till konferensen trots att jag var lite 

osäker på om jag hörde till målgruppen.  Jag träffade dock också en annan 

svensklärare på konferensen så det var en lättnad.         

  

Kulturens och civilsamhällets roll som integrationsarena har pekats ut som ett 

insatsområde av de nordiska samarbetsministrarna.  Flyktingströmmarna till Norden 

och Europa är de största sedan andra världskriget. Det skapar stora utmaningar för 

våra nordiska och europeiska samhällen. Det är därför av största vikt att ta tillvara 

den kompetens och kunskap som finns i de nordiska länderna kring 

integrationsprocesser. Det handlar bland annat om att dela denna kunskap och 

skapa nätverk för att bättre utnyttja de goda erfarenheter som finns. 

https://www.kulturkontaktnord.org/sv/content/kulturens-och-civilsamh%c3%a4llets-roll-som-integrationsarena 

 

https://www.kulturkontaktnord.org/sv/content/kulturens-och-civilsamh%c3%a4llets-roll-som-integrationsarena


Barnorkestern Tempo inledde konferensen.  Gruppen kom från Västerkulla 

lågstadium och hade bara spelat några månader tillsammans.  El Sistema är en 

modell för hur man både kan skapa duktiga musiker och samtidigt förbättra livet för 

utsatta unga. Målet är att öka samarbetet mellan lokalbefolkning och 

invandrarfamiljer och förhindra socialt utanförskap. Modellen används över hela 

världen.  Orkestern var så bra och alla spelade och sjöng så ivrigt att jag fick tårar i 

ögonen. 

http://sistemafinland.blogspot.fi/  

  

Moderatorn i konferensen hette Soledad Pinero Misa.  Hon har vuxit upp i 

Rosengård, en förort till Malmö, och hon är nu engagerad bland annat i ett projekt 

där barn möts och får byta och låna leksaker och skapa med dem.  Hon var en 

väldigt bra moderator.  Hon talade mycket om passionens betydelse i livet.  Konsten 

ska först och främst beröra.  

 

Det fanns väldigt många inspirerande kvinnliga föreläsare och talare som gjorde ett 

stort intryck på mig.   Vår undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen 

läste dock direkt från papper och hennes tal kändes inte alls personlig.  Sveriges 

nuvarande demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke däremot höll ett mycket 

personligt tal som kändes äkta rakt igenom.   Hon menar att kultur och konst spelar 

en stor roll för integrationen.  “Vi i Norden har de bästa förutsättningarna att 

samarbeta när det gäller flyktingkrisen”, sade hon.   Hon påminde att bakom varje 

siffra finns det en människa.  Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.   Hon talade 

också mycket om vad kulturen har betytt för henne.  Hon har alltid varit mycket aktiv i 

föreningslivet och sade att hon aldrig hade varit där hon är nu utan det civila 

samhället.    

 

Höjdpunkten i hela konferensen för mig var Fadumo Dayibs tal.   Hon talade rakt ur 

hjärtat utan papper och berättade hela sin historia.   Medan man lyssnade på hennes 

berättelse kändes det som om man samtidigt tittade på en film.   Hennes historia är 

mycket gripande.  Hon kom som flykting till Finland 1990 och är bland annat den 

första somaliska flyktingen som har tagit en magisterexamen här.   Tidigare var hon 

http://sistemafinland.blogspot.fi/


uppställd som kandidat i presidentvalet i Somalia.  Enligt Fadumo är integration en 

tvåfilig väg: flyktingarna är på väg men vi ska komma emot dem. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/17/fadumo-dayib-jag-vill-leva-i-somalia-utan-fara-mitt-liv 

 

Många konkreta projekt presenterades också.  För att nu nämna en, så talade 

Birgitta Nötlöf från Sverige om Livstycket – ett svenskt projekt som genom 

kvalificerad konstnärlig textilverksamhet tränar kvinnor i språk och integration.   Det 

var otroligt hur många bra talare det fanns på konferensen.  Birgitta gjorde också ett 

stort intryck på mig.  Man kunde se att hon verkligen brinner för sin sak.   

Flyktingkvinnornas berättelser och livshistorier blir konst i detta projekt.  Bakom varje 

mönster finns livserfarenhet.       

http://www.livstycket.se/  

 

Första kvällen hade vi också en gemensam middag på Kellohalli som ligger i 

Slakteriet.  Jag fick många nya bekantskaper där vilket var jättetrevligt.   Zinat 

Pirzadeh stod för underhållningen.  Hon är den första kvinnliga komikern från Iran 

och en av Sveriges mest populära komiker.  Hon hämtar stoff från sina egna 

erfarenheter och ofta är det skillnaderna mellan Iran och Sverige som hamnar under 

luppen.  Livet är på många sätt helt absurt.    

http://www.zinatpirzadeh.se/  

 

Ali Al-Jabi avslutade konferensen.   Han är en ung man som har blivit en röst för 

unga invandrare i Norge.  Han talade mycket om vad vi egentligen menar med 

integration.  När kung Harald firade 25 år tronen tillsammans med drottning Sonja 

var Ali Al-Jabi också på plats.  

 

Man hade också möjlighet att föra en aktiv diskussion på Twitter och Instagram 

under hela konferensen.  Den här kommentaren hade någon deltagare skrivit på 

Twitter:    

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/17/fadumo-dayib-jag-vill-leva-i-somalia-utan-fara-mitt-liv
http://www.livstycket.se/
http://www.zinatpirzadeh.se/


“Bara 6 % av alla flyktingar i världen befinner sig i Europa. En pytteliten del av det i 

Norden. Kan vi verkligen inte ta emot fler? Nu när det ser ut som att vi har avsikt att 

bli bättre på interkulturell dialog?” 

    

 

 

  

 

 

 


