#Sverigeshelahistoria
Hej! Vad roligt att du vill vara med att uppmärksamma minnesdagen för Sveriges avskaffning av
slavhandel den 9 Oktober, och #Sverigeshelahistoria! Här är lite information om initiativet, de som
ligger bakom det och informationspaketet som du kan få!
I informationspaketet ingår:
• En kort bakgrundsinformation om den historia som vi vill uppmärksamma under veckan (ur
Låt Stå – Antirasism på Schemat, PeaceWorks 2014).
• Ett förslag på en övning som du kan använda dig av för att prata om dagen och historien som
vi vill uppmärksamma inkl. ett quiz
• Tillhörande affischer (finns i pdf format samt tryckta – se mer nedan)

Vad ska du göra?
Tanken är helt enkelt att uppmärksamma dagen och #Sverigeshelahistoria på något sätt i din
skola/verksamhet under veckan 5-9 Oktober. Informationsmaterialet som vi skickar finns till som stöd
och förslag på vad du kan göra, men självklart kan du anpassa det till det du vill göra! Skicka sedan en
bild och några rader om vad du/ni har gjort för att uppmärksamma dagen till malmo@peaceworks.se
så att vi kan lägga upp det och visa på hur många som är engagerade runtom i Malmö! (Du kan även
lägga upp direkt på Instagram och Facebook med hashtag #Sverigeshelahistoria, #ungasmalmö).
Alla är även välkomna till sluteventet som anordnas 8 Oktober kl.18-21 på Arena 305 – läs mer om
eventet på https://www.facebook.com/events/1691456121090134/

Hur får jag materialet?
Skriv till malmo@peaceworks.se så får du hela informationspaketet via mail. Du kan även hämta upp
affischer på PeaceWorks kontor på Norra Vallgatan 20, 2tr, eller Pedagogisk Inspiration Malmö,
Rönnbladsgatan 1B i Malmö. Vi har ett begränsat antal affischer som kan skickas via post om din
skola är utanför Malmö, meddela i så fall när du mailar oss om informationspaketet! Är din skola i
Malmö men har svårt att hämta upp paketet själv? Skriv i så fall till gustavo.nazar@malmo.se så kan
han hjälpa till!

Vilken hjälp kan du få?
Om du känner att du vill att någon kommer och hjälper till i övningen eller för att hålla i en kortare
föreläsning/workshop i samband med er aktivitet, kontakta oss på malmo@peaceworks.se så kopplar
vi ihop dig med en representant från en av de deltagande organisationerna! Det finns även möjlighet
för detta efter oktoberveckan, kontakta oss för att veta mer!

Vad händer efteråt?
Vi kommer att kalla alla kontaktpersoner som deltog i veckan till ett uppföljningsmöte för att prata om
hur man kan ta engagemanget vidare. Men du kan alltid kontakta oss om du vill ta arbetet vidare!
Nedan finns lite kontaktinformation om du vill läsa vidare om organisationerna som medverkar i
initiativet!

VI ser fram emot att höra från er!

Vilka är organisationerna som är med?
PeaceWorks Sweden
En ideell fredsorganisation av och för unga, grundad i 1974. PeaceWorks är en plattform för ungas
engagemang för fred som erbjuder ungdomar möjligheten att delta i internationella volontärutbyten,
stöd att starta föreningar, driva projekt och delta i ungdomsdrivna debattforum samt utbildningar i allt
från projektledning och normkritik till internationella samarbeten och antirasism.
Låt Stå – Antirasism på Schemat är PeaceWorks senaste antirasistiska projekt. Projektets kärna är
ett antirasistiskt läromedel samt tillhörande utbildning för högstadie- och gymnasielärare. Metodboxen
fungerar som ett underlättande verktyg för skolor som långsiktigt vill arbeta mot rasism och
diskriminering. Materialet har sin utgångspunkt i skolans styrdokument och läroplanen.
Hemsida: www.peaceworks.se // www.latsta.com

Kontakt: malmo@peaceworks.se

Ungdom Mot Rasism
En rikstäckande ungdomsorganisation som finns för att stärka ungas eget engagemang mot rasism,
samt för demokrati och mångfald. Organisationen består framför allt av ett nätverk av lokala grupper
runtom i landet.
Normbrytande Rättigheter är Ungdom Mot Rasisms skolsatsning inom ramen för den antirasistiska
kraftsamlingen som just nu pågår i Malmö. Projektets syfte och mål är att skapa metoder för långsiktigt
antirasistiskt värdegrundsarbete inom skolans värld. Detta gör vi genom att jobba praktiskt i Malmös
skolor och genom att utgå från elevers och lärares egna förutsättningar och behov.
Hemsida: www.umr.nu

Kontakt: fartun@umr.se

Pedagogisk Inspiration Malmö
PI Malmö ska stödja de tre skolförvaltningarna i deras pedagogiska utvecklingsarbete, utifrån
respektive förvaltnings behov. Utgångspunkten i arbetet är att verksamheten skall bidra till att skapa
goda förutsättningar för hög måluppfyllelse för eleverna och en likvärdig skola i Malmö stad.
Avdelningen skall bidra till kollegialt lärande mellan skolformerna och utgöra en arena för samarbete
mellan skolförvaltningarna utifrån ett 1-65 års perspektiv.
Hemsida: http://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Forskola-ochutbildning/Skolutveckling--Forskning/Pedagogisk-Inspiration-Malmo.html
Kontakt: gustavo.nazar@malmo.se (Samordnare Normer och Värden)
Pedagog Malmö fungerar som en webbtidning med viljan att inspirera. Varje måndag och torsdag
(förutom när det är lov) publiceras artiklar. Här bloggar också Malmöpedagoger och andra personer
som samarbetar med Malmös skolor, förskolor och fritidshem. Du kan även inspireras av Pedagog
Malmös många filmer. På webbplatsen finns också ett kalendarium som samlar bl.a. kurser,
seminarier och föreläsningar för pedagoger.
Hemsida: http://pedagog.malmo.se/om-pedagog-malmo/

Kontakt: pedagogmalmo@malmo.se

Hassela Ungdomsrörelse
Hassela Ungdomsrörelse (H.U.R) är en del av Förbundet Hassela Solidaritet som startades under 80talet. Hassela Solidaritet har sina rötter i den svenska folkrörelsen och har, liksom andra länders
folkrörelser, via folkbildning gett tusentals människor möjlighet till kunskap - något som influerat vår
ungdomsrörelse.
Vi vill utifrån vår praktiska livserfarenhet- och kunskap lyfta och medvetandegöra, för oss, viktiga
samhällsdiskussioner. Vi vill skapa samtalsplattformer där unga som gamla kan uttrycka sina åsikter.
Vi vill genom till exempel seminarium, workshops, panelsamtal, bjuda in till viktiga dialogmöten samt
nätverka.
Hemsida: https://www.facebook.com/hasselaungdomsrorelse Kontakt: binttitourayy@gmail.com

Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR), har som målsättning att bli en ledande nationell och
internationell aktör som med kompetens och trovärdighet driver frågor som berör arbete mot rasism,
diskriminering och mer specifikt afrofobi.
AFR:s kärnområden är: Kunskapsinhämtning, Kunskapsförmedling, forskning och spridning av
kunskap, Påverkans- och opinionsarbete, Bildandet av nätverk och partnerskap för att ena och
mobilisera kring antirasism, islamofobi, antisemitism, hbtq-frågor, antiziganism och afrofobi, samt EU
och internationell samverkan kring mänskliga rättigheter och asylfrågor
Hemsida: www.afrosvenskaforum.org

Kontakt: jallow_66@hotmail.com

