SAFE SPACE MALMÖ
Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förbyggande centrum och
arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden,
radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13-25.
Safe Space arbetar långsiktigt med demokratifrämjande insatser riktat
till unga och yrkesverksamma och verksamheter som möter unga eller
arbetar med liknande frågor. Syftet är att höja kunskapsnivån kring de
tre våldsbejakande miljöerna, höger-, vänster- och religiöst profilerad
extremism samt demokratifrågor som jämställdhet och inkludering.
Safe Space erbjuder utbildningar och konsultation till yrkesverksamma
och instanser som möter unga. Vi har även utbildningar riktade till
unga samt ett mentorskapsprogram med mentorer som fungerar
som förebilder och coacher som stöttar och vägleder unga.
Resurscenter
Till Safe Spaces resurscenter kan man vända sig för att få råd,
kunskap, utbildningar och stöd i hur man hanterar situationer med unga
som tros ha påverkats av antidemokratiska beteenden. Resurscentret
erbjuder Malmö, Skåne och hela landet:
Sakkunnighet, kring radikalisering, våldsbejakande extremism och
andra antidemokratiska beteenden.
Fältteam/Uppsökande verksamhet (CEWS-team), fältarbete som arbetar
uppsökande i hela Malmö och andra delar av Skåne med särskild kompetens
kring ungas inkludering, radikalisering och våldsbejakande extremism.
Kunskap- och dialognätverk (CEWS-nätverk), med fokus på frågor som
rör våldsbejakande extremism. Nätverket består av samarbetspartners,
relevanta förvaltningar, organisationer och civilsamhällesaktörer.
Samtal och stöd, till unga, deras anhöriga och yrkesverksamma
som kommer i kontakt med ungdomar i deras arbete.
Utbildningar, till både unga och yrkesverksamma som bland annat ger
kunskap och verktyg kring antidemokratiska beteenden, radikalisering
och de tre våldsbejakande miljöerna.
Ungdomsambassadörer, som verkar som positiva förebilder och är en
del av Safe Spaces demokratifrämjande arbete. De anordnar aktiviteter
och events för ungdomar och fungerar som ungas länk till vuxenvärlden.
Åtgärdsprogrammet, riktar sig till unga som visar tecken på
antidemokratiska beteenden eller befinner sig i utsatta miljöer.
Stödet individanpassas efter bedömning av verksamhetsteamet.
Exempel på element som kan ingå är utbildning i konflikthantering
eller demokrati, teologisk samtalsserie eller programmet Hoppa Av.
Safe Space Malmö bildades 2017 genom stöd från Allmänna Arvsfonden.
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SAFE SPACE - EN RESA UNDER FLERA ÅR
MED MASSA GODA RESULTAT
SAFE SPACES RESURSCENTER
Under cirka tre års tid har verksamheten utbildat,
coachat och väglett både yrkesverksamma och
ungdomar. Vi har höjt kompetensen kring
antidemokratiska beteenden runt om i Sverige.
Våra utbildningar har genererat i olika verktyg
för påverkan samt kunskap kring våldsbejakande
extremism både för ungdomar och yrkesverksamma. Genom resurscentret har Safe Space
byggt upp ett stort nätverk, både nationellt
och internationellt och även själva utvecklat
nätverket Skåne mot extremism. Vi har också
handlett yrkesverksamma inom frågor som
rör normbrytande beteende, radikalisering
och våldsbejakande extremism.
Mentorskapsprogram för individer
Flamman Socialt förebyggande centrum, som
driver verksamheten Safe Space, har över 20 års
erfarenhet av brottsförebyggande arbete.
Vi har ett utvecklat mentorskapsprogram som
är byggt på evidens för vad som behövs för att
uppnå lyckade resultat i ett mentorskap.

”Tack för att ni kommit in i mitt liv och
räddat mig” - Mentorsungdom
“Tack Flamman för att ni visar mig att det
fanns en annan väg när jag var som blind”
- Mentorsungdom

Från start har Safe Space haft ett stort antal
aktiva ungdomar i vår mentorsverksamhet och
förutom attitydförändring har det lett till jobb
och utbildning för ungdomarna.

INTE BARA ARBETE I MALMÖ
Safe Space har även genomfört utbildningar
runt om i Sverige. Bland annat hölls utbildning
och workshop om rasism och radikalisering för
LIS-projektet (Lyckad integrering i samhället) i
Lomma, Burlöv och Staffanstorp. Bland deltagarna
fanns socionomer, pedagoger, fritidsledare
och andra som arbetar med ungdomar.
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MÅLET ATT SKAPA SAFE SPACES
RUNT OM I HELA SVERIGE

Malmö samt på Utrikespolitiska föreningarna vid
Lunds och Malmös universitet.

Ytterligare exempel på Safe Spaces framgångsrika
arbete:
• Utbildning av Polis och Kriminalvård i Malmö.
• Utbildning av Malmös elevkårer på S:t Petri skola.
• Medverkan på temaveckor i skolor där vi utbildat
kring bland annat demokrati, likabehandling
och rasism.
• Hållit tal för Model United Nations of Malmös
event på temat “Vad är våldsbejakande
extremism?”
• Inbjudna till Regeringskansliet för att prata om
arbetet mot våldsbejakande extremism.
• Utbildning av fritidsgårdar runt om i Malmö.
• Fördjupningsutbildningar för bland annat
socionomer i Malmö och hela Burlövs kommun.
• Utbildning och workshop för nyanlända kring
vad demokrati innebär i vårt nutida samhälle.
Vi sammanförde också de nyanlända med
ungdomar från Flammans verksamheter.

Safe Space samarbetar med Radicalization
Awareness Network, RAN, och via deras kanaler
och medlemsorganisationer har Safe Spaces arbete
kunnat spridas internationellt. Vi fortsätter bygga
broar nationellt och internationellt för att sprida
och stärka arbetet mot våldsbejakande extremism.
Mittuniversitetet
Risk- och krisforskningscentret RCR, baserat vid
Mittuniversitetet i Östersund, driver ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla kunskap om
samhällelig resiliens. En del av projektet innebär
att undersöka hur frivilligsektorn arbetar mot
extremism på lokal nivå. Safe Space som
civilsamhällesorganisation blev utvalda att delta
i en djupintervju i början av februari 2019.
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SAMARBETE MED UNIVERSITET
OCH HÖGSKOLOR
Safe Space har etablerat samarbeten med flera
universitet och högskolor. Diskussion har förts
med Malmö universitets olika fakulteter kring
samverkan. Safe Space har även, genom inbjudan
från prefekten, presenterat verksamheten vid Institutionen för vårdvetenskap och Fakulteten hälsa
och samhälle, för att se hur vi kan utbilda deras
studenter. Feminist association at Malmö University students, FAMUS, och Safe Space Malmö har
under tidiga 2019 etablerat god kontakt.
Safe Space har också anordnat flera föreläsningar
för studenter vid olika universitet och högskolor i
Skåne, däribland kriminologstudenter vid Lunds
universitet, studenter vid Företagsuniversitetet i

satsningen The Lab i Amsterdam som handlade
om att lyfta och öka chanserna för samarbete
mellan europeiska civilsamhällesorganisationer
som arbetar med frågor kring våldsbejakande
extremism. De stöttade oss kring vår externa
kommunikation och positionering genom att
bland annat göra en film om vårt arbete.

Fältteamet arbetar uppsökande för att skapa goda
relationer med ungdomar och få dem intresserade
av demokrati och dess innebörd. Under åren har
fältteamet också utbildat både yrkesverksamma
och ungdomar på fritidsgårdar i demokratifrämjande insatser. Fältteamet har skapat goda
relationer runt om i Malmö. Fältteamet har även
stöttat och väglett hundratals ungdomar
i Malmö och andra delar av Skåne.

ETT AXPLOCK AV SAFE SPACES
SPRIDNING NATIONELLT OCH
INTERNATIONELLT.
Under Safe Spaces första tre år har vi bland annat
haft besök av nationella samordnaren för Center
mot våldsbejakande extremism (CVE), deltagit i
Länsstyrelsen Skånes EU-finansierade satsning
Quattro Helix samt deltagit i panelsamtal i Bryssel
kring ämnet förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism.
Safe Space blev inbjudna av ambassaden i Kanada
till en konferens på temat Countering Violent
Extremism: Addressing Radicalization of
Vulnerable Youth. Den brittiska kommunikationsbyrån The Network Hub valde ut Safe Space för

Safe Space omdömen
Safe Spaces utbildningar ligger på nära 5 av 5
möjliga i samtliga utvärderingskategorier.
Nedan följer utdrag från skriftliga omdömen.

“ Jag fick en massa idéer som kommer att användas
i mitt yrke. Bra info + kunskap. Bra! Mycket bra!”
- Kriminalvården
” Får en (annan) bild av verkligheten. Väckte
tankar.”
- Skolpersonal
” Det fick mig att inse hur viktigt de är att vi
informerar, talar och arbetar med våra elever
om ovanstående faktorer och att detta bör ske
kontinuerligt i undervisningen.”
- Lärare
” Bra och inspirerande talare. De som höll i det
får 5 i betyg! :)”
- Socionom
” Bra upplägg, spännande och lärorika föreläsningar. Bra övning som utmanade oss,
tydlig koppling till vårt arbete.”
- Socialtjänsten
” Hur starkt kopplat extremism och media är.
Att föreläsningarna är engagerade och kunniga!”
- Universitetsstudent
” Inspirerande föreläsare med väldigt intressant
innehåll”
- Malmö stad
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