Hej Rafi,
Hoppas allt är bra med dig! Nu har jag ett sista set med kompletterande frågor till er
ansökan som jag hoppas att ni kan svara på.
 På vilket sätt tänker ni att era fältare kompletterar Malmö stads fältare?
 Varför finns det behov av att utgå från två lokaler?
 Vilka mål har projektet?
 Vilka förväntade effekter ser ni?
 Vilka aktiviteter kommer ni att genomföra under projekttiden – hur många

utbildningstillfällen, för vem etc. Det vill säga om ni kan skriva lite mer om
omfattningen av er verksamhet.

På vilket sätt tänker ni att era fältare kompletterar Malmö stads fältare?
Våra CEWS – fältare arbetar förebyggande med särskild kompetens inom antidemokratiska
beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism. De arbetar med kartläggning och
analys och ser till behoven i olika områden. De har som personer från civilsamhället tillgång
till platser och organisationer på ett annat sätt och har ett mycket stort kontaktnät etablerat
sen tidigare år. Det kan vara föreningar som ingen annan instans besökt eller har tillträde till
som CEWS söker upp och träffar och leder dessa i arbetet inom organisationen att skapa
Safespaces. De går alltså in i en verksamhet och tillsammans med företrädare för
verksamheten så ser de över rutiner, regler, demokrativillkor och annat i verksamheterna
som ska bidra till att skapa Safespaces i deras verksamheter. Där man tar står upp för
demokratin och tar avstånd från våldsbejakande uttryck. Likaså genomför våra fältare
utbildningsinsatser för föreningarna i Malmö, friskolor och församlingar. Flertalet av dessa
utbildningar riktar sig till ungdomar. Exempelvis ”Demokrati i praktiken” som de genomför.
De arbetar även uppsökande på platser där unga rör sig, ofta på platser där fältteamen från
kommunen idag inte rör sig. Men vi ska poängtera att det vi kallar för CEWS fältare inte är ett
ordinarie trygghetsvandringsarbete utan mer ett planerat socialt uppsökande arbete med
individer, riskgrupper, organisationer, församlingar och friskolor kopplat till ämnet. De bygger
alltså inte på trygghetsvandringar utan är mer koordinerat uppsökande direkt med
målgrupperna. De arbetar på samhällsfrämjande nivå med yrkesverksamma, på
riskgruppsnivå och på individnivå i enlighet med stadens riktlinjer. Våra fältare arbetar
sammanfattningsvis i ett annat syfte och med annan ingång som kompletterar kommunens
insatser. Detta kompletterar Malmö Stad med en extra resurs inom en målgrupp som är svår
att nå, behöver belysas och medvetenhet & kunskap skapas för samtliga aktörer inom
samhällsarbetet.

Varför finns det behov av att utgå från två lokaler?
Anledningen till detta är att de som söker någon av våra insatser kan vända sig till två platser
som geografiskt underlättar. Bland annat unga som av olika skäl inte kan ta sig till en plats,
kan ta sig till den andra. En del unga vill inte gå till vissa stadsområden av olika skäl. Vi kan
träffa unga med högerextrema, vänsterextrema eller religiöst profilerade hållningar och träffa
dessa på olika platser. Idag arbetar vi med Safespace verksamhet från alla våra befintliga

lokaler. Men i huvudsak utgår vi från resurscentrum på Södervärn och rent ekonomiskt är det
här merparten av lokalmedel satsas.

Vilka mål har projektet?
Mål för Verksamheten 2020


Verksamheten har som mål att arbeta förebyggande för att se till att inga barn och
ungdomar i staden ska radikaliseras.



Verksamheten har som mål att möta individer, grupper och samhällsaktörer och ge
de kunskap och verktyg för att kunna arbeta demokratistärkande och förebyggande
på ett hållbart och långsiktigt sätt för att förebygga radikalisering och våldsbejakande
extremism i staden.



Verksamheten ska stödja deltagare mellan 13 och 29 år som ligger i riskzon för
antidemokratiska beteenden och radikalisering i Malmö. Både på riskgruppsnivå och
individnivå.



Verksamheten ska fortsätta arbeta och samverka med ett CEWS nätverk med
offentliga förvaltningar, organisationer, föreningsliv m.fl. som fungerar som stöd för
varandra tillsammans med Safe Space Malmö.



Verksamheten har som mål att årligen hålla mellan 10 - 20 större
föreläsningar/utbildningar för yrkesverksamma personer/organisationer över hela
staden. Utöver dessa även fortsätta göra utbildningsinsatser för polis, kriminalvård
och socialtjänst som möter våra målgrupper. Likaså för stadens friskolor som idag
inte får denna typ av insatser från annan instans.



Verksamheten tar fram utbildningsmaterial som görs tillgängligt och sprids fysiskt och
över nätet och till CEWS nätverket. Vi beräknar att ca 100 föreningar, skolor och
andra organisationer ska ha tagit del av det skriftliga material vi tar fram årligen.



Verksamheten har som mål att nå majoritetssamhället med kunskap och erfarenheter
både digitalt och via publika föreläsningar samt genom media och sociala medier.
Detta för att öka kunskapen om ämnet i staden.



Verksamheten har som mål att arbeta för att ämnet i samhällsdebatten ska nyanseras
och minska stigma och polarisering i samhället.

Vilka förväntade effekter ser ni?
Förväntade effekter
Det är givetvis svårt att mäta effekterna i förebyggande arbete. Vi tror att effekterna är
många, men tar några exempel här:
Samhällsfrämjande nivå

-

-

-

-

-

-

Ett resurscentrum med särskild kompetens inom VBE kommer fortsatt serva stadens
individer, grupper och organisationer både i ideell liksom offentlig sektor och ge ökad
kunskap och kompetens.
En fortsatt samverkan mellan kommun, civilsamhälle, polis m.fl. kommer att hålla
stadens arbete mot VBE samman som är så viktigt i detta arbete som en effekt.
Vi förväntar oss att kunna utbilda ca 2500 – 3000 yrkesverksamma som möter barn
och ungdomar/år. Detta kommer ge effekter på att vi i Malmö lättare kan upptäcka
unga som far illa, visar på antidemokratiska beteenden eller har radikaliserats.
Många organisationer och yrkesverksamma kommer att få stöd och råd i fall av
antidemokratiska beteenden. Likaså kommer många organisationer i staden att
förbättra sitt demokratiarbete inom organisationen genom att skapa Safespaces inom
sina respektive verksamheter.
Anhörigstödet kommer ge föräldrar bättre förståelse och verktyg för att hantera egna
barns antidemokratiska tankar, idéer och handlingar och en stödinstans finnas för de
anhöriga dit de kan vända sig.
Samverkan mellan civilsamhället och kommunen kommer att ge bättre möjligheter för
att göra nulägesanalyser inom VBE fältet och även ge bättre vässade
handlingsplaner i frågan.
Malmö Stad kommer både nationellt och internationellt att fortsätta uppmärksammas i
positiva ordalag om arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism där
Safespace kommer vara en aktör som fortsatt bidrar till detta.

Riskgruppsnivå
-

-

-

Fler unga i riskgrupp som idag inte nås av andra insatser kommer att få stöd i staden
och fler sammankopplas med kommunens insatser. Likaså de organisationer som
årligen sökt stöd av Safespace som exempelvis friskolorna i Malmö för riskgrupper på
skolorna, kommer fortsätta få stöd för de grupper de arbetar med kring
normbrytande/antidemokratiska beteenden.
Det uppsökande arbetet kommer att få fler unga i utanförskap, ofta med
samhällsförakt att genom Safespace möta kommunens goda insatser inom
exempelvis hälsa och arbetsmarknad för att skapa bättre integration.
Färre unga kommer att radikaliseras och anamma extremistiska ideologier.

Individnivå
-

-

De unga individer Safespace arbetar med på årlig basis som befinner sig i riskzon för
radikalisering eller redan håller radikala idéer och tankar kommer fortsatt att få stöd
inom ramen för verksamheten för att lämna dessa.
Fler unga kommer att fångas upp och integreras bättre in i samhället med mindre risk
och sårbarhet för att rekryteras in i destruktiva miljöer och grupper i staden.

Vilka aktiviteter kommer ni att genomföra under projekttiden – hur många
utbildningstillfällen, för vem etc. Det vill säga om ni kan skriva lite mer om
omfattningen av er verksamhet.

Aktiviteter
Genom resurscentret erbjuder vi bland mycket annat:
Specialkompetens kring radikalisering, våldsbejakande extremism och andra
antidemokratiska beteenden.
-

Vi kommer precis som tidigare år att konsultera föreningsledare/anställda på
mötesplatser, fritidsgårdar, idrottsklubbar, religiösa församlingar, politiska föreningar,
friskolor m.fl. i hela staden. Aktiviteten utgår från möten, samtal, stöd och råd samt
utbildningar kring att skapa Safespaces. Vi beräknar ca 150 – 300 konsultationer
under ett år. Detta baserat på tidigare års erfarenheter.

Fältarbetare som arbetar uppsökande i hela Malmö på allt från gatan till föreningslivet med
särskild kompetens kring antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande
extremism.
Har ovan beskrivit vad våra CEWS fältarbetare gör. Aktiviteterna som de utför är:
-

Kartläggning, analyser

-

Förebyggande arbete kvällar och helger/ 3 dagar per vecka

-

Uppsökande arbete mot målgrupperna/ 3 dagar per vecka

-

Genomförande av utbildningar för att skapa Safespaces i olika typer av
organisationer/Efter behov/ ca 30 organisationer/år

CEWS-nätverket är ett nätverk som fältteamet byggt av alla de träffat och som är
intressenter för verksamheten. Nätverket består av samarbetspartners, relevanta
förvaltningar, organisationer och civilsamhällesaktörer.
Detta nätverk är ett stort antal individer, grupper, myndigheter, föreningar och andra aktörer
inom staden som idag består av några tusen personer som är intresserade av arbetet mot
VBE. De kan vara allt från chefer, föreningsledare, socialtjänst, polis till församlingsledare. Vi
uppdaterar denna ständigt växande grupp med
-

Nyhetsbrev 6-12 ggr om året

-

Fortbildningar/ 10 tillfällen per år

-

Delning av aktuella forskningsrapporter

-

Nätverksträffar med föreläsningar och konferenser/2 tillfällen per år

Samtal och stöd Erbjuds till unga, deras anhöriga och yrkesverksamma som kommer i
kontakt med ungdomar i deras arbete.
-

Unga i riskgrupp och som individer får stöd och mentorskap/ Vi brukar inte sätta mål i
antal här pga tidigare information från staden.

-

Safespace erbjuder anhörigstöd till föräldrar och andra anhöriga som förebyggande
insats

-

Yrkesverksamma kan få stöd i sin process med individen de möter. Vi erbjuder bland
annat stöd i att göra bedömningar till att ta inledande samtal. Vi ger råd och stöd. Vi
får mycket frågor relaterat till religion och ideologi av yrkesverksamma och anhöriga.
2019 hade vi ca 200 konsultationer.

Utbildningar till både unga, yrkesverksamma och föräldrar som ger kunskap och verktyg. Vi
har en rad olika utbildningar (med flera lager grund- och fördjupningsnivåer) där syftet är att
höja kunskapen kring antidemokratiska beteenden, radikalisering och de tre våldsbejakande
miljöerna.
-

Genom expertkunskap och den expertis vi har i verksamheten med personer som har
lång erfarenhet av att arbeta med VBE erbjuder vi skräddarsydda utbildningar med
mycket höga utvärderingsbetyg. (Se SAFE space infoblad)

-

Vi har Sveriges största portfolio inom VBE utbildningar, med fördjupande utbildningar
för yrkesverksamma i flera steg. Dessa genomför vi under årets gång på alla
instanser som söker dessa. Behovet och efterfrågan är stor.

-

Vi beräknar att göra mellan 10-20 större utbildningar under ett år, precis som tidigare
år. Ett sådant tillfälle brukar det vara mellan 50-250 personer.

Ungdomsambassadörer som fungerar som en demokratifrämjande insats i form av positiva
förebilder. De skapar events för ungdomar och är ungas länk till vuxenvärlden.
-

Under året utbildar vi ungdoms och demokratiambassadörer i alla möten med unga
och organisationer.

Åtgärdsprogram riktat till unga som visar tecken på antidemokratiska beteenden eller
befinner sig i utsatta miljöer. Dessa får stöd efter bedömning av verksamhetsteamet,
exempelvis utbildning i konflikthantering eller demokrati, teologisk samtalsserie eller
programmet Hoppa Av.
-

Aktiviteten här går ut på att stödja unga från antidemokratiska ideer och tankar
genom samtalsstöd. Bland annat stödinsats genom ideologiska eller teologiska
samtal.

