Stiftelsen The Global Village
Verksamhetsberättelse 2021

Vår vision
Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt
erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.
Vi ska bidra till att mångfalden på arbetsmarknaden, i boendet eller i
skolan skapar möjligheter och inte begränsningar. Bidra till att fler röster
blir hörda så att fler perspektiv blir kända. Bidra till mer nyfikenhet,
respekt och empati hos människor i Sverige. Där var och en har möjlighet att påverka sin framtid och dagens glastak för personlig utveckling
krossats.
Den största likheten mellan människor är att vi alla är olika. Det är på
den människosynen som målen om social hållbarhet och inkludering
ytterst vilar.
Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa öppna samtal som vilar
på kunskap om det svenska samhället och som bygger på respekt för
varandra. Denna övertygelse ligger till grund för all vår verksamhet. Vi tror
på öppenheten som vägen framåt.
Vår roll är att vara en kraft för brobyggande och ny kunskap. Som stimulerar människor att vidga perspektiven i samhällsfrågor och utveckla sin
syn på sig själva och andra. Ett brobyggande som uppmuntrar samarbete
i nästa led.
Vår verksamhet utgår från tre inriktningar. Tillsammans ska de bidra till
långsiktig förändring:
Vi organiserar mötesplatser för öppna samtal. Möjliggörare för
människor att mötas över alla gränser.
Vi initierar och sprider ny kunskap som ger nödvändiga insikter
om det svenska samhället för upplysta samtal och offentlig debatt.
Experter dit man vänder sig för att få nya insikter.
Vi genomför egna aktiviteter som stöder enskilda människor i
sin utveckling genom att upptäcka nya verkligheter och därmed
kunna bryta barriärer. Så är vi förändringsagenter som förverkligar förnyelse.
Vi gör det i hela Sverige.
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Vd och grundare har ordet
Vi lämnar ytterligare ett pandemiår bakom oss. Internationellt
har covid kallats ojämlikhetens pandemi. Det verkar tyvärr även
gälla här i Sverige då utsattheten ökat och de ekonomiska
klyftorna växt. Statistik från vår egen rapport, Perspektiv 2021,
visar bland annat att hälften av de som bor i utsatta områden vill
flytta därifrån, men saknar ekonomiska möjligheter att göra det.
Resultatet blir ett samhälle där vi glider längre ifrån varandra och
förutsättningarna för att leva ett bra liv avgörs av var du bor och
vad du äger.
En viktig del i att vända trenden är det demokratiska samtalet.
Att skapa förutsättningar för möten och interaktion mellan
människor är därför en av Stiftelsens viktigaste uppgifter. För det
är i det mänskliga mötet som respekt och förståelse för olikheter
skapas – och förtroendet till samhällets institutioner stärks.

2021 var minst sagt ett händelserikt år. Jag vill rikta ett speciellt
tack till alla våra partners för deras engagemang – utan er hade
det aldrig varit möjligt.
Jag är också mycket tacksam för det förtroende som styrelsen
har visat mig i att leda Stiftelsens arbete. Jag hoppas att 2022
blir minst lika händelserikt och där vi i vårt team, tillsammans med
styrelsen och partners, kan fortsätta bidra till ett starkare och
socialt hållbart samhälle.

Ahmed Abdirahman, vd och grundare

2021 var ett år då vi på många olika sätt möjliggjorde dessa
möten. Genom Järvaveckan, Town Hall Meetings och sociala hållbarhetsprogram har vi fört samman människor som annars aldrig
hade träffats. Vi har fört politiker närmare medborgarna
de finns till för och arbetsgivare närmare jobbsökarna de
behöver. Samtidigt har boende i några av Sveriges mest utsatta
områden fått möjligheten att göra sin röst hörd.
Vi har också tagit oss an expertrollen när vi genom våra rapporter
höjt kunskapen om bland annat svensksomaliers och svensksyriers levnadsförhållanden. Samtidigt har vi arbetat för konkret
förändring genom ett nystartat näringslivsnätverk i Järva och
mot segregation på arbetsmarknaden.
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Styrelseordförande har ordet

2021 innebar stora samhällsutmaningar med pandemi, ökade klyftor
och oroligheter. Stiftelsen The Global Villages arbete är viktigare än
någonsin, men samtidigt vet vi att ingen kan lösa utmaningarna på
egen hand. För att lyckas behöver vi kroka arm och gå tillsammans:
näringslivet, politiken, civilsamhället, myndigheter och medborgare.
Det kräver i sin tur att det finns arenor för både samtal och samarbete – och här har Stiftelsen en unik och betydelsefull roll att spela.
En annan viktig del i Stiftelsens arbete är att ständigt söka efter
sanningen om samhällets utveckling. Genom att inte prata om utan
med människor från alla delar av samhället bidrar vi till faktabaserad
kunskap i det annars polariserade medielandskap som råder.

Arbetet som Stiftelsen The Global Village bedriver är ännu i sin linda.
Under 2021 fortsatte vi utveckla aktiviteterna så att ännu fler röster
kunde lyftas fram. Jag hoppas det kan inspirera fler att engagera sig.
För det är tillsammans vi kan göra som störst skillnad!
Vi får aldrig vika för vår tro på frihet, demokrati och
människans inneboende kraft och vilja.

Caroline Berg, styrelseordförande
och medgrundare

Arbetet för en mer inkluderande demokrati behöver accelereras.
Så länge det finns sprickor i samhället behöver vi fortsätta vårt
konkreta och handfasta arbete för en ökad inkludering. Ibland
behöver vi våga ta de svåra samtalen och diskussionerna. Både
nu och i framtiden. Därför är jag extra stolt över att Stiftelsen
lyckades ställa om – inte ställa in – aktiviteterna under 2021, trots
de begränsningar som pandemin innebar. Tack till alla samarbetspartners, medarbetare och medverkande för att ni fortsatt möjliggjort de viktiga samtalen och rapporterna som bidrar till positiv
förändring.
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Om Stiftelsen
Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst
obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin
och gemenskapen i samhället och i synnerhet i socioekonomiskt
utsatta områden, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion
om förbättrad integration.

All vår verksamhet utgår från drivkraften att bidra till en socialt
hållbar samhällsutveckling i Sverige. Av FN:s 17 globala mål fokuserar
vi på mål 17, mål 16 och i synnerhet mål 10, att minska ojämlikhet,
med särskilt fokus på delmål 10.2 som lyder: att möjliggöra och verka
för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade
i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Vi strävar efter att öka inkluderingen i alla delar av samhället genom
att knyta samman makt och utanförskap, innerstad och ytterstad,
centrum och periferi. Därför fokuserar vi på att främja öppenhet och
bygga konstruktiva dialoger mellan samhällsaktörer. Vi är övertygade
om att forskning och vetenskap är en grundbult i samhället och därför
presenterar vi årligen rapporter för att bidra till en lösningsorienterad
integrationsdebatt i Sverige. Vi tror också på att främja möten mellan
människor. Därför anordnar vi olika aktiviteter, däribland en filmfestival,
seminarier, nätverksträffar och en politikervecka – Järvaveckan.
Vi tror att lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar
kräver delaktighet från olika samhällsaktörer och därför uppmuntrar
vi tvärsektoriella samarbeten med offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.
Stiftelsen The Global Village har erhållit privatdonationer, kommunala
bidrag samt gåvor från företag och stiftelser.
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Enligt våra stadgar ska vi uppnå våra ändamål genom att:

utöva samarbete med de lokala invånarna, civilsamhället, myndigheterna,
näringslivet, intresseorganisationer, politiker/politiska partier och andra
aktörer i samhället,
möjliggöra en aktiv dialog med och mellan dessa samhällsaktörer,
dela ut stipendium och/eller pris och gåvor till offentlig sektor, näringslivet,
civilsamhället eller enskilda personer,
genomföra studier/undersökningar, projekt, aktiviteter, konferenser, föreläsningar, utbildningar och rådgivning,
bilda allmän opinion, till exempel genom att ge ut skrifter och rapporter,
tillföra kunskap genom statistik och forskning, och även i övrigt vara en
legitim kunskapsbank i och för den allmänna opinionen, eller
bedriva därmed jämförlig verksamhet.
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Verksamheter
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Övergripande mål

Stärka delaktigheten, demokratin
och gemenskapen i samhället:
Att möjliggöra och verka för att alla
människor blir inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.

Område 1

Möjliggörare
Vi organiserar mötesplatser för öppna samtal. Möjliggörare för
människor att mötas över alla gränser.
Järvaveckan

Område 2

Town Hall Meetings

Järva Filmfestival

Hållbarhetsluncher

Experter
Vi initierar och sprider ny kunskap som ger nödvändiga insikter om det
svenska samhället för upplysta samtal och offentlig debatt.
Fakta för förändring

Område 3

Perspektiv

Förändringsagenter
Vi genomför aktiviteter som stöder enskilda människor i sin utveckling
genom att upptäcka nya verkligheter och därmed kunna bryta barriärer.

Väx med mångfald
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Järva Business Community
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Vi är
möjliggörare
Vi tror på mötets kraft. Att tala med och inte
om människor. Därför satsar vi på att underlätta fler öppna samtal och att göra det möjligt
för fler att träffas utanför sina bubblor.
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Järvaveckan 2021
Järvaveckan är ett initiativ som syftar till att minska avståndet mellan
medborgare, politiker, myndigheter och företagsledare. Veckan har
därför ett tydligt fokus på frågor som till exempel trygghet, utanförskap,
social hållbarhet, integration, men också de traditionella politiska
frågorna som vård, skola, miljö och arbetsmarknad. Sedan starten

timmar direktsändning från studion i Rinkeby

2016 har Järvaveckan blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser
för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker
och medborgare.
erbjudna jobb
Ställa om, inte ställa in
Under 2021 påverkades förutsättningarna för Järvaveckan av
pandemin – men vi ställde inte in, utan ställde om. Istället för att
skapa en fysisk mötesplats sändes Järvaveckan helt digitalt
under namnet Järvaveckan Live.

medverkande gäster

Hela Sverige representerat
Järvaveckan Live genomfördes den 2– 6 juni, dygnet runt i totalt
100 timmar med över 300 gäster. Sändningarna skedde från en
smittskyddssäkrad studio i Rinkeby. Järvaveckan Live gästades
från såväl innerstad som förort i Stockholm, men också från Östersund, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. Programpunkter sändes från flera olika orter runt om i landet för att ge
fler perspektiv från Sverige och engagera människor i hela landet.
Vår flygande reporter besökte Angered, Gottsunda, Malmö,
Vivalla, Ronna, Skäggetorp, Alby och Fittja för att fler människor
skulle få komma till tals trots pandemins begränsningar.
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tittare på jarvaveckan.se/youtube och SVT
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4 000 nya jobbmöjligheter

Samarbetspartners

I kölvattnet av pandemin har det blivit svårare för människor och
särskilt unga vuxna att ta steget in på arbetsmarknaden och arbetslösheten har därmed ökat. Under Järvaveckan gjordes en särskild
satsning mot boende i landets utsatta områden i samarbete med
Bazaren, ett initiativ av Region Stockholm och Arbetsförmedlingen
som samlar jobbsökare, entreprenörer och arbetsgivare. Den digitala
Bazaren ledde till att över 4000 jobb- och utbildningsmöjligheter
erbjöds under Järvaveckan.

Järvaveckan Live möjliggjordes genom finansiellt stöd från
samarbetspartners. De är bland annat Axel Johnson, H&M, Meta,
Sony Music, Gullers Grupp, MTR, Swedbank, Dina försäkringar,
Ericsson, Riksbyggen, Einar Mattsson, Unionen, TCO, Fastighetsägare i Järva, Bluestep Bank, Spotify, Familjebostäder, Microsoft,
Electrolux, Barilla, Hemfrid, Stockholms stad, Kulturförvaltningen
och Gålöstiftelsen. Programmet Ortens bästa käk, där kvinnor
från det sociala företaget Yalla Rinkeby varje dag lagade mat
med råvaror, sponsrades av Martin och Servera.

Kulturen som samtalsverktyg
Järvaveckan är mer än partiledartal och debatter – även kulturen är
en självklar del. Under Järvaveckan både diskuterades, analyserades
och skapades konst på olika sätt. Under Kulturnatten förvandlades
studion till en magisk konsthall och i Kultursnacket diskuterades allt
från kulturen som klassfråga och mångfald inom svensk film och tv,
till vilka som får höras i dagens Poddsverige på Livepodden. Rinkeby
Sessions förvandlade studion till en scen, när några av Sveriges
främsta artister gästade Järvaveckan Live, och i Monologen berättade
fyra scenkonstnärer historierna som måste höras.

Ett budskap som når ut
Veckan var tillgänglig på flera olika digitala kanaler. Utöver den egna
plattformen, www.jarvaveckan.se, visades innehållet också på SVT
och TV4. Genom videoplattformen YouPlay (PlayAd Media Group)
tillgängliggjordes sändningen för publicister.
Sedan lanseringen har långt över en miljon personer tagit del av
Järvaveckans budskap på sociala medier och mer än 1 000 artiklar
publicerats. Under Järvaveckan Live streamade närmare 30 000
personer mer än 240 000 minuter via jarvaveckan.se/youtube.
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Järva Filmfestival
En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en folkbildare.

Samarbetspartners

I förorterna samsas svenska medborgare med olika kulturer, traditioner,

Filmfestivalen arrangerades med stöd från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Kulturförvaltningen, Einar Mattsson och Familjebostäder.
Legehuset och Kry erbjöd munskydd, handsprit och blodtrycksmätning
samt antikroppstester på plats. H&M erbjöd ansiktsmålning till barn
och möjligheter för unga vuxna att söka jobb.

språk och ursprungsländer. Järva Filmfestival är en folkfest som anordnas
årligen sedan 2013. Syftet med festivalen är att dela mångfalden som våra
förorter besitter. För första gången uppmärksammades Filmfestivalen
även nationellt genom DN och TT.

Fokus på barn och unga vuxna
Filmfestivalens fokus på barnfamiljer stärktes under 2021, bland
annat genom att visa två barnfilmer per dag. Även ansiktsmålning var
mycket uppskattat bland de yngre barnen – över 500 ansiktsmålningar
gjordes under de sex dagarna som festivalen pågick. En av Stiftelsen
The Global Villages huvudpartners, H&M, var på plats samtliga dagar
för att erbjuda barn i alla åldrar aktiviteter, såsom ansiktsmålning för
yngre barn och möjligheten för äldre barn och unga vuxna (16 –19 år)
att lämna intresse för extrajobb.

dagar av kultur

På filmfestivalen visades även OS-finalmatchen i fotboll mellan Sverige
och Kanada. Rättigheter och licens fick Stiftelsen gratis av Hoist Group.
Flera besökare anslöt sig efter att matchen gick till förlängning. Många
familjer och barn visade stor uppskattning för att vi visade matchen.
filmvisningar
Pandemin satte ramarna
Under 2021 genomfördes festivalen 1– 6 augusti. Den anpassades
till rådande pandemirestriktioner med ett besökarantal begränsat till
600 personer per dag. Med anledning av pandemin ordnade Stiftelsen,
tillsammans med Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten,
en vaccinationsbuss på plats dagligen för drop-in vaccination.
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besökare
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Town Hall Meetings
Town Hall Meetings syftar till att möjliggöra en kontinuerlig dialog
mellan medborgare och folkvalda året runt och genom detta minska
avståndet mellan dem. På så sätt kompletterar mötena Järvaveckan.
Att valdeltagandet i Järvaområdet är bland det lägsta i landet gör
den här typen av möten än viktigare just i Järva.

möten

En arena för kunskapsdelning
Town Hall Meetings arrangeras ungefär en gång i månaden.
Mötena inleds med att en ideell organisation berättar om sin verksamhet,
samt vilka möjligheter och utmaningar de upplever i samhället. Därefter
tillägnas resterande tid till att medborgarnas frågor till politikerna besvaras.

deltagare

Genom mötena ökas förutsättningarna för medborgare att engagera sig
politiskt och sätta sina prioriterade frågor på den politiska dagordningen.
Kunskapen om det politiska systemet ökar när politiken kommer närmare,
samtidigt som politikernas kunskap om vad boenden i landets utsatta
områden ser för möjligheter och utmaningar i samhället förbättras.

Nio möten och ett växande intresse
Det har arrangerats nio Town Hall Meetings i Stockholm och två i Södertälje. I Södertälje fortsatte samarbetet med Läsfrämjarinstitutet och ytterligare tre organisationer har anslutit sig till samarbetet: Svenska Kyrkan
Södertälje, Bilda studieförbund och Hagabergs folkhögskola. Mötena
skedde främst digitalt via Zoom på grund av pandemirestriktioner. 38
politiker medverkade, bestående av kommunal-, region- och borgarråd,
samt en minister och en partiledare. 344 personer deltog totalt, varav 226
medverkade digitalt. En del av mötena sändes i efterhand på Facebook.
Town Hall Meetings omnämndes av bland annat SVT och Nyhetsbyrån Järva.
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program i två kommuner

kommun- och regionpolitiker
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Socialt hållbarhetsnätverk
Stiftelsen The Global Village och Stockholms handelskammare
startade 2020 ett nätverk inom området social hållbarhet.
Nätverket planerar att träffas minst två gånger per år. Syftet är
att inom gruppen utbyta erfarenheter, kunskap och engagemang
inom sociala hållbarhetsfrågorna.

Två sociala hållbarhetsluncher hölls under 2021 och bland talarna fanns:

Eliza Kücükaslan
Head of Axelerate – ansvarig mångfald och inkludering på Axel Johnson
Marie Trogstam
Head of Sustainability, AFRY
Charlotta Szczepanowski
Chef för Hållbarhet och Kvalitet, Coop

Cecilia Eriksson
HR-direktör, Tre Sverige
Emma Ihre
Head of Sustainability, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Sertac Celepli
Hållbarhetsspecialist, Stockholm Exergi
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Vi är
experter
Vi vet vad människor i Sveriges utsatta
områden tycker och tänker. Vi har nämligen
frågat – och lyssnat på svaren. Den kunskapen
sprider vi både genom att delta i samtal och
debatter och genom våra rapporter.
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Rapporter
Ett problem med många skildringar från förortsområden är att ett fåtal personer ofta får representera
alla som bor där. Det saknas information om hur
majoriteten av boende i utsatta områden ser på olika
samhällsfrågor. Vi vet lite om de boende i utsatta
områden, i synnerhet i relation till hur mycket
uppmärksamhet de får. Det vill vi ändra på.
Genom vår expertroll och rapporter önskar
vi öka förståelsen och kunskapen. Det gör vi
genom att tala med och inte
om människor.

unika rapporter under 2021

Att tala med och inte om:

intervjuer har genomförts.

De som intervjuades är boende i Sveriges

mest utsatta områden
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Rapportserien Fakta för förändring
Fakta för förändring:
Så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut
Fakta för förändring är en rapportserie där Stiftelsen belyser
situationen för olika invandrargrupper med hjälp av fakta som
tagits fram av Statistikmyndigheten SCB. Genom rapportserien
önskar Stiftelsen ge en bättre förståelse om förutsättningarna
för svenska medborgare som är utrikesfödda och deras barn
som är födda i Sverige.

I maj 2021 släpptes den första rapporten som heter Fakta
för förändring: så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut.
Svensksomalierna är en mycket ung grupp. De insatser som
görs i dag kommer därför ha stor påverkan på Sveriges framtid.
I samband med rapportsläppet den 28 maj livesändes ett
seminarium med bland andra språkröret Märta Stenevi (MP)
och partiledaren Nyamko Sabuni (L) samt företrädare från den
svensksomaliska gruppen Järva Föräldraalliansen.

Utbildning
Rapportserien består av sex fristående rapporter, varav två har
publicerats 2021 och övriga planeras att publiceras under de
kommande åren. Stiftelsen kartlägger levnadsförhållanden för
de sex största invandrargrupperna i Sverige: de som är födda i,
eller har föräldrar som fötts i Somalia, Eritrea, Etiopien, Syrien,
Iran eller Irak. Rapporterna kartlägger bland annat hur de bor,
hur deras ekonomi ser ut, hur många som har jobb och hur det
går för barn och ungdomar i skolan.
Rapporterna har fått stort genomslag och används av myndigheter,
politiska partier, journalister, civilsamhället och näringslivet.
Rapportserien har väckt flera frågor, men framför allt en efterfrågan
på mer kunskap kring de olika befolkningsgrupperna i Sverige.
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Bland alla avgångselever i den svenska grundskolan får
85 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram och
84 procent till de högskoleförberedande programmen.
Bland svensksomaliska avgångselever är det endast
51 procent som uppnår behörighetskraven för yrkesprogrammen och 50 procent för de högskoleförberedande
programmen.
Bara en av fem svensksomaliska elever – 21 procent – klarar
både behörigheten till gymnasiestudier och tar sig igenom
gymnasiet på max fyra år. Här måste dock påpekas att skillnaderna är mycket stora mellan utrikes- och inrikesfödda elever.
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Inkomst och arbete
Svensksomalier har lägre inkomst och sämre privatekonomi
än den övriga befolkningen. Om ett hushåll har en disponibel
inkomst som är mindre än 60 procent av medianvärdet för
samtliga hushåll anses det ha så kallad låg ekonomisk standard.
Totalt bor 15 procent av alla svenskar i sådana hushåll, medan andelen bland svensksomalierna är så hög som 67 procent.
Många svensksomalier arbetar inom vård och omsorg, som
buss- och taxichaufförer eller i skolan. Men lönerna är låga: fyra
av tio förvärvsarbetande svensksomalier tjänade under 200 000
kronor i årslön 2019. Därtill står en stor del av gruppen fortfarande utanför arbetsmarknaden. 80 procent av Sveriges
invånare i åldern 20–64 förvärvsarbetar, men andelen bland
svensksomalier i samma åldersspann är 48 procent.

Andelen avgångselever från årskurs 9 med behörighet till
gymnasiets yrkesprogram 2019:

Avgångselever bland samtliga svensksomalier

51,1

Avgångselever födda i Somalia

42,9

Avgångselever födda i Sverige
med minst en förälder född i Somalia

77,4

Alla svenska avgångselever från grundskolan

84,9

Boende
Svensksomalier bor mycket mer trångbott och i hushåll
med lägre ekonomisk standard än genomsnittet. I hela den
svenska befolkningen är det 30 procent som bor i hyresrätt
– bland svensksomalier är siffran 94 procent. Den genomsnittliga boarean för svensksomalier är 18 kvadratmeter,
medan den genomsnittliga boarean i Sverige är mer än
dubbelt så stor: 42 kvadratmeter.
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Andelen avgångselever från årskurs 9 med behörighet till
gymnasiets högskoleförberedande program 2019:

Avgångselever bland samtliga svensksomalier

50,5

Avgångselever födda i Somalia

42,3

Avgångselever födda i Sverige
med minst en förälder född i Somalia

76,8

Alla svenska avgångselever från grundskolan

83,9
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Fakta för förändring:
Svensksyrierna – så ser deras livssituation ut
I augusti 2021 släpptes den andra rapporten i serien Fakta för
förändring. Denna rapport belyser svensksyriernas situation.

Inkomst och arbete
Endast 44 procent av svensksyrierna som är i arbetsför ålder
(20–64 år) förvärvsarbetar. En stor andel, 40 procent, av dessa
arbetar inom sektorerna vård och omsorg samt sociala tjänster,
hotell och restaurang eller inom handeln. Dessutom tjänar 40 procent
av de som förvärvsarbetar under 200 000 kr per år i nettoinkomst.
Endast en tredjedel av hela gruppen är de facto ekonomiskt självförsörjande, att jämföra med riksgenomsnittet på 76 procent.
41 procent av svensksyrierna är arbetslösa och 55 procent är
beroende av ekonomiskt bistånd (att jämföra med riksgenomsnittet
på 5 procent). Även bland högutbildade svensksyrier är arbetslösheten hög – den uppgår till 31 procent bland de som har en
eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre.

Boende
75 procent bor i hyresrätt (att jämföra med riksgenomsnittet på
30 procent) och i hög grad i landets miljonprogramsområden och
den genomsnittliga boytan är mycket liten – endast 22 kvadratmeter
per person att jämföra med riksgenomsnittet 42 kvadratmeter
per person. 70 procent av alla svensksyriska barnhushåll är klassificerade som hem med låg ekonomisk standard. En anledning är
att arbetslösheten bland svensksyrier har ökat kraftigt på senare år.
60 procent av alla svensksyrier lever med en låg eller mycket låg
ekonomisk standard att jämföra med under 15 procent bland
befolkningen i stort.
Utbildning
51 procent av de svensksyriska flickorna och 44 procent av pojkarna
går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Vidare lyckas endast
47 procent av alla svensksyriska gymnasieelever med att nå högskolebehörighet. Dessutom lyckas endast 38 procent av alla svensksyriska gymnasielever att ta en gymnasieexamen inom fyra år efter
påbörjade gymnasiestudier.
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Rapporten Perspektiv
Rapporten Perspektiv är en årligt återkommande opinionsundersök-

Fakta från Perspektiv 2021

ning som genomförs för att tillföra nya fakta till integrationsdebatten i
Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker
i olika samhällsfrågor och vilka åsikter och attityder de har.

Svar från boende i utsatta områden

På så sätt kan vi öka kunskapen om situationen i utsatta områden och

Nästan hälften av de som bor i utsatta områden uppger att de vill

möjliggöra ett faktabaserat, lösningsorienterat samtal mellan politiker

flytta därifrån, men att deras ekonomiska situation hindrar dem. Den

och medborgare och andra nyckelaktörer.

vanligaste orsaken till att de vill flytta från området är den omfattande
kriminaliteten och otryggheten.
Det är sex gånger så många i dessa områden jämfört med övriga
Sverige som anger att de själva eller någon de känner blivit utsatta
för skjutningar. Att få bukt med brottsligheten är den absolut viktigaste politiska frågan bland boende i de utsatta områdena. Grovt

Perspektiv 2021

skjutvåld har blivit vardag, 26 procent av dem som bor i särskilt
utsatta områden har själva eller någon närstående som utsatts.
För genomsnittssvensken är andelen 3 procent. 42 procent har

Undersökningen bestod av över 1200 telefon- och webbintervjuer. De som intervjuades är boende i Sveriges 60 mest
utsatta områden. Undersökningen innehåller frågor om
samhället, närområdet, vilket förtroende man har för olika
institutioner och hur man ser på integrationen i Sverige.
I undersökningen har vi även ställt en rad nya frågor om privatekonomi och coronapandemin. Nytt för rapporten är även
en undersökning bland över 500 högre chefer i både privat
och offentlig sektor. Cheferna har fått besvara frågor om
integrationsarbete, etnisk mångfald och attityd i en rad olika
politiska frågor.
Undersökningen finansierades av Marianne och Marcus
Wallenbergs Stiftelse.
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sett öppen droghandel, mot 32 procent för övriga, och omkring
20 procent har själva eller någon i sin närhet som utsatts för rån,
mot 13 procent av övriga svenskar. 30 procent av dem i särskilt
utsatta områden har själva eller någon i sin närhet som utsatts för
hatbrott eller främlingsfientliga trakasserier. För övriga svenskar
är andelen 12 procent.
När det gäller politiska frågor är lag och ordning den viktigaste frågan.
På andra plats kommer arbetsmarknad och jobb, på tredje integration. För övriga svenskar toppar skola/utbildning, på andra plats
lag och ordning och på tredje sjukvård/äldreomsorg. Av dem som
bor i de utsatta områdena ger 49 procent integrationspolitiken
underkänt. 40 procent tycker inte att Sverige tar vara på erfarenheter och förmågor hos dem med annan bakgrund än svensk.
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62 procent är helt eller delvis positiva till språktest för medborgarskap, 52 procent är helt eller delvis för att begränsa tillgången på
välfärd för den som inte är etablerad i Sverige. 39 procent tycker att
vi, helt eller delvis, ger för höga bidrag i Sverige.

När det gäller coronaviruset visar rapporten att det är dubbelt så
många i socialt utsatta områden som inte vill eller inte vet om de
ska vaccinera sig, och det är främst unga och utlandsfödda som är
skeptiska till vaccinet.

Men det finns även ljusglimtar i undersökningen. Av de tillfrågade
anser 47 procent att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll, vilket kan
jämföras med snittet i Sverige som ligger på 33 procent. Även om det
finns problem så är dessa inte omöjliga att lösa. Samtidigt har nästan
två av tre mycket eller ganska högt förtroende för polisen.

Svar från chefer inom näringsliv och offentlig verksamhet

Nya svenskar i utsatta områden vill gärna ha jobb – men många
känner inte till vilka möjligheter som finns, då de saknar ett nätverk.
När det gäller arbete kan 66 procent av de under 30 år tänka sig att
flytta till en annan ort där de inte känner någon för att få ett jobb.

I rapporten har också högre chefer inom näringslivet och i offentlig
verksamhet intervjuats om integrationen. De tycker att invandringsfrågan är den viktigaste för Sverige, men samtidigt anser över
hälften av de tillfrågade cheferna att utvecklingen går åt fel håll,
och lika många tycker att Sverige har dålig integrationspolitik.
58 procent tycker att regering och riksdag har det huvudsakliga
ansvaret för att förbättra integrationen, bara 2 procent tycker att det
ligger på näringslivet. En stor andel av cheferna uttrycker sig negativt till att bo granne med någon med muslimsk (23 procent), afrikansk (17 procent) eller med bakgrund i Mellanöstern (20 procent).
54 procent av de tillfrågade cheferna tycker att etnisk mångfald är
viktigt eller mycket viktigt på arbetsplatsen, men bara 22 procent gör
mätningar av etnisk mångfald.
Hälften av de tillfrågade cheferna tycker också, liksom de som bor
i de utsatta områdena, att språket är det allra viktigaste för att förbättra integrationen, och en förklaring till att det är svårt att öka den
etniska mångfalden. Men när det gäller företagens eget engagemang
i utsatta områden är det klent. 45 procent har inte något engagemang alls i utsatta områden, 20 procent erbjuder sommarjobb eller
praktikplatser, och 9 procent ger ekonomiskt stöd till föreningar.

anser att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll
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”

Stort genomslag i media
Rapporten fick ett bra mediagenomslag med flera artiklar i olika
medier, samt fyra ledartexter, däribland i Aftonbladet.

Det är dags att lyssna på människorna som
drabbas hårdast av de kriminella gängens
framfart. Att stoppa våldsbrottsligheten
måste även vara partipolitikens högsta
prioritering. Ingen ska behöva leva i rädsla för
sin egen eller sin familjs hälsa och säkerhet.
Ledartext, Norrbottens-Kuriren

När en ny regering tillträder bör den börja
med att läsa rapporten från The Global
Village och Novus. En bra början för att ta
tag i situationen i Sveriges utsatta områden
är att lyssna mer på de som bor där.

Svenskar lider i de här utsatta områdena
och påverkas av otryggheten varje dag.
Stressen ökar och oron för om barnen kan
leka utomhus. Det är dags för politiker att
förstå allvaret. Vi är vilka medborgare som
helst med låglönejobb och vi har inte råd att
flytta härifrån, säger Ahmed Abdirahman
som vill se en förändring. Han är VD för
och grundare av stiftelsen The Global
Village som har presenterat en opinionsundersökning på temat.
Ledartext av Joanna Abrahamsson, Aftonbladet

Ledartext av Ida Arnstedt, Bohusläningen
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Vi är
förändringsagenter
Vi vet att nya upplevelser föder utveckling.
Därför ordnar vi aktiviteter där människor får
möta nya idéer, intryck och uttryck.
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Väx med Mångfald
Värdefulla insikter och möten
Den första delen av workshopen är informativ: Av vår samarbetspartner får de unga en presentation av hur en potentiell karriär
på bolaget kan se ut, hur rekryteringsprocessen går till och hur
man söker ett jobb hos dem. Den andra delen av workshopen är
praktisk: De unga får tips kring hur man skriver ett bra CV och
personligt brev, samt hur man genomför en bra arbetsintervju.
Därefter ägnas tiden åt att hjälpa de unga med skrivandet av CV:t
och det personliga brevet, genom att de delas in i mindre grupper
och får hjälp av antingen bolagets eller Stiftelsens personal samt
handledare från Framtidens Hus.

En av Sveriges största utmaningar är den tudelade arbetsmarknaden. Det relativa arbetslöshetstalet för inrikesfödda
i åldern 20–64 år uppgick till 5 procent under första kvartalet
2021. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 21 procent.
I syfte att vända trenden, som allt snabbare visar på ökad
segregation på arbetsmarknaden, har Stiftelsen arbetat fram
”Väx med mångfald”, en serie workshops där Stiftelsen erbjuder
arbetssökande fördelarna med sitt eget kontaktnät och agerar
medlare till potentiella arbetsgivare.

Det första företaget att ansluta sig till satsningen var H&M, följt av
KICKS. Totalt hölls åtta workshops med H&M och tre med KICKS.
Intresset att delta under 2021 var stort. 120 personer deltog i
workshops med H&M och 60 personer med KICKS. Även om
inte alla erbjöds jobb hos Stiftelsens samarbetspartners möjliggör
satsningen för många att söka sig vidare till andra företag
och ger värdefulla insikter i rekryteringsprocesser inom detaljhandelbranschen.

180 deltagare
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11 workshops

2 samarbetspartners
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Järva Business Community

Stiftelsen startade under 2021 ett nätverk för näringsidkare i Järva.
Ett starkare näringsliv i dessa områden är avgörande för ökade arbetstillfällen, levande centrum och attraktivare bostadsområden. Syftet
med företagsnätverket är att stärka näringslivsklimatet och skapa ett
attraktivare Järva genom kunskapsförmedling, nätverkande, inspiration, möten med ledande politiker, tjänstepersoner och företagsledare.

7 000 USD i Ad Credits delades ut

näringsidkare deltog
Tillsammans med Meta (tidigare Facebook) genomfördes en kurs
i digital kompetenshöjning. Sam Rihani, Sverigechef för Meta, höll
i kursen. Under två träffar fick lokala näringsidkare information
och vägledning om hur man skapar digital närvaro och marknadsföring för att nå nya och befintliga kunder. Alla näringsidkare fick
så kallade Ad Credits till ett värde av 250 USD per tillfälle, som kan
användas som betalning för marknadsföring på Facebook och
Instagram.
Utöver Meta samarbetade Stiftelsen även med övriga näringslivsaktörer i området, såsom Spånga företagarförening, Husby
företagarförening och Lunda företagsgrupp.
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Förintelseöverlevare föreläste
för 600 elever från Järvaområdet
I december 2021 träffade Raoulwallenbergpristagaren och Förintelseöverlevaren Tobias Rawet 600 elever från Järvaområdet på Kistamässan i Stockholm för att dela sitt vittnesmål. Utbildningsminister
Anna Ekström närvarade och öppnade föreläsningen.

”

Det är väldigt viktigt att han delar med
sig av sin berättelse, och som han säger:
det finns liknande rörelser fortfarande
i dag. Det är viktigt att vår generation
stoppar det.
Miski Abdi från Norrbyskolan

Tobias Rawet, som har föreläst om sin historia i 25 år, men enbart
fått möjlighet att besöka Järva vid ett tidigare tillfälle, ville att så
många elever som möjligt ska få ta del av hans berättelse. Föreläsningen arrangerades av Stiftelsen The Global Village i samarbete
med Raoul Wallenberg Academy, efter att Tobias Rawet och
Stiftelsens VD, Ahmed Abdirahman, träffades på Raoul Wallenberg
Academys prisutdelning tidigare under året. Där tilldelades Rawet
årets Raoul Wallenbergpris och Abdirahman belönades med 2021
års Hederspris. I sitt tacktal bjöd Abdirahman in Rawet till Järva,
där han menade att det finns många människor som också har
flytt krig, hat och förföljelse.
Föreläsningen möjliggjordes genom stöd av Kistamässan, Stockholms stad och Studio S19. För såväl elevers som föreläsarens
trygghet var Polisen i Järva på plats. Även två av Stockholm stads
stadsdelsförvaltningar, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, var på
plats med fältare.
I samarbete med Region Stockholm erbjöds vaccination på plats
till eleverna.

Medverkande skolor

Eleverna, som gick i 8:e och 9:e klass i högstadiet samt första året
på gymnasiet, kom från följande skolor:
Akalla grundskola
Dansgymnasiet

–

Enbacksskolan

Fryshuset grundskola västra
Husbygårdsskolan

Internationella Engelska Skolan Kista
Kungsholmens Västra Gymnasium
Norrbyskolan

Rinkebyskolan
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Mediegenomslag
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Mediegenomslag 2021

Artiklar:

Räckvidd:

miljoner

”Ny rapport: Många
svensksyrier utanför
arbetsmarknaden”
SVT, 6 juni

”Svenskar lider i de här
utsatta områdena och
påverkas av otryggheten
varje dag”
Aftonbladet, 13 juli

”På Järvaveckan
vidgas vyerna”
Dagens Industri, 10 juni

”Järva filmfestival
ska få fart på
vaccinationerna”
DN, 27 juli

”Ny undersökning
belyser främlingsfientliga attityder”
DN, 15 juli

”När en ny regering
tillträder bör den
börja med att läsa
rapporten från The
Global Village”
Norran, 8 juli
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Källa: Meltwater. Räckvidden är angiven som summan av alla artiklars potentiella räckvidd
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Ekonomisk
berättelse
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Resultat och ställning

Resultaträkning

Flerårsöversikt (Tkr)

2021

2020

2019
(10 mån)

2020-01-01
2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Gåvor
		

1 690 000

1 500 000

Bidrag

3 972 923

1 460 000

Nettoomsättning

7 506 903

218 001

0

225

13 169 826

3 178 226

Ändamålskostnader

- 9 829 528

-2 522 486

Administrationskostnader

- 1 854 333

-1 546 238

- 11 683 861

-4 068 724

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Årets resultat
Balansomslutning

13 170
11 684
1 465
5 350

3 178
4 067
- 890
6 038

11 901
9 808
2 093
4 773

Ingående balans

Stiftelsens kostnader

Stiftelsekapital

Balanserat resultat

Summa kapital

1 000 000

1 202 715

2 202 715

1 465 458

1 465 458

Summa stiftelsens kostnader

2 668 173

3 668 173

Förvaltningsresultat

1 485 965

-890 498

Resultat före skatt

1 485 965

-890 498

- 20 507

0

1 465 458

-890 498

Årets resultat

Utgående balans

Övriga intäkter
Summa stiftelsens intäkter

Förändring av eget kapital 2021

1 000 000

Skatt på årets resultat
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning.
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2021-01-01
– 2021-12-31

Årets resultat
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Balansräkning

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Kortfristiga fordringar

Bundet eget kapital

Kundfordringar

0

25 000

53 919

1 091 042

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

150 794

79 715

Summa

204 713

1 195 757

Övriga fordringar

2020-12-31

Stiftelsekapital

1 000 000

1 000 000

Bundet eget kapital vid årets slut

1 000 000

1 000 000

Balanserat resultat

2 668 173

1 202 715

Fritt eget kapital vid årets slut

2 668 173

1 202 715

3 668 173

2 202 715

Fritt eget kapital

Kassa och bank

5 145 047

4 842 598

Eget kapital vid årets slut

Summa omsättningstillgångar

5 349 760

6 038 355

Kortfristiga skulder

Summa tillgångar

5 349 760

6 038 355

Leverantörskulder

259 981

243 811

Aktuell skatteskuld

43 250

8 291

375 299

722 033

Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

1 003 057

2 861 505

Summa kortfristiga skulder

1 681 587

3 835 640

Summa eget kapital och skulder

5 349 760

6 038 355

Övriga skulder

Revisor:
Peter Dahllöf, Partner & Auktoriserad revisor, KPMG AB
Utdrag ur bokslut granskade av KPMG AB
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Våra
samarbetspartners
berättar
84

Varje människa
som vi hjälpt
är en delseger.
– Sven Hagströmer, medgrundare och styrelseledamot
i Stiftelsen The Global Village och grundare av Avanza
Bank och investmentbolaget Creades. Sven Hagströmer
bidrar årligen finansiellt till Stiftelsens arbete.

Vad är du mest stolt över kring
Stiftelsens arbete?
Att Stiftelsen genom flexibilitet och engagemang har stärkts
under Covidåren.

Vad tror du Stiftelsen arbetar
med om tio år?
I första hand hoppas jag vi uppnått våra mål och kan lägga
ner verksamheten. Om vi inte gjort det får vi ompröva vår
verksamhet. Det är ju något vi för övrigt alltid gör. Hur kan vi
ständigt förbättra oss?

Hur inspirerar arbetet med
Stiftelsen dig?
Stiftelsen bidrar till ett mer inkluderande samhälle på flera sätt.
Bland annat genom att lyfta fram fakta och hjälpa människor
komma närmare arbetsmarknaden. Stiftelsens rapporter och
undersökningar visar att vi har mer gemensamt än vad som
skiljer oss. Människor vill ha bra bostäder, lära sig svenska och
känna trygghet. Varje människa som vi hjälpt är en delseger
och ger energi för fortsatt arbete.
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Nyfikenhet,
kunskap och
respektfulla
meningsutbyten
ersätter tidigare
fördomar.

Varför är det viktigt för
dig att engagera dig i Stiftelsen?

– Stefan Ränk, vd/koncernchef på
Einar Mattsson och medgrundare/
styrelseledamot i Stiftelsen The Global
Village. Stefan Ränk och Einar Mattsson
bidrar årligen finansiellt till Stiftelsens arbete.

Vad tror du Stiftelsen
arbetar med om tio år?

Global Village är en unik kraft som verkar för att skapa möten
där nyfikenhet, kunskap och respektfulla meningsutbyten ersätter
tidigare fördomar. Global Village är bryggan mellan olika idéer
och kulturer. I dagens polariserade åsiktsdebatt där verklighetsuppfattningen skiljer sig så mellan människor gör Global Village
positiv skillnad.

På vilket sätt är social hållbarhet
viktigt för ett fastighetsbolag?
För oss är social hållbarhet inte ett projekt utan ett ständigt
pågående arbete för ökad trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Det är en central del av våra affär att skapa attraktiva
miljöer som människor värdesätter. Därför är vi en så lokalt
närvarande fastighetsägare som möjligt. Vi tar ansvar för det vi
kan påverka tillsammans med våra hyresgäster och vill vara en
trovärdig samarbetspartner till samhällets olika aktörer i och
kring våra områden.

Då finns Stiftelsens verksamhet lokalt etablerad över hela Sverige
och skapar än mer respekt och tolerans mellan människor.
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Varför är det viktigt för dig att
engagera dig i Stiftelsen?
Vi lever i en tid med accelererande förändringstakt. Jag har stor
respekt för utmaningarna som det ger i samhället - att det är svårt,
att det skapar rädslor och spänningar. Lösningarna är komplexa
men i grunden finns enorma möjligheter. Det går inte att bevara
ett samhälle opåverkat och tro att det ska vara framgångsrikt i
en global värld. Det går heller inte att ignorera risker, svårigheter
eller utmaningar med snabb förändring. Engagemanget i Stiftelsen
skapar vägar framåt i detta genom att peka på möjligheterna utan
att schablonisera eller förenkla.

I grunden
finns enorma
möjligheter.
– Dimitris Gioulekas, vd och medgrundare till konsultföretaget Knightec och styrelseledamot i Stiftelsen
The Global Village. Dimitris Gioulekas bidrar årligen
finansiellt till Stiftelsens arbete.
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Hur inspirerar arbetet med
Stiftelsen dig?
Stiftelsen The Global Village ryggar inte för utmaningarna
och romantiserar inte. Man lyckas fånga personer med inflytande
över samhällsutvecklingen och gör skillnad i människors liv.
Att vara en del av detta och bidra är väldigt inspirerande.

Vad är du mest stolt över kring
Stiftelsens arbete?
På makronivå är det etableringen av Järvaveckan och det genomslag den har. Jag är väldigt stolt över den förmåga som finns att
vidareutveckla och hela tiden vässa den - att inte stanna upp.
På mikronivå, och kanske det som ändå betyder mest, blir jag
väldigt stolt och lycklig av de berättelser jag hör från människor
om hur deras liv påverkats till det bättre genom att människor har
blivit sedda, att samhället har gett dem en chans!
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Vi vill säkerställa att vi
rekryterar och utvecklar
talang från hela
talangpoolen.

– Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef
på Axel Johnson. Den familjeägda
koncernen Axel Johnson är huvudpartner
för Stiftelsen The Global Village.

Vad är social hållbarhet för er?
Social hållbarhet handlar om att tillgodose grundläggande mänskliga behov,
men också om att utveckla samhällen som möjliggör jämlikhet och delaktighet. I våra bolag arbetar vi med att genom koder, revisioner och utbildning och
samarbeten med leverantörer förbättra villkor och medvetenhet i produktionen,
men också med att säkerställa att vi bygger inkluderande företag som i förlängningen bidrar till ett samhälle som håller samman. Vi tror på företag som
en positiv kraft för att förändra samhället till det bättre.
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Varför är det viktigt att stora
organisationer – likt er – engagerar
sig inom social hållbarhet?
Inkludering och mångfald är en av våra viktigaste frågor på samhällsnivå
och om vi inte lyckas bättre med att minska utanförskapet i samhället än
vad vi hittills gjort så kommer det att få stora mänskliga och ekonomiska
kostnader. Detta har länge varit ett prioriterat område för Axel Johnson.
Det är inte bara ett etiskt ställningstagande, utan också en del av
vårt arbete med att utveckla våra organisationer, talanger och kunderbjudanden. Vi vill säkerställa att vi rekryterar och utvecklar talang från
hela talangpoolen, och att vi på bästa möjliga sätt förstår och speglar
de 1,5 miljoner kunder vi varje dag möter.

Vad är det som gör Stiftelsen
The Global Village unika?
Vi är sedan 2018 huvudpartner till Stiftelsen The Global Village för att
vi vill bidra till ökad inkludering i samhället. Stiftelsen har en imponerande
verksamhet med engagerade medarbetare som bedriver ett viktigt
arbete med att sprida kunskap om socialt utsatta områden och skapa
initiativ som syftar till att öka inkluderingen och det demokratiska
deltagandet, såväl lokalt som nationellt. De är förankrade och har ett
genuint och starkt engagemang i Järva. Det tror vi är en viktig framgångsfaktor i arbetet för ökad inkludering.
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För att skapa en
hållbar framtid
krävs ett
inkluderande
samhälle.

– Felicia Reuterswärd, Hållbarhetsansvarig,
H&M Norden. H&M är huvudpartner och bidrar
årligen finansiellt till Stiftelsen The Global Village.

Ni är nya huvudpartners till Stiftelsen
The Global Village – varför har ni valt att
engagera er i Stiftelsen?
Som ett stort internationellt modevarumärke har vi ett enormt ansvar när det
kommer till att arbeta med inkludering och mångfald och det är en del av vårt DNA.
Vi vill samtidigt också få fler delar av både samhället och näringslivet att förstå hur
viktigt det är med mångfald och inkludering och för att göra det behöver vi jobba
tillsammans med andra aktörer för att verkligen kunna göra skillnad. Därför är vi
stolta över vårt samarbete med Stiftelsen The Global Village

Varför är Stiftelsen The Global Village
arbete viktigt?
Stiftelsens mål är att verka för att alla människor ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet samt att stärka gemenskapen i samhället i stort. Deras
arbete sker i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att skapa en
lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Många unga i förorterna
saknar ett socialt nätverk som leder dem in på arbetsmarknaden och här ser vi att
vårt partnerskap kan driva förändring. Stiftelsens nätverk bidrar till ett brett urval
av talanger med olika bakgrund och språkkunskaper som vi ser som en konkurrensfördel och unga får genom våra workshops olika tips på hur en ansökan bör
se ut och att det gäller att förbereda sig inför en eventuell intervju.

Hur kan social hållbarhet bidra till ett
bättre samhälle?
För att skapa en hållbar framtid krävs ett inkluderande samhälle. För att lyckas
med det behöver vi hjälpas åt att skapa möjligheter samt intressanta möten och
erfarenhetsutbyten för personer med olika bakgrunder.
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Hela vårt syfte
handlar om att föra
samman människor.

Ni är nya huvudparters till Stiftelsen
The Global Village – varför har ni valt att
engagera er i Stiftelsen?
The Global Villages strävan efter att alla människor blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet är en strävan som delas av Meta. Hela vårt syfte
handlar om att föra samman människor. Vi är därför väldigt glada över de
möjligheter som partnerskapet medför.

Vad är social hållbarhet för er?
Meta arbetar för att skapa en större inkludering i samhället och föra samman
människor genom teknik som är lättillgänglig för alla att använda.

På vilket sätt bidrar er verksamhet till
social hållbarhet?
– Sam Rihani, Sverigechef Meta.
Meta är huvudpartner och bidrar årligen
finansiellt till Stiftelsen The Global Village.
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Genom Metas kommunikationsplattformar skapar vi möjligheter för alla att
lyckas – oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter. Vi strävar efter att göra
samhället mer inkluderande genom att ständigt arbeta för att de möjligheter
som finns i den digitala sfären når ut till fler.
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Att barn och
unga ges likvärdiga
möjligheter oavsett
var man föds och
var man växer upp.

Varför är det viktigt för er att bidra till
Stiftelsen The Global Villages arbete?
För att Stiftelsen The Global Village bedriver ett aktivt integrationsarbete
där barn och unga lyfts fram. Det arbetet innebär en skola där unga
skall nå gymnasiekompetens samt även arbetet med att unga kommer
in på arbetsmarknaden.

Vad är social hållbarhet för er?
För oss är social hållbarhet att barn och unga ges likvärdiga möjligheter
oavsett var man föds och var man växer upp.

– Jonas Rosdahl, generalsekreterare på
Gålöstiftelsen. Gålöstiftelsen är samarbetspartner och finansiell bidragsgivare till
Stiftelsen The Global Village.
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Gålöstiftelsen har snart funnits
i 200 år, finns det några samhällsutmaningar som är lika aktuella
idag som då?
Det har alltid funnits barn och unga som behövt samhällets stöd för
att just få likvärdiga möjligheter att lyckas. Det är ingen skillnad idag
mot för 200 år sedan. Bara det att civilsamhällets resurser kompletterar
samhällets insatser på ett sätt som inte existerade för 200 år sedan.
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Det är en drivkraft
i vårt arbete.

För att skapa en stark
och hållbar stad.

– Ulf Dahlqvist, vd på Gullers Grupp.
Kommunikationsbyrån Gullers Grupp
bidrar årligen finansiellt till Stiftelsens
arbete genom att erbjuda sina tjänster
utan arvode.

Vad är social hållbarhet för er?

Vad är social hållbarhet för er?

För att skapa en stark och hållbar stad, och ett gott näringslivsklimat,
är det avgörande att vi ser till alla dimensioner av hållbarhet
– så även de sociala frågorna. Att vara med och bygga ett socialt
hållbart samhälle i dag och i framtiden är därför något som Stockholms
Handelskammares medlemsföretag är besjälade av.
I partnerskap med Stiftelsen The Global Village driver vi därför på för
en socialt hållbar utveckling av vårt Stockholm – ett engagemang som
i den oroliga tid vi just nu lever i, i kölvattnet av pandemin och med ett
krig som rasar i vårt närområde, är mer angeläget än någonsin.

Det är en drivkraft i vårt arbete. Social hållbarhet är helt avgörande
för att vi ska bygga ett samhälle som utvecklas och mår bra. Vi ser
även vikten vid att konkretisera det så att social hållbarhet vägs in
i alla beslut vi tar i vardagen, stora som små.
Att jobba med social hållbarhet är inget som bara ska läggas på
ovanpå organisationens befintliga arbete. Det är en affärs- och
verksamhetskritisk fråga som behöver genomsyra hela organisationen.
Vi ser att konsumenter, potentiella medarbetare och investerare ställer
högre och högre krav på att verksamheter ska ha ett syfte och ett mål.
Stiftelsen The Global Village är en äkta samhällsaktör som jobbar
konkret med att skapa ett bättre samhälle för alla. För oss som byrå
för just samhällsaktörer känns det självklart att bidra långsiktigt till
Stiftelsens arbete. Vårt partnerskap innebär att Gullers Grupp arbetar
utan arvode som Stiftelsens kommunikationsbyrå, både med
strategiska och operativa frågor.
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– Daniella Waldfogel, vice vd på
Stockholms Handelskammare. Stockholms
Handelskammare är samarbetspartner
och finansiell bidragsgivare till Stiftelsen
The Global Village.
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Varför är
social hållbarhet
viktigt för er?

Swedbank
Vi på Swedbank anser att framgången som bank går hand
i hand med att minska de sociala utmaningarna i samhället.
En stor konkurrensfördel ligger i att kunna attrahera kunder,
personal och investerare genom att gynna ett sunt och hållbart
samhälle och vara en inkluderande bank. Vi vill kännetecknas
av omtanke och öppenhet mot alla våra kunder och anställda
oavsett deras ekonomiska situation, ålder, kön, ursprung,
sexuella identitet eller funktionsnedsättning. Att bidra till en
positiv utveckling samt stärka samhället och dess enskilda
medlemmar är en självklarhet för oss på Swedbank.
– Juan Navas, Group Corporate Communication

Bluestep Bank
Bluestep Bank omfamnar mångfald hos våra kunder såväl
som hos våra medarbetare. Våra anställda har olika bakgrunder,
vilket är en styrka då det underlättar förståelse för olika kunders
situationer. Bolån är ett stort beslut för såväl kunden som för
Bluestep Bank, varför god kommunikation och förståelse är
av största vikt. Mångfald minskar barriärer och ökar förståelse
generellt vilket är viktigt i vår verksamhet.
– Daniel Almgren, hållbarhetschef

Electrolux

Unionen

Vår agenda för social hållbarhet på Electrolux
handlar om allt från etik, arbetsförhållanden för
våra anställda, mänskliga rättigheter, mångfald
och inkludering men även våra program för stöd
till de samhällen där vi är verksamma. Att arbeta
för social och ekonomisk utveckling är självklart
i en tid där ojämlikhet är en av vår världs största
utmaningar. Det förväntas av våra anställda såväl som investerare och konsumenter, samtidigt
som det gagnar oss att våra lokala samhällen är
välmående. Som ett globalt företag med rötter i
Skandinavien är det helt givet för oss att alltid ha
ett fokus på människor och etik.

Social Hållbarhet är en del av vår fackliga
kärnverksamhet på det sättet att vi dagligen
jobbar för våra medlemmars bästa. Schysta
arbetsvillkor med kollektivavtal och möjligheten
till att få inflytande på jobbet ser vi som en viktig
del i att uppnå social hållbarhet långsiktigt och
inte bara här och nu. Unionens jämställdhetoch mångfaldspolitiska plattform ger oss
grunden för att kämpa för att alla ska nå sin
fulla potential på arbetsmarknaden i en alltmer
mångfacetterad arbetsmarknad.

– Malin Ekefalk, ansvarig för social hållbarhet			

			

Fastighetsägare i Järva
Vår vision är att Järva ska vara en trygg, trivsam
och väl fungerande del av Stockholm med bra
rykte och högt anseende.
Förutom trygghet och trivsel arbetar vi med
många andra frågor, så som en tilltalande
fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering
och effektiva kommunikationer samt, inte minst,
att förbättra Järvas anseende och status på
hemmaplan och i omvärlden.

För oss är det viktigt att även diskrimineringsfrågor regleras i kollektivavtalen. Vår erfarenhet
visar att de arbetsplatser som har kollektivavtal
på plats för också en bättre dialog med medarbetarna och har utrymme för kreativitet. Vi
tar fram checklistor för hur du kan nå en inkluderande arbetsmiljö och vara med och behålla
den miljön.
Under Järvaveckan 2021 fick vi möjligheten att
tala om kollektivavtalets värde i kronor och ören,
dina rättigheter på arbetsplatsen. Vi fick också
prata om den demokratiska processen och möjligheten kollektivavtal ger. Du ska ha chansen att
få jobbet, oavsett vem du är. Genom att engagera
dig fackligt är du med och gör skillnad.
– Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

För oss innebär det färre brottsutsatta (färre
brottsoffer) och en hög trygghet, tillförlitlighet
och trivsel.
Detta gör vi genom att fastighetsägarna tar sitt
ansvar och ser till att Järva är helt, rent, snyggt
och funktionellt.
– Sanna Berg, Tf vd					
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Varför är social hållbarhet
viktigt för er?
TCO

Dina Försäkringar

Microsoft

För oss är det viktigt att skapa hållbara samhällen
och ökad tillit mellan medborgarna och mellan
de som styr. Därför är det viktigt för oss och våra
medlemsförbund att finnas med i en kontext
som bygger upp en organisation där ett starkt
civilsamhälle behövs som mest.

Vår vision handlar om att hela Sverige skall ha
trygghet i vardagen och mod att investera i en
hållbar framtid. Ett samhälle som präglas av
mångfald, jämställdhet och inkludering är en
förutsättning för att det skall bli verklighet.

Social hållbarhet är ett område där alla organisationer
kan spela en viktig roll och bidra till att skapa förändring.
Vi på Microsoft har förmånen att arbeta inom betydelsefulla
samhällsområden, så som hälso- och sjukvården och
skolan, där digitaliseringen kan bidra till ökad välfärd, hälsa
och demokratisera tillgängligheten till viktiga samhällsresurser
och kunskap. Vi vill genom vår mission skapa nya möjligheter
för människor, organisationer och samhällen runt om i världen
att uppnå mer.

– Tomas Roos, chef Kommunikation & webb

– Andreas Beckert, teamchef Arena för samverkan		

			

– Thomas Floberg, vice vd samt marknads- och operativ chef

Riksbyggen

MTR

Hållbara boenden ser både människors behov
och respekterar planeten. Ett par av de viktigaste frågorna inom social hållbarhet är jämställdhet och mångfald. Värderingar som delaktighet,
inflytande och gemenskap är med sedan starten
1940. I fokus är att underlätta för unga vuxna
som ofta har svårt att skaffa en egen bostad.
En bostad i kooperativ form är ett socialt hållbart
boende för delaktighet och ansvarstagande.
En satsning är kvarteret Futura i Göteborg där
vi uppför en kooperativ hyresrättsförening med
40 bostäder för unga mellan 18 och 30.
Vi bygger även två bostadsrättsföreningar där
vi erbjuder hyrköp och ungdomsettor.

MTR är en av Stockholms största privata arbetsgivare. Det innebär att vi har både ansvar och
möjlighet att bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle. För att lyckas med det är vi
övertygade om att det krävs delaktighet och engagemang. Vi är övertygade om att näringslivet
har en viktig roll att spela och för oss är det
en självklarhet att engagera oss i de samhällen
vi verkar och därför var MTR ett av de första
företagen att engagera sig i Järvaveckan.

– Karolina Brick, hållbarhetschef
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– Julia Valentin, Head of Communications

Stiftelsen The Global Village vill rikta ett innerligt
tack till våra fantastiska partners och bidragsgivare!
Utan er skulle vårt arbete inte vara möjligt.
Stort tack också till Marianne och Marcus Wallenbergs
Stiftelse, Spotify, Ericsson, Sony Music och Barilla.
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Organisation och styrelse
Stiftelsen har under 2021 haft fyra heltidsanställda och två praktikanter.
På grund av covid-19 pandemin har anställda jobbat hemifrån delar av året.

Kansliet

Fram till hösten 2021 bestod styrelsen av samma 11 ledamöter som året
innan. Maria Rankka lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot i september.

Ahmed Abdirahman
Grundare och vd

Styrelsen har sammanträtt sju gånger.

Elvira Ahlring
Praktikant med ansvar för kommunikation

Styrelsen
Ahmed Abdirahman
Grundare och vd
f.d. Näringspolitisk expert,
Stockholms Handelskammare
Obama Leaders – Europe
European David Rockefeller Fellows
of the Trilateral Commission

Marianne Bogle
Styrelseledamot
Verksamhetschef, CSR Sweden

Caroline Berg
Ordförande och medgrundare
Ordförande i Axel Johnson

Rozerin Orucoglu
Styrelseledamot, ekonomiansvarig
och verksamhetsledare

David Orlic
Styrelseledamot
Co-founder & CEO Anyone

Sven Hagströmer
Medgrundare och styrelseledamot
Grundare av Avanza Bank och Creades

Dimitris Gioulekas
Styrelseledamot
Vd och medgrundare, Knightec AB

Stefan Ränk
Medgrundare och styrelseledamot
Koncernchef, Einar Mattsson

Juan Eriksson
Styrelseledamot
Bankjurist på Bluestep Bank AB

Revisor:
Peter Dahllöf
Partner och Auktoriserad revisor, KPMG AB
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Ola Jubelin (f.d Nilsson)
Styrelseledamot
Organisationskonsult, Facilitating Change

Filip Adamo
Projektledare Järvaveckan
Isabell Bergström
Praktikant med ansvar för kommunikation
Johanna Ringqvist
Projektledare och koordinator
Rozerin Orucoglu
Verksamhetsledare och ekonomiansvarig
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Du kan också bidra till öppenhet,
inkludering, social hållbarhet och förnyelse.

Bli partner
och samarbeta
med oss!
Kontakta oss:
info@theglobalvillage.se

Stiftelsen The Global Village
Produktion: Gullers Grupp
Tryckeri: Wikströms Tryckeri
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