Ansökan till Rinkeby – Kista
stadsdelsnämnd
Järva Mångfaldsfestival 2015

Stockholm 2015-08-30

Innehållsförteckning
1. Bakgrund och om oss
1.1 Nätverket Järva Mångfaldsfestival

2
2

2. Sammanfattning

3

3. Syfte

3

4. Mål

3

5. Målgrupp

4

6. Genomförande
6.1 Parad
6.1.1 Partipolitiskt obunden
6.2 Scenprogram
6.2.1 Program och artister
6.3 Kringaktiviteter
6.4 Seminarievecka
6.4.1 Kvällsseminarierna
7. Marknadsföring och kommunikation

4
4
4
4
4
5
5
5
6

8. Verksamhetsorganisation
8.1 Arbetsgrupper
8.2 Projektledare

7
7
7

9. Fortsättning och fortlevnad

8

10. Dokumentering

8

11. Budget
11.1 Gemensamt för alla budgetar
11.2 Minimumbudget
44 500 kr
11.3 Medelbudet
83 000 kr
11.4 Full budget
155 500 kr

8
8
9
9
10

1. Bakgrund och om oss
Järva mångfaldsfestival är ett partipolitiskt och religiöst obundet initiativ från engagerade individer
och organisationer som bor eller på annat sätt är aktiva i Norra Järva. Idén föddes efter att flera olika
människor vittnat om att deras frihet att vara dem de är eller leva som de vill inskränkts av andra
människors åsikter, vilket även tagit sig uttryck i våld och trakasserier.
Järva mångfaldsfestival handlar om rätten att vara den du är, älska vem du vill, klä dig hur du vill,
leva hur du vill, tro vad du vill - allt detta så länge du inte begränsar, inskränker, kränker eller dömer
andra för vad de är eller hur de lever.

1.1 Nätverket Järva Mångfaldsfestival
Järva Mångfaldsfestival drivs i dagsläget som en informell nätverksorganisation bestående av ett
flertal olika föreningar och privatpersoner i samverkan. Det är detta nätverk som är huvudman för
festivalen och dess aktiviteter. De olika aktörerna i nätverket bidrar efter förmåga och resurser med

antingen arbetsinsatser, kontakter, lokaler, föreläsare m.m. Det finns ingen ordförande utan beslut
fattas genom gemensamt konsensus. Vi ser det som en fördel för framtiden att det är nätverket som
är ansvariga för festivalen då det inte knyter evenemanget till någon särskild organisation och
säkerställer kvalitén och opartiskheten i evenemanget.
Organisationer och privatpersoner som idag deltar i nätverket är:
Martin Marmgren – Polisen i Kista, Origo - ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld,
Varken Hora eller Kuvad, Esme Güler - Oroliga mödrar, Fryshuset Husby, Banar Sabet - Street Gäris,
Per Pettersson – RFSU, Martin Dornhäuse – HBTQ och boende, Kista SC, Zeliha Dagli – Kibele
Kvinnorättsförening mfl.

2. Sammanfattning
Lördagen den tredje oktober kommer vi att genomföra en parad som tågar genom Norra Järva.
Paraden kommer att sluta vid en scen, där vi planerar för tal och artistframträdanden. Veckan som
föregår paraden är tanken att vi ska ordna olika former av seminarier, föreläsningar och andra
aktiviteter i området. Dessa ska fokusera på mångfald och rätten att göra sina egna livsval, utan att
dömas eller trakasseras för dem.
Järva mångfaldsfestival välkomnar alla som respekterar andras sätt att leva sina liv på. Vi söker aktivt
samarbeten med organisationer som vill hjälpa oss att stå upp för mänskliga rättigheter, och
speciellt de som har verksamhet i Norra Järva.
Vår förhoppning är att festivalen ska lyfta de goda krafter i Norra Järva som står upp mot
diskriminering och trakasserier och samla lokalsamhället bakom ett ställningstagande för alla
människors lika rättigheter och frihet att göra sina egna livsval. Vi hoppas även att Järva
mångfaldsfestival 2015 blir en start på ett långsiktigt arbete med årligen återkommande festivaler.
Avsikten är också att festivalen ska inspirera de involverade organisationerna och personerna till att
fortsätta att samverka kring lika rätts-frågor i Norra Järva i sitt vardagliga arbete.
En lyckad mångfaldsfestival i Norra Järva, lokalt förankrad och driven, skulle dessutom kunna
inspirera andra till att manifestera för mänskliga rättigheter i sina lokalsamhällen på ett
inkluderande sätt. Det är så vi tror man åstadkommer verklig och långsiktig förändring.

3. Syfte
Att genomföra den första Järva Mångfaldsfestivalen den 3 oktober som en start på ett långsiktigt
arbete för ökad mångfald och förbättrade möjligheter för alla att kunna leva och uttrycka sig själva
på de sätt de vill i Järvaområdet.
Festivalen består av tre delar, dels en parad som går från Akalla Centrum, genom Husby och till Kista
Torg, dels ett scenprogram med tillhörande aktiviteter som avslutar paraden och dels en
seminarievecka som sträcker sig måndag-fredag innan paraden.

4. Mål
-

-

En parad med minst 20 olika lokala föreningar och minst 300 deltagare som går från Akalla
Centrum, via Husby Centrum till Kista Torg den 3 oktober
4 Stycken egenarrangerade seminarier på fyra olika teman - Jämställdhet,
Rasism/Religionsfobi, HBTQ och Romers utsatthet som mynnar ut i konstruktiv och fortsatt
dialog
Minst fyra dagtidsaktiviteter under vecka 40 arrangerade av våra samarbetsparters

-

Ett arrangemang som av deltagarna, medverkande föreningar och av allmänheten uppfattas
som en konstruktiv inlaga i samtalet kring allas lika rättigheter och mångfald i Järvaområdet
och som leder till vidare samtal

5. Målgrupp




Boende i Norra Järva och främst Rinkeby-Kista stadsdel som påverkas av och påverkar de
attityder och möjligheter som finns i området
Organisationer, myndigheter och andra aktörer i Norra Järva som kan bidra till Järva
Mångfaldsfestival och det långsiktiga arbetet för mångfald och mänskliga rättigheter
Nationella organisationer, media och myndigheter med relevans för våra sakfrågor

6. Genomförande
6.1 Parad
Den centrala delen av Järva Mångfaldsfestival kommer att vara en parad som går från Akalla
Centrum, genom Husby och avslutas på Kista Torg. Paraden kommer att samlas 14.30 och avgå
15.00.
Paraden är en manifestation för mänskliga rättigheter och mångfald och en möjlighet för
organisationer, boende, företag och andra som bor och agerar i Järva att visa sitt ställningstagande
för våra gemensamma sakfrågor.

6.1.1 Partipolitiskt obunden
Till paraden kommer alla som vill bjudas in att delta, men föranmälan för föreningar kommer att
krävas. Vi ser gärna att lokala föreningar deltar och visar upp sig själva i till exempel klubbdräkter och
liknande, men vi kommer inte att tillåta några sakpolitiska utspel utöver de som direkt härrör till
frågor rörande mänskliga rättigheter och mångfald. Paraden ska inte vara en plats för partipolitik
eller användas som kanal för andra sakintressen. Paraden kommer att gå under parollen "Järva
Mångfaldsfestival 2015".

6.2 Scenprogram
När paraden anländer till Kista Torg, ca 16.00 kommer ett scenprogram på 2 timmar att genomföras.
Syftet med scenprogrammet är att förtydliga Järva Mångfaldsfestivals tema och ställningstaganden
samt att inspirera och sprida glädje till deltagarna i paraden och de som kommit för att titta på.

6.2.1 Program och artister
Vi har en ansökan om polistillstånd för paraden och scenprogrammet inskickad. Scenen kommer att
vara en 6x4 meter stor scen med tak som placeras med ryggen mot Kista Träff.
Scenprogrammet planeras i dagsläget se ut som följande:
15.30 – 16.00 Inledningskonferencier talar och Kista Big Band spelar medan paraden anländer till
torget
16.00 - 16.20 Representanter från Järva Mångfaldsfestival presenterar syftet med paraden och
initiativet
16.20 – 18.00 Talare och artister uppträder med positiva och lokalförankrade budskap
Tänkta talare/artister i dagsläget är (klara markerade med X):

Politiker

Artister

-

-

-

X Mehmet Kaplan, Bostadsminister
(Mp) och boende i Akalla
X Jenny Jönsson, Migrationspolitisk
talesperson (C)
Thomas Hammarberg (Kommisionen
mot antiziganism)

Lokala föreningar
-

X Oroliga mödrar
X Fryshuset
X Street Gäris
X Kista SC
Queers i Järva

-

X Yolanda Bohm, Spoken Word
X Kista Big Band, storband som
accompangerar de övriga vid behov
och spelar mellan bytena
X Tina Wilhelmsson, vissångare
Silvana Imam, Hiphopare
Adam Tensta, Hiphopare
Simon Matiwos, Spoken Word Artist

Moderator
-

Alexandra Pascalidou eller Kurdo
Baksi

6.3 Kringaktiviteter
Runt om kring scenområdet kommer vi att arbeta med Kista SC och låta föreningar som deltar i
paraden genomföra olika aktiviteter. Det kan röra sig om enklare matförsäljning, aktiviteter för yngre
eller ge dessa möjligheter att visa upp sina verksamheter. Intäkterna för kringförsäljningen kommer
främst att tillfalla de föreningar som deltar, och är främst ett sätt att skapa mervärde för besökarna
och de deltagande föreningarna.

6.4 Seminarievecka
Under hela den inledande veckan inför paraden, som genomförs på en lördag, så vill vi arrangera ett
antal seminarier, föreläsningar och workshops runt om kring i Akalla, Husby och Kista. Detta för att
tydligare lyfta fram Järva Mångfaldsfestivals idéer, men också för att involvera lokalsamhället i ett
samtal och en process kring värderingar kring mänskliga rättigheter och mångfald.
Seminarieveckan är därför mycket viktig för att bygga ett lokalt nätverk som sedan kommer att leva
vidare och ligga till grund för det långsiktiga arbete som Järva Mångfaldsfestival vill åstadkomma.

6.4.1 Kvällsseminarierna
Seminarieveckan kommer att vara uppdelad i två delar, dels dagsaktiviteter och dels
kvällsseminarier. Kvällseminarierna ansvarar vi själva för och dagsaktiviteterna är aktiviteter som vi
uppmuntrar våra samarbetspartners att arrangera på egen hand i Rinkeby-Kista.
Kvällsseminarierna kommer att genomföras, måndag-torsdag, i lokaler som Fryshuset Husby
tillhandahåller Mångfaldsfestivalen i Akalla, Husby och i Kista. Alla lokaler ligger centralt i respektive
stadsdel och passar bra både för workshops, föreläsningar och panelsamtal.
Kvällseminarierna kommer att planeras och arrangeras av Järva Mångfaldsfestival, men i samarbete
med föreningar, organisationer och liknande aktörer som är experter på sina respektive sakfrågor
och metoder och som ställer upp gratis eller till mycket låga arvoden.
Syftet med seminarierna är att lyfta fyra specifika sakfrågor som är viktiga för festivalen, och att
lägga grund för starten på en lokal dialog och samarbete kring dessa i Norra Järva.
De seminarier som vi har planerade idag och de aktörer som är tillfrågade är:
Jämlikhet



Frågor



o Hedersfrågor
o Kvinnor i orten
o Feminism
Aktörer
o Fryshuset Elektra
o Kvinnolobbyn
o Varken Hora eller Kuvad
o Tjejforum och Street Gäris
o Mfl

HBTQ


Frågor
o Trans
o Gay
 Aktörer
o RFSL
o RFSU
o Queers i Järva
o Black Coffe Swe
o Mfl
Romers situation



Frågor
o Antiziganism
o EU-Migranter
o Tiggare
 Aktörer
o Föreningen HEM
o Unga Romer
o Romska Tjejjouren
o Mfl
Rasism och religionsfobi
 Frågor
o Antisemitism
o Islamofobi
o Afrofobi
 Aktörer
o Tillsammans För Sverige
o Muslimska, Judiska och
Kristna representanter
o Mfl

Dagtid kommer vi att uppmuntra våra samarbetspartners att arrangera aktiviteter i stadsdelen för
att uppmärksamma Mångfaldsfestivalen och vår temavecka. Det kan till exempel handla om att
Origo, ABF, RFSL, RFSU och Fryshusets olika verksamheter genomför workshops i skolor, på
fritidsgårdar eller i föreningslokaler. Dessa kommer dock inte att koordineras av oss.

7. Marknadsföring och kommunikation
Vi som arrangerar Järva Mångfaldsfestival har tillsammans ett brett nätverk inom och utanför
Järvaområdet som vi mobiliserar för att både marknadsföra festivalen och skapa ett så kvalitativt
program som möjligt.
Vi kommer utöver dessa kontakter att arbeta aktivt med sociala medier, både egna men också
genom färdiga texter som våra samarbetspartners publicerar i sina respektive kanaler. Detta
innefattar bland annat:







Fryshuset nationellt och lokalt,
Kista Närpolis,
Origo,
RFSL och RFSU
ABF
Lokala organisationer

Vi presenterade Järva mångfaldsfestival genom en debattartikel på Aftonbladet debatt (Järva
behöver respekt inte fler motsättningar, 27 juli). Detta har väckt stort intresse.
Vi har en arbetsgrupp som arbetar aktivt med att knyta föreningskontakter som både vill delta i
paraden, i seminarieveckan och kring scenprogrammet och ett utskick till lokala föreningar i RinkebyKista Stadsdel kommer att gå ut i månadsskiftet augusti/september med information och inbjudan.

Inför seminarieveckan och paraden kommer vi att arbeta aktivt med att vara extra synliga på olika
sätt i stadsdelen och på sociala medier. Vi hoppas här bland annat på samarbeten med bland annat
Kista Galleria och liknande lokala näringsidkare, men kommer också att arbeta mycket med affischer,
flygblad och mun-till-munmarknadsföring.
Under själva paradveckan har vi planer på att göra någon större synlig marknadsföringsinsats, men
den är ännu i planeringsstadiet.

8. Verksamhetsorganisation
8.1 Arbetsgrupper
Nätverksgruppen har delat upp sig i ett antal ideella arbetsgrupper som kommer att ansvara för olika
delmoment av planeringen inför festivalen. Dessa arbetsgrupper är i dagsläget:







Paraden
Marknadsföring
Föreningskontakter
Seminarieprogram
Scenprogram
Ekonomi

8.2 Projektledare
Vi vill anställa en projektledare för Järva Mångfaldsfestival under en kortare period på ca 2 veckor
innan festivalen och 2 veckor efter festivalen. Detta för att säkerställa kvalitén på arrangemanget,
både genom att säkerställa att vi har någon som kan prioritera och ha övergripande koll under
planeringen och genomförandet, men också så att vi kan utvärdera och dokumentera
genomförandet i efterhand inför nästkommande år. Det möjliggör också evenemangets oberoende
av någon större organisation som annars eventuellt skulle behöva stötta upp med mer resurser och
ev. åsikter.
Vi tror att denna projektledartjänst är mycket viktig. För även om vi är ett flertal aktörer inblandade i
nätverket kring mångfaldsfestivalen så är det ingen av oss som har tid eller resurser att arbeta heltid
med det, och att arrangera en verksamhet av denna omfattning är mycket arbetskrävande. Att få
möjligheten att anställa en koordinator skulle höja kvalitén på verksamheten avsevärt, vilket i sig
förstärker chansen att Järva Mångfaldsfestival uppfattas positivt av närsamhället och blir fortsatt
efterfrågat.
Personen kommer att arbeta heltid mellan 21 september och 16 oktober, dvs 1 månad.
Vi har en person utsedd och kontaktad som är beredd att börja arbeta på kort varsel och som är
insatt i sakfrågorna samt har stor erfarenhet av att arrangera liknande evenemang.
Arbetsuppgifter:





Att samordna och koordinera parad, scenprogram, och seminarier innan, under och efter
festivalen och festivalveckan.
Att dokumentera och utvärdera insatsen så att det finns ett bra underlag för det kommande
arbetet.
Att ansvara för administration
Att ansvara för att koordinera marknadsföring och kontakter med föreningar och andra
aktörer

9. Fortsättning och fortlevnad
Vår ambition är att detta ska vara startskottet på ett mycket långsiktigt värdegrundsarbete i Norra
Järva som inkluderar boende, föreningar, näringsliv och myndigheter. Därför är det av största vikt att
festivalen det här året uppfattas som en positiv och konstruktiv verksamhet, men också att allt vi gör
strävar mot att lägga en grund för fortsatt dialog.
Därför ska alla seminarier som vi arrangerar ha ett tema kring hur vi skapar långsiktigt arbete kring
respektive sakfråga, Mångfaldsfestivalen ska arrangeras igen nästkommande år och vi ska
dokumentera allt vi gör noggrant så att detta kan återupprepas, fast bättre och med mer
framförhållning till nästa år.

10. Dokumentering
Dokumentering ska genomföras av projektledaren, om möjligt, annars av nätverksgruppen och
innefatta:






Mötesanteckningar
Fotografering och filmmaterial,
Utvärderingar baserade på erfarenhetsinsamlande workshops med nätverksgruppen
Intervjuer med deltagande föreningar och arrangörer
m.m.

Och ska resultera i både en rapport om själva genomförandet och om resultatet. Denna kommer
både att kunna ligga till grund för nästa års arbete samt fungera som redovisning till bidragsgivare
och sponsorer.

11. Budget
Vi har valt att presentera tre olika alternativa budgetar för festivalen. De får dock olika konsekvenser
för genomförandet av verksamheten och detta kräver en kort inledning.
Arvodena för artister vi anger här är ungefärliga och kan komma att variera beroende på vilka
artister som vi kan få att ställa upp eller inte. Alla har inte tackat ja i dagsläget, och vissa kan komma
att bytas ut om de inte kan, eller ber om för mycket betalt. Budgeten är baserad på en uppskattning
av vad som vi tror är rimligt att få tillstånd.
Om vi får minimibudgeten beviljad kommer vi att genomföra arrangemanget, men det kommer att
bli en minsta-möjliga-leverans utan större artister, med ett nedkortat seminarieprogram och en
enklare parad. Projektet kommer ha svårt att kvalitetssäkras och ta med sig nödvändigt momentum
framåt i tiden.
Med mellanbudgeten kommer vi att kunna arrangera ett större scenprogram och ett eller ett par
seminarier, men vi kommer inte ha möjlighet att kvalitetssäkra och dokumentera verksamheten så
att den säkert kan förbättras framöver.
Med full budget kommer vi att kunna leverera den fulla verksamhet vi beskriver i denna ansökan,
med fullt scenprogram, seminarier och dokumentering.

11.1 Gemensamt för alla budgetar
Egenfinansiering

Fryshusets seminarielokaler i Akalla, Kista och Dalhagsskolan

8 timmar motsvarande
1000 kr/timmen

Ideellt arbete motsvarande 1 heltid i 1 månads förplanering från nätverket
Ytterligare egenfinansiering kan ev. komma från studieförbund eller näringsliv framöver.

11.2 Minimumbudget

44 500 kr

Scenbygge
6 x 4 m scen inkl. personal, ljud och ljus

30 000 + moms 25 %

37 500 kr

Arvoden till föreläsare och artister
Inga arvoden

0

Paraden
Funktionärsvästar

3000 kr

Marknadsföring
Affischer

4000 kr

Totalt

44 500 kr

11.3 Medelbudet

83 000 kr

Scenbygge
6 x 4 m scen inkl. personal, ljud och ljus

30 000 + moms 25 %

37 500 kr

Yolanda Bohm

2800 + moms 25 %

3500 kr

Tina Wilhemsson

4000 + moms 25 %

5000 kr

Hiphopartist (ej klar)

15 000 + moms 25 %

18 750 kr

Moderator

5000 + moms 25 %

6 250 kr

Arvoden till föreläsare och artister

Paraden
Funktionärsvästar

3000 kr

Banderoll med ”Järva Mångfaldsfestival”

2000 kr

Marknadsföring
Affischer

4000 kr

Ekonomiadministration
Fakturahantering via Fryshuset, ABF eller liknande

3000 kr

Totalt

83 000 kr

11.4 Full budget

155 500 kr

Scenbygge
6 x 4 m scen inkl. personal, ljud och ljus

30 000 + moms 25 %

37 500 kr

Kista Big Band

30 000 + moms 25 %

37 500 kr

Yolanda Bohm

2800 + moms 25 %

3500 kr

Tina Wilhemsson

4000 + moms 25 %

5000 kr

Hiphopartist (ej klar)

15 000 + moms 25 %

18 750 kr

Moderator

5000 + moms 25 %

6 250 kr

Arvoden till föreläsare och artister

Paraden
Funktionärsvästar

3000 kr

Banderoll med ”Järva Mångfaldsfestival”

2000 kr

Marknadsföring
Affischer

4000 kr

Projektledning
Projektledare 100 % i 1 månad á 25 000 kronor + sociala avgifter

35 000 kr

Ekonomiadministration
Fakturahantering via Fryshuset, ABF eller liknande

3000 kr

Totalt

155 500 kr

