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Om George Graham Foundation

avkastningen går till en stipendiefond för unga musiGeorge Graham Foundation är en politiskt och reli- ker, 2) utveckling och etablering av Graham Foundagiöst obunden ideell förening som baserar sin verk- tion Orchestra (GFO-storband) som spelar musiken
samhet på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga från hans notbibliotek samt 3) att vara delaktig i samrättigheterna från 1948; Petter Hellströms forskning hällsdialogen för att sprida välbefinnande och glädje.
om svensk identitet (idéhistoria, Uppsala Universi- Medlemmarna arbetar med människor som har en
tet); John Steinbergs pedagogik kring talangutveck- idé eller vision - som vill hjälpa samhället framåt. Ett
ling; Joakim Ahlströms pedagogik kring förbättrings- exempel på detta är det fina arbete som Mångkultuarbete och ständiga effektiviseringar; Trip Barthels rella enheten (MKE) inom Barn- och ungdomsförvaltarbete “från konflikt till samstämmighet”; John Doerr ningen i Sigtuna kommun gjorde på Mångfaldsfestival
- talang/intresse-tillämpas i gemensamma projekt 2017, relationsbyggeträffar i grannskap tillsammans
(OKR) och George Grahams (1937 – 2011) levnadsex- med Initiatives of Change och från GGF i en serie radiointervjuer hos Radio FM 88,2 Sigtuna.
empel.
George Graham Foundation (GGF), ideell förening bildades 21 mars 2017 i Sigtuna. Utgångspunkten för våra satsningar baseras på insikter, kunskaper
och lärdomar som DJ Maytan fått under 40-års nära
vänskap, musiksamarbete och engagemang i sociala frågor med George Graham i dialog med samtliga
medlemmar för att identifiera deras intresse för att
tillsammans etablera projekt.
Vår huvudfokus är att se individens förmågor, intressen och engagemang oberoende vilken kultur
och situation man kommer ifrån. Vi definierar projekt
utifrån dessa grundförutsättningar som gagnar individen, gruppen och samhället. Den här utgångspunkten underlättar för att öka trivsel i mångfald - något
som är grundprincipen för ökad glädje och välbefinnande.
Föreningen består av eldsjälar som fokuserar sitt
arbete inom tre huvudområden: 1) förvaltning av
George Grahams resurser och instrumentsamling där

1 Stipendiefond för unga musiker

Ett av George Grahams önskemål var att en ideell förening skulle förvalta hans resurser där avkastningen
skulle gå till en stipendiefond för unga musiker. Vi är
just i början av planeringen och det är ett gediget arbete som kräver engagemang under ett långt tidsperspektiv för att etablera en stark grund för stipendiefonden. Det behövs lokaler, insatser och mänskliga
resurser. Vi ser ljust på framtiden och fortsätter arbetet att hitta samarbetspartners och donatorer så att
vi får ett bra fundament för arbetet med ungdomar.

2 Graham Foundation Orchestra

Storbandet har sina musikaliska rötter från UNESCO
Word Peace Jazz Orchestra (sedan 1960-talet) under
ledning av George Graham och Dizzy Gillespie. Orkestern består i dag av sjutton av Sveriges bästa musiker

 Luis Palma Aguirre, Dogge Doggelito och DJ Maytan hälsar välkommen till Mångfaldsfestival 2018
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och jazzprofiler.
GFO storband medverkar som husband på Mångfaldsfestivaler/mångfaldsshower, spelar tillsammans
med internationellt kända artister, dansgrupper och
kör; förutom att orkestern spelar vid andra självständiga sammanhang.
Musikerna kommer från många bakgrunder - men
det de har gemensamt är en äkta glädje för musiken
och sin professionalism. Flera har spelat på nationell
eller internationell nivå under sin karriär och trivs i
Graham Foundation Orchestra under ledning av DJ Maytan.

Vad kan vi göra för att så många som möjligt — folk
från olika kulturer, folk med olika värdegrunder och
intresseområden — kommer tillsammans och har en
egen festival för att främja glädje, hopp, framtidstro,
välbefinnande med musikinslag, dans, drama och en
god stämning? Idén utvecklades vidare under våren
2017. Resultatet blev bildandet av George Graham
Foundation och Mångfaldsfestivalen - firandet av Sigtuna kommuns kulturella mångfald.
Ett gediget arbete under våren 2017 och framåt
hösten såg till att Mångfaldsfestivalen blev en realitet. Lördag den 21 oktober 2017 var det dags för en
fantastisk fin festivaldag på Kulturumteatern i Märsta. Det var den första mångfaldsfestival - sedan Sigtuna etablerades år 980 e.Kr. - på Kulturumteatern.
Innan festivalen hade vi dialog med tusentals intresserade, och stämningen hos publiken var på topp på
denna Mångfaldsfestival.
Alla i styrelsen, tillsammans med medlemmarna,
medhjälparna, artisterna och deltagarna hade en
toppendag!

3 Ökning av välbefinnande och glädje i
samhället

George Graham Foundation deltar i samhällsdialogen och strävar efter att öka välbefinnande och glädje. Hur gör man det? Välbefinnande och glädje kan
tänkas vara något helt privat - men att se på det som
en nödvändighet i det kollektiva samhället är en helt
ny tanke och det kräver eftertänksamhet och ett helt
nytt perspektiv och nya insikter. DJ Maytan m.fl. hade
den här idén under många år och redan innan 2011 i
samtal med George Graham själv (innan George GraUnder: DJ Maytan och Harald Indgul deltog på Järvaveckan i
ham gick bort).
Tillsammans med några vänner i Sigtuna utveck- Stockholm, juni 2018.
lades konceptet under hösten 2016 utifrån frågan:
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och Märsta bibliotek / integrationsavdelningen.
Även lördag 10 november anordnade George Graham Foundation en mångfaldsfestival med Finska
föreningen med en gästartist från Finland som dansade tango under en timmes program på Kulturlänken.
Tema för årets satsningar och för Mångfalsfestival
2018 har varit dans. Samtliga kulturer har sina danser
och dagens ungdomar har sina danser som bevisar
värdefulla samhällsvärderingar. Danspedagog Helena
Gunnarsson har tillsammans med George Graham
Foundation organiserat och genomfört flera dansprojekt som speglade möten mellan olika kulturer i
kommunen.
För att både attrahera flera deltagare och att sätta
igång en process där flera intressen och engagemang
kunde identifieras och struktureras etablerades dela-med-dig workshops i Märsta bibliotek och Valsta
Centrum. Workshops inkluderade internationell matlagning, hälsa, dans, musik, ungdomsdialog, miljöarbete, seminarier kring familjeliv, ungdomsledarskap
m.m. Samarbeten har etablerats med ideella organisationer, skolor och näringslivsrepresentanter. Detta
förstärkte satsningen på kvalité och bidrog till ytterligare satsningar i mångfaldsarbetet.

Över: DJ Maytan mottar ett pris från Rotary International
Stockholmsklubb för sina ideella insatser nov. 2018.

Årsberättelse 2018

Ökat antal medarbetare på Mångfaldsfestivalen

Antal deltagare som medverkade på Mångfaldsfestivalen 11 november ökade minst tre gånger jämfört
med 2017. Ungefär hälften av de aktiva konstnärliga
inslagen kunde tas tillvara på Mångfaldsfestivalen.
Över 150 personer från minst 35 nationaliteter deltog aktivt. Omkring 40 % av deltagarna från artister,
föreningar och organisationer, ungdomar och vuxna
kom från grannskapet Valsta i Sigtuna.
Mångfaldsfestival 2018 inkluderade presentationer av idéhistoriker Petter Hellström från Uppsala
Universitet och Ted Hesselbom, Sigtuna Museet om
den historiska mångkultur som berikar svensk identitet samt själva invigningen av kommundirektör Christer Wikström och Anders Kästel med en fanfar på en
“heraldtrumpet”. Dogge Doggelito var konferencier
och som gästartist spelade han även congas och rappade som en del av mångfaldsshowen. En speciell inbjudan hade gått till nyanlända och asylsökande och
detta arbete koordinerades av Initiatives of Change
5

Graham Foundation Orchestra

tion anordnas. Detta ser vi som en allvarlig utmaning
inför Mångfaldsfestival 2019.

GFO-storband har under året deltagit på Mångfaldsfestivalen.
Omkring 20 organisationer, som brukar anlita livemusik, har kontaktats för att skapa intresse för Graham Foundation Orchestra. Några funderar men inga
bekräftelser till speluppdrag har inkommit. Intresse
ökar för att etablera Mångfaldsfestivaler/shower i
andra kommuner. Möjligheter undersöks för att etablera GFO-storband i Sigtunas kulturliv.

Arbete med trivsel i mångfald kräver
nya insikter

Termen ”mångfald” verkar omedelbart lätt att begripa
(etniskt/kulturell mångfald: sammansatt av individer
och folkgrupper från olika bakgrunder). Utmaningen
är att arbeta med konceptet. Vanligtvis saknas både
en infrastruktur i kommunerna (inom en kommun,
bland föreningar, organisationer och företag) för att
ta fram intressen och färdigheter hos människor från
olika kulturer samt en mycket stor utmaning: att hitta
lämpliga och rimliga lokaler. (forts. s. 10).

Lärdomar från Mångfaldsfestivalen

Vi har fått mycket positiva och konstruktiva återkopplingar från besökare och deltagare på Mångfaldsfestival 2018. De lärdomar vi har fått från eventet är att
det kräver en hel helg med aktiviteter. Vi ser även att
för att kunna göra det mer barnvänligt behöver festivalen starta tidigare på dagen. Vi behöver även bli
bättre på att specificera programpunkterna, berätta
mer om de olika artisterna för att skapa intresse och
göra festivalen än mer familjevänligt. En utmaning är
även att etablera nätverksmöten mellan föreningar
och organisationer kring Mångfaldsfestivalen. Vi vill
gärna utveckla koncepten med servering av interna- Under: Deltagare på en grannskapsträff hos Initiatives of
tionell mat. På grund av akut brist på övningslokaler Change i Sollentuna, december 2018
för storbandet och artisterna kunde endast en repeti-
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Digital marknadsföring

Till vänster: digital affisch för höstlovsaktiviteter i grannskapet Valsta, vecka 44.

Under: Dela-med-dig-workshops
i grannskapet Valsta hösten 2018.

Till vänster. affisch för Mångfaldsfestival 2018 med Dogge Doggelito som konferensier och GFO storband.
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Några av artisterna som medverkade på Mångfaldsfestival 11 november 2018
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Med dessa två på plats underlättas det långsiktiga, strategiska och metodiska arbetet att utveckla
mänskliga resurser för att berika lokalsamhällen och
grannskap. Sigtuna kommun består av en befolkning
där över 32 % är född utomlands (1). Det finns därför underlag för att etablera ett Mångfaldscentrum i
kommunen.
1. Källa: SCB, andel utrikes födda 2017, visar att Sigtuna kommer
på femteplats i Sverige med kommuner med högst andel utrikes
födda. Se scb.se.

Valstadagen 2018

Under juni 2018 deltog George Graham Foundation
på Valstadagen med en liten show och musikaliska
bidrag av Dilyar och DJ Maytan. Tillsammans spelade
de kurdisk och svensk folkmusik. Vi hade en liten utställning och inbjöd folk i grannskapet Valsta till våra
dela-med-dig workshops i Valsta centrum.

Järvaveckan 2018

Under juni 2018 deltog vi på Järvaveckan och träffade
200 personer, som introducerades till arbetet vi gör
kring trivsel i mångfald och grannskapsutvecklingsprojekt. Under 4 dagar pratade vi med företrädare
för organisationer, lokalföreningar, kommun- och
länspolitiker, myndighetspersoner och företag kring
principer för att utveckla koncepten som nämnts.
Arbetet är givande och många samtal ledde till
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Välkommen att
anlita Graham

Foundation
Orchestra - ett av
Sveriges BÄSTA
storband!

Under: Graham Foundation Orchestra
Mångfaldsfestival 2018

fördjupad vänskap och samarbeten. Vi träffade även Sigtuna kommun – Kultur och fritid
möjliga sponsorer, men något konkret stöd dök inte Helt sedan starten innan George Graham Foundaupp.
tion bildades mars 2017 har vi fått stöd och service
från Sigtuna kommun. Under 2018 har vi fått stöd i
form av bidrag till Mångfaldsfestivalen samt bidrag
Samarbeten
Under 2018 har vi inlett samarbete med Sigtuna till höstlovssatsningen. Dessutom har stödet utökats
kommun, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, med att Kulturproducenten Karin Andén har varit akSigtuna Radio, Valsta Utveckling, Rosersberg Slotts- tivt i planeringen.
hotell AB, Destination Sigtuna, ABF, m.fl.

Rotary International

Samtal med Rotary-klubbar pågår kring mångfaldsHela Sverige ska leva är en organisation som arbetar satsningar. En glädjande nyhet meddelades vi om unmed landsbygdsutveckling som ser på viktiga koncept der juni. Vi skulle få ett pris som skulle utdelas senare
kring lokalt inflytande och infrastruktur och som har till hösten! Den 15 november 2018 delade Rotary
projekt kring hur hela Sverige ska bli ett land i balans. Stockholm-International ut Ron Pavellas Award till DJ
Styrelsen bestämde tidigt 2018 att vi skulle ansöka Maytan, George Graham Foundations ordförande för
om medlemskap i deras avdelning för Stockholms utsökt arbete med integration.
län, och vår ansökan om medlemskap accepterades
efter sommaren 2018 av Hela Sverige ska leva. Vi Radio Sigtuna
har nu haft flera möten med Hela Sverige ska leva Under 2018 har vi intervjuats flera gånger av Radio
på länsnivå och tillsammans med dem studerar vi Sigtuna. Luis Palma Aguirre har varit en stor resurs
närmare grannskapssatsningar och olika teman som och leder sitt eget program Av egen kraft som har
inbegriper trivsel i mångfald runt om i landet.
medverkat till att George Graham Foundation har

Hela Sverige ska leva

fått möjligheter att nå ut med tankarna kring trivsel i
mångfald. Vi satsar på flera program för 2019.

Initatives of Change (IofC)

Initiatives of Change är ett nätverk av människor som
arbetar för förändring, fred och försoning i individer
och i samhället. Under våren och efter sommaren
ingick vi i ett omfattande samarbete med IofC kring
Mångfaldsfestivalen, dela-med-dig-workshops och
grannskapssatsningar i Valsta Centrum. Vi har även
sökt bidrag tillsammans gällande arbete med nyanlända. Tyvärr blev det inga anslag, men arbetet fortsätter och kommer att bära frukt de kommande åren.
Vi är mycket glada för deras engagemang.

Arlanda gymnasium

Arlanda Gymansium - Rektor Anna Karin Lundmark
har underlättat samarbetet med oss och Mångfaldsfestivalen inte minst genom att tillåta att musikläraren Kristina Yondt med elever kunde delta i Mångfaldsfestivalen.

Valsta Utveckling

Inledande kontakter pågick under 2018 för att få
igång ett samarbetsformat kring grannskaps-satsningar i Valsta. Vi erfar att vi är en ny förening för
Rosersberg Slottshotell AB
Vi har en bra dialog med Joakim Landen som beto- Valsta Utveckling, som redan är i gång med pågående
nar att trivsel i mångfald är en grundförutsättning för aktiviteter. De behöver ytterligare tid för att kunna ge
George Graham Foundation ett bra stöd i det viktiga
samhället. De stödjer vår verksamhet.
arbetet kring att skapa trivsel i mångfald.

Destination Sigtuna

ABF

En dialog pågår och vi deltar på Frukostklubben.

Inledande kontakter med myndigheter

Vi har informerat representanter för statliga myndigheter på läns- och kommunnivå kring våra satsningar
för trivsel i mångfald och har fått mycket positivt gehör, speciellt för integrationsarbete med nyanlända i
grannskap i Stockholms län.

Ett samarbete med ABF påbörjades efter sommaren
2018 som bistod oss med rådplägning, lokaler och
även ekonomiskt.

Mångkulturellt centrum - Mångkulturella
kalendern

Mångkulturellt centrum i Botkyrka är en kommunal
stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden
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reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. Vi
har blivit deras återförsäljare av Mångkulturella kalendern för 2019 och hoppas att detta kan bli en bra
produkt som fler i Sigtuna kan ta del av de kommande åren.

Dilyar med DJ

Gruppen Dilyar och DJ bildades för att kunna visa på
kulturberikande möjligheter i mötet mellan en kurdisk och svensk musiktradition. De två musikerna har
genomfört tre spelningar i regi av George Graham
Foundation under 2018. De har fått en mycket fint
och varmt mottagande av publiken.
Speciellt blev folksången “Vem kan segla för utan
vind” tillsammans med den kurdiska melodin ¨Duvan¨ med kurdisk/svensk tonsättning och framförd
med svensk/kurdiska-instrument ett musikstycke
som attraherade åhörarna. Hunermend Dilyar är den
mest kände kurdiske artisten i världen med över 12
miljoner visningar på YouTube. DJ är en professionell
musiker sedan 15 års ålder från västkusten USA som
gillar svensk folkmusik och sitt althorn.

tuna och andra företagare för att ta fram berikande
mångfaldsaktiviteter inför olika kulturella engagemang och events.

Mångfaldscentrum för kulturgrupper,
sång och musik

För att främja arbete med infrastruktur och lösa lokalutmaningar föreslår vi att kommunen tar fram ett
Mångfaldscentrum — något som skulle kunde bli ett
mångkulturellt nav för både det strategiska mångfaldsarbetet och grannskapssatsningar i hela länet.
Det skulle även bli en mötesplats för flera kulturgrupper med fokus på rörelse, dans och musik.

Ökat engagemang – men utmaningar
finns

För att öka engagemanget med trivsel i mångfald
samarbetar vi nu med flera aktörer: Sigtuna Radio,
Märsta bibliotek, Initiatives of Change, Hela Sverige ska Leva, ABF, Sigtuna Företagarna, Rosersbergs
Slottshotell AB, Arlanda Gymnasiet, MKE, m.fl. Den
stora utmaningen är att etablera kontakt med olika
kulturföreningar eftersom mycket föreningsarbete i
sin natur ”omedvetet” vilar på en princip om en exklusiv verksamhet (aktiviteter som utesluter andra,
Övriga artister
Deltagare i Mångfaldsfestivalen beskrivs under bil- som vill främja intern verksamhet eller vara avskild
derna och inkluderar Entra Frontera Kids, dansgrup- från andra). Dialogen med individer från olika kultuper under Helena Gunnarsson, Nik Dee Dahlström, rer har nåtts via gemensamma intressen så som mat,
Karolina Karner, Kristina Yondt med elever, Honya En- dans, hälsa, m.m.
semble, Mohammad Khaladjan, Honermend och Jin
Dilyar, Michael Burt, Janne Löw och Therese Neamí.
Dela-med-dig-workshops i Valsta
Flera föreningar bjöd på korta presentationer i foajén.
George Graham Foundation samarbetar med Initiatives of Change med dela-med-dig-workshops i Valsta
Stort intresse för mångfaldssatsningar Centrum. Detta var en del av satsningarna som ingick
De senaste två åren har George Graham Founda- i förberedelserna inför Mångfaldsfestival 2018. Samtions medlemmar, i samarbete med olika förening- arbetet mellan de två organisationerna är tät och
ar och organisationer arbetat ideellt för att visa de mycket arbete ligger i att förbereda och anordna allt
rika förutsättningar som finns i kommunen. Sigtuna det praktiska på möten, workshops och på att entukommun, skolor, näringslivet, studieförbund, andra siasmera grannskapet. Tillsammans med nyanlända
ideella organisationer och övriga medhjälpare har och intresserade har det varit ett antal fina aktiviteöver lag visat stort intresse för vårt arbete. I några ter i Valsta Centrum.
fall upplevs däremot ett avvaktande förhållningssätt
En utmaning vi emellertid sett initialt är ett revirför att underlätta för George Graham Foundations tänk från föreningar och organisationer gällande logrannskapssatsningar. Detta visar emellertid att kaler. Detta är övergående, men visar hur lokalbristen
mångfaldsarbetet har potential och att invånarna ser blir effektiva hinder för att skapa trivsel i mångfald i
detta som viktigt.
grannskapen.
Sigtuna kommun ökade även sina satsningar under
2018 genom att kulturproducenten Karin Andén blev Höstlovssatsning i Valsta – utan ungmer aktiv i planeringen och genomförandet av Mång- domar
faldsfestivalen. Vi ser fram emot att etablera ett när- Under vecka 44 (29 oktober – 2 november 2018) anmare strategiskt samarbete med Valsta Utveckling. ordnade George Graham Foundation höstlovsaktiVia näringslivschefen i Sigtuna har en kontakt för viteter för ungdomar 11-14-åringar på Valstaskolan.
ökad dialog inletts tillsammans med Destination Sig- Arbetet, där en från styrelsen tillsammans med ett
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par nyanlända afghanska unga vuxna under veckodagarna, var att vara tillgänglig i grannskapet, att anordna lekar och sportaktiviteter för ungdomarna, att
undersöka området, samtala med befolkningen och
utveckla grannskapssatsningar. Det blev dialog med
några få ungdomar inom målgruppen där intresset
för att medverka på utforskning, sport- och trivselaktiviteter i grannskapet visade sig vara mycket lågt.
Genom samtal med de yngre barnen (8-10-åringarna) samt 15-18-åringarna visade sig intresset större, men de ungdomar och föräldrar som berättade
att de skulle komma, dök aldrig upp. Detta är en bra
lärdom, och visar att det tar tid bygga relationer och
en indikation på vilka resurser som behövs.

(eller mellan kommuner i ett län) och jämföra olika
faktorer och studera effekten av arbetet med ”trivsel
i mångfald”?
Dessa djupa och viktiga frågor arbetar George
Graham Foundation med. Vi är helt i början av ett
omfattande arbete, och det är många vita fläckar
på kartan. Tillsammans med organisationerna “Hela
Sverige ska leva” och “Initiative of Change” m.fl. tar
vi nu fram en grundkarta och utvecklar koncepten för
kommande års grannskapssatsningar.

Värdet av strategisk rådplägning på gräsrotsnivå

Under året har vi tagit fram koncept för att förstå
grundläggande principer för metodiska och systemaSamarbeten och projektansökan
tiska planer kring trivsel i mångfald i grannskapen, och
Dialog med representanter från olika aktörer inom vi ser värdet av att grannskapen håller grannskapsidrott, miljö, hälsa, näringsliv och skolor har inletts möten, kanske fyra gånger per år, omkring var tredje
som en förberedelse inför kommande års aktiviteter. månad. Konceptet vi arbetar med (som bara delvis är
Samtal med representanter från olika kommuner, utprovad) består av en serie cykler av ”grannskapslänsstyrelser och statliga myndigheter när det gäller möten/reflektionsmöten” där eldsjälarna och förenmångfaldsfrågor har inletts. Vi har under året sökt ingsaktiva inom sitt närområde möts till rådplägning,
sponsormedel från 200 företag och till runt 20 fon- reflektion och planering under tremånaders cykler.
der/stiftelser/legat har vi skickat ansökan om bidrag.
I detta tidiga skede är vi i en intensiv dialog med
Detta arbetet är omfattande, men hittills har vi inte “Initiatives of Change” och “Hela Sverige ska leva”
lyckats att finansiera några större delar av vår verk- samt ett antal kommuner. Ett arbete för att ta fram
samhet.
de inledande kapitlen i en serie mångfaldsmanualer
och grannskapshandböcker pågår. Vi utvärderar även
befintliga handböcker som finns bland övriga förenArbete med George Grahams musikingar, organisationer, studieförbund och hos trosoch instrumentarkiv
samfunden.
Diskussioner har inletts med medlemmar som sköter
om George Grahams musikinstrument om att etablera och genomföra en stipendiefond. Färdiga planer Vad är ungdomarnas roll i deras egna grannberäknas vara klara under 2019.
skap?
Tillsammans med skolor ser vi närmare på skolornas
och elevernas roll i grannskapsarbetet. Speciellt foGrannskapsutvecklingsprojekt
kus är på ungdomarnas roll, där de nu får i uppdrag
Vad är ett grannskap egentligen?
att vara de som ska vara i framkanten av grannskapsTermen ”grannskap” är en utmaning. Vi förstår intui- arbetet kring att skapa trivsel i mångfald. Detta arbetivt att grannskap måste handla om vårt närområde, te är också i sin första början men vi har hunnit att
där vi bor. Men hur stort är ett grannskap och vilka få positiva reaktioner kring arbetet. Än så länge har
bor i grannskapet, hur ser det ut geografiskt, politiskt, dock ingen av de skolor vi har varit i kontakt med i
demografiskt, socioekonomiskt, kulturellt och hur tar Stockholms län sett att de kan ställa upp.
vi pulsen på grannskapen i en kommun gällande trivDet står i läroplanen för samhällskunskap att elevsel i mångfald? Hur kan vi metodiskt utveckla mänskerna
ska göra elevprojekt i sina grannskap och närliga resurser genom studiecirklar, öka förståelsen för
varje människas förmågor, talanger och kunskaper? områden, men traditionella elevprojekt i grundskoHur kan vi integrera nyanlända i grannskapen? Hur lans regi visar sig ofta vara av låg kvalité och sker utan
att grannskapet får insikter i elevarbeten.
skapas välmående och trivsamma grannskap?
George Graham Foundation föreställer sig att ungVad är bästa sättet att undvika revirtänk och främja domarna, speciellt de yngre ungdomarna, 11-14samarbeten mellan föreningar, skolor, lokala och stat- åringarna får i uppdrag att bjuda in till grannskapsliga myndigheter, organisationer, samfunden, studie- möten och anordna trivselträffar i sina grann- skap
förbunden, sportklubbar, företag och entreprenörer? med kulturella inslag, musik och drama, tillsammans
Kan vi kategorisera grannskapen inom en kommun
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med studiecirklar för att förstå grannskapsprocesser- George Graham Foundation är nu en
na och de sociala krafter som påverkar de boende i internationell verksamhet
grannskapen. Vi är i ett tidigt skede kring skolarbete George Graham Foundation har sedan sommaren
och ser fram emot att rådslå med flera skolor kring 2018 en dialog med ett flertal intresserade i flera
skolans och ungdomarnas roll i grannskapen.
städer i USA som stödjer vår verksamhet som möjliggjorde att en kompositör kunde skriva musik för
Medlemsutveckling
Mångfaldsfestivalen. Vi har även fått bidrag till markGeorge Graham är en liten organisation, med om- nadsföring. Vi har internationella intressen under
kring 20-tal medlemmar (31 december 2018) som planering för framtida event och samarbeten.
jobbar för alla i samhället. Vi arbetar för inklusivitet,
trivsel i mångfald och tar tillvara varje medlems och
medborgares intressen och engagemang i arbetet
vi utför. Arbetet vi gör är till för alla som önskar bidra till en bättre värld, ett bättre samhälle, som ser
varandras unika goda egenskaper, som är nyfikna på
varandra och som vill lära av varandra, oberoende av
kultur, etnisk tillhörighet, vilken religion man har, vart
man kommer ifrån, vilka kunskaper och erfarenheter
man har.
Vi vill gärna ha dig som medlem – då kan vi göra
mycket mer. Vi vill satsa på trivselaktiviteter, utveckla Mångfaldsfestivalen och sätta en ny kurs för samhällsutvecklingen. Vi vill etablera sunda grannskap,
där grannar och medarbetare arbetar för att utveckla
mänskliga resurser tillsammans.

George Graham Foundation, styrelse
Vår styrelse 2018 har bestått av sju personer:
•
•
•
•
•
•
•

DJ Maytan, ordförande, producent, musikalisk
ledare GFO-storband
Luis Palma Aguirre, viceordförande, marknadsansvarig
Harald Indgul, sekreterare, IT-ansvarig, projektansvarig
Bijan Safai, ekonomiansvarig
Nahid Safai, styrelsemedlem
Barbro Borud, kåseriskribent, styrelsemedlem
Cynthia Maytan, styrelsemedlem

Dilyar Hunermend har varit styrelsekonsult.
Under år 2018 har styrelsen haft styrelsemöte fyra
gånger. George Graham Foundation arbetar för jämlikhet och styrelsen består av 42 % kvinnor och 57 %
män som kommer från fem nationaliteter.
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Scener från Mångfaldsdfestival 2018
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Sponsorer för trivsel i mångfald

Kontakta info@ggfsweden.org,
eller ring 073-641 56 00 om du vill
sponsra George Graham Foundation.
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