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Om George Graham Foundation 
George Graham Foundation är en politiskt och religi-
öst obunden ideell förening som baserar sin verksam-
het på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-
tigheterna från 1948; Petter Hellströms forskning om 
svensk identitet (idéhistoria, Uppsala Universitet); John 
Steinbergs pedagogik kring talangutveckling; John 
McKnights tillgångsbaserad grannskapsutveclingskon-
cept (ABCD Institute); Joakim Ahlströms pedagogik 
kring förbättringsarbete och ständiga effektivisering-
ar; Trip Barthels arbete “från konflikt till samstämmig-
het”; John Doerr - talang/intresse-tillämpas i gemen-
samma projekt (OKR) och George Grahams (1937 
– 2011) levnadsexempel.  

George Graham Foundation (GGF), ideell fören-
ing bildades 21 mars 2017 i Sigtuna. Utgångspunkten 
för våra generella samhällsbyggande satsningar ba-
seras på insikter, kunskaper och lärdomar som styrel-
sens medlemmar besitter. Speciellt i ett anförande av 
idéhistoriker vid Uppsala Universitet, Petter Hellström, 
Steninge konferens 2010, betonade han att svensk 
identitet alltid har varit internationellt inkluderande. 
Därför är svensk identitet stärk. Ett annat, lika så vik-
tigt exempel är DJ Maytans 40-års nära vänskap, mu-
siksamarbete och engagemang i sociala frågor med 
George Graham, för att identifiera andras intresse 
för att etablera projekt som gagnar individen, grup-
pen och samhället. Vår huvudfokus är att se individens 
förmågor, intressen och engagemang oberoende vil-
ken kultur och situation man kommer ifrån. Denna ut-

gångspunkt 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 Ge-
orge Grahams resurser och instrumentsamling där av-
kastningen går till en stipendiefond för unga musiker, 
2) utveckling och etablering av Graham Foundation 
Orchestra (GFO-storband) som spelar musiken från 
UNESCO:s World Peace Jazz Orchestras notbibliotek 
samt 3) att vara delaktig i samhällsdialogen för att 
sprida välbefinnande och glädje genom tillgångsba-
serat grannskapsutvecklingsprojekt.  

Medlemmarna arbetar med människor eller orga-
nisationer som har en idé eller vision - som vill hjälpa 
sitt lokalsamhälle, närområde eller grannskap framåt. 
Ett exempel på detta är våra femton dela-med-dig-
workshops och studiecirklar i Sigtuna som engagerar 
personer från olika kulturer i ämnen som de brinner 
för; samarbeten med olika föreningar, och studieför-
bund som GGG (Glädje, Guldkant och Gemenskap), 
Valsta Simhall och ABF Märsta. 

1 Stipendiefond för unga musiker
Ett av George Grahams önskemål var att en ideell 
förening skulle förvalta hans resurser där avkastning-
en 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 tids-
perspektiv för att etablera en stark grund för stipen-

Möte med Café Planet 22 oktober 2019 på Sigtunastiftelsen: 



4

diefonden. Det behövs lokaler, insatser och mänskliga 
resurser. Vi ser ljust på framtiden och fortsätter arbe-
tet att hitta samarbetspartners och donatorer så att 
vi får ett bra fundament för arbetet med ungdomar. 

2 Graham Foundation Orchestra (GFO)  
Storbandet har sina musikaliska rötter från UNESCO 
Word Peace Jazz Orchestra (sedan 1960-talet) under 
ledning av George Graham och Dizzy Gillespie. Or-
kestern består i dag av sjutton av Sveriges bästa mu-
siker 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 professiona-
lism. Flera har spelat på nationell eller internationell 
nivå under sin karriär och trivs i Graham Foundation  
Orchestra under ledning av DJ Maytan. 

3 Ökning av välbefinnande och glädje i 
samhället 
George Graham Foundation deltar i samhällsdialo-
gen kring tillgångsbaserad grannskapsutveckling och 
strävar efter att öka välbefinnande och glädje. Hur 
gör vi det? Välbefinnande och glädje kan tänkas vara 
något helt privat - men att se på det som en nödvän-
dighet i det kollektiva samhället är en helt ny tanke 
och det kräver eftertänksamhet och ett helt nytt per-
spektiv och nya insikter. DJ Maytan med vänner hade 
den här idén under många år och redan innan 2011 
i samtal med George Graham själv (innan George 
Graham gick bort).  

Tillsammans utvecklade vännerna konceptet un-
der hösten 2016 utifrån frågan: 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 

Harald Indgul träffer Reach for Change på Järvaveckan,  
juni 2019

bildandet av George Graham Foundation och Mång-
faldsfestival - firandet av Sigtuna kommuns kulturella 
mångfald. Ett gediget arbete påbörjades våren 2017 
och är etablerad, nu genom Mångfaldsfestival 2017, 
2018 och 2019. 
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Dela-med-dig-Workshops 
George Graham Foundation är nu tillsammans med 
duktiga och trevliga handledare har kommit i gång 
med dela-med-dig-workshop i Sigtuna. Femton work-
shops finns numera på programmet. Workshopsverk-
samheten började hösten 2018 på Mimers Café i Val-
sta med global dans och berättelser. På Valstaskolan 
våren 2019 lade vi till workshops om mångkulturmu-
sik, växter och trädgård samt internationell matlag-
ning.  Under hösten 2019 fortsatte vi workshopsverk-
samheten på Sigtuna Museum &Art Valsta simhall. 

På dela-med-dig-workshop delar man sina intres-
sen tillsammans med andra gemensam dialog och pro-
jekt som gagnar sig själv, workshoppen och samhället. 
Det är viktigt att man synas som en del av ett levande 
grannskap och samhälle. Många duktiga handledare 

UNESCO:s Mångkulturella dagen, 21 maj 2019, Valstaskolans matsal

står till förfogande. George Graham Foundation sam-
arbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna kommun: 
barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, 
Brottsförebyggande rådet, Initiatives of Change, Hela 
Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Målsättningen med dela-med-dig-workshops är att 
etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där 
alla känner sig sedda och välkomna.

På vår webbplats  kan man läsa mer om aktuella work- 
shops: https://ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/

Ungdomars unika roll i grannskapet 
En utmaning många organisationer har är att enga-
gera och speciellt mobilisera ungdomar i grannska-
pet. Utmaningen ligger på flera fronter samtidigt som 
det finns mycket forskning sedan sedan länge tillba-
ka kring utanförskap, integration, hur man engagerar 
ungdomar och samverkar i deras närområden. Det 
är många eldsjälar runt om i Sverige som medver-
kar till goda och sunda grannskapsmiljö för ungdo-
mar. Många föreningar, organisationer, myndigheter 
tillsammans med studieförbunden, trossamfunden och 
sociala företag m.m. medverkar till att skapa bra för-
hållanden för unga människor på landsbygden eller 
i storstaden. Ändå är det relativt få som känner till 
grannskapsprocesserna på djupet och ungdomarnas 
unika roll i sitt närområde. Det finns många fina in-
itiativ som drivs inom idrottsrörelsen, via lokala mu-
sikföreningar eller via kulturskolor tillsammans med 
fältarbetare och fritidsledare, men mestadelen av 
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aktiviteterna bidrar inte till att främja någon grann-
skapsrörelse där ungdomar är i framkanten  av social 
utveckling. 

George Graham Foundation ser ungdomar som 
grannskapets ljuspunkter, och vi tror att de har en ädel 
inre natur (en mänsklig natur: dygder, moral och etik, 
gemensamt med oss alla), i kontrast med vad vi får 
ta del av i polisrapporter. Ungdomarna söker förstå 
både de yttre förhållanden och sin inre identitet och 
de väntar på att vi vuxna tar dem på alvar.  De vän-
tar på att få meningsfyllda uppgifter som skapar en-
gagemang, trivsel och välmående. 

George Graham Foundation vill verka som en ka-
talysator för att samla barn, ungdomar och vuxna i 
grannskap efter grannskap i Sverige. Tillsammans vill 
vi engagera ”medarbetare” i praktisk handling, ba-
serade på varje grannskaps och närområdes ”akuta 
behov”. 

Vi ser viktigheten i att ungdomar, speciellt i åldern 
11-15 år, analyserar de konstruktiva och destruktiva 
krafter som finns i deras grannskap. De behöver re-
flektera noggrant över viktiga frågor, som: hur kan vi 
förbättra våra grannskap, hur kan vi bli nära vänner 
och förbättra förhållanden på våra skolor m.m. Detta  
är viktigt då utveckling endast är möjligt genom att 
främja både de materiella och andliga processer i 
samhället samtidigt. 

En viktig roll ungdomar har är att definiera sig själ-
va och sitt engagemang för sina medmänniskor lokalt. 
De måste värdesätta den rika mångfalden som repre-
senteras av alla som bor på deras hemvist och samti-

George Graham Foundations styrelse deltog på dela-med-dig-workshops, Internationell mat, 8 december på ABF-kontoret i Märsta.

digt ha  ett globalt medvetande och bekymra sig för 
mänsklighetens välfärd. 

George Graham Foundation är endast i början av 
detta viktiga och stora arbetet. Det mesta ligger fram-
för oss. Vi uppmuntrar alla som läser vår årsberättelse 
och som ser sig som engagerade medarbetare i arbe-
tet med att mobilisera ungdomar om att  bistå oss på 
lärandets fält genom att ta initiativ tilli rådslag och 
dialoggrupper för att främja trivsel i mångfald och 
för att ta pulsen på sina grannskap. När ungdomarna 
får uppgifter, som att bjuda in till grannskapsträffar, 
organisera nätverksmöten och samtalskvällar; möten 
som innehåller konst, kultur, musik, utrymme för samtal, 
reflektion, rådslag och meningsfulla aktiviteter etc., 
då kommer många spännande saker att hända. 

Vi förväntar oss att dessa aktiviteter kommer att få 
en snabb skjuts framåt de kommande åren. 
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Medverkan i samhällsdialogen för trivsels- 
frågor
George Graham Foundation har under året medver-
kat i samhällsdialogen för trivselsfrågor i Sigtuna till-
sammans med bland annat följande aktörer: 

• Pernilla Bergqvist, ordförande barn- och ungdoms- 
nämnden kring skolsatsningar 
• Helen Kavanagh-Berglund, biträdande kommun- 
direktör Sigtuna, kring Valsta-satsningar 
• Jens Storm, Ung i Sigtuna, Enhetschef, ungdomsdi-
alog 
• Harald Indgul, ungdomars roll i grannskapet 
• John Steinberg, fil. dr., skolans roll: att identifiera ung-  
 domars talanger 
• Ann Bly-Lässman, Verksamhetssamordnare ABF       
 Stockholm Norr, satsningar för trivsel i mångfald   
 genom  ABF 

Årsmötet 
På årsmötet 3 februari 2019 valdes ny styrelse för 
George Graham Foundation. Årsmötet godkände års-
berättelsen 2018. Förslag mottogs till aktiviteter för 
2019.  

Styrelsen under året
George Graham Foundations styrelse har haft fem 
möten under år 2019. 

Styrelsen bestod av följande personer:
• DJ Maytan, styrelsens ordförande 
• Harald Indgul, sekreterare 
• John Steinberg 
• Nahid Safai, medlemsansvarig 
• Bijan Safai, ekonomiansvarig 
• Cynthia Maytan, medlemsansvarig
• Helena Gunnarsson

Medlemsskap
Under år 2019 har antal medlemar ökat från ca 30  
medlemmar den 1 januari till ca 50 medlemmar 31 
december 2019. 

Styrelseordföranden har ordet
  Konferensen maj, 2010 om Sigtunas berättelser på 
Steninge med hundratals deltagare från Sigtuna kom-
mun, skolverksamheten och näringslivet ordnad av 
Tällberg Foundation med temat ”Hur vill vi att Sigtuna 
ska se ut om 20 år?” avslutade delvis med medveten-
heten att en av Sigtunas största utmaning är identi-
tets-frågor. En viktig fråga om man ska nå målet att 
etablera en mycket trivsam kommun.  Petter Hellström, 
idéhistoriker vid Uppsala Universitet betonade att 
svensk identitet är baserad på styrkor från hela värl-
den. Denna inkluderande inställning gör svensk iden-
titet starkt.

Sedan dess har några vänner hållit kontakt med 
Sigtuna kommun, speciellt genom Kultur och Fritids 
och skolverksamheten. I mars 2017 bildades Geor-
ge Graham Foundation efter anmodan från Kultur och 
Fritids med fokus att både ordna aktiviteter och delta 
i en dialog som ökar trivsel bland de många folk från 
olika kulturer som bor i Sigtuna kommun. Ca. 33,8 % 
av Sigtunas boende är födda utomlands. 

Vi vänner valda namnet George Graham Founda-
tion (GGF) för flera anledningar: George är en ut-
märkt representant för målet att öka trivsel i mångfald 
eftersom han blev utkastat från familj och arbetslivet 
som ungdom, blev sedd av en främmande svart ung-
dom för sina förmågor och intressen, och sedan ut-
vecklade sig själv i dialog med andra till en av de 
främsta musiker i världen där han bland annat spela-
de solo trumpet på stora Hollywood filmer, mest under 
ledning av John Williams. George tog till sig  en le-
darskapsmodell från den unga svarta vän och tog tid 
till att intressera sig för varenda person han träffade. 
Hans inställning blev: vem är du, vad kan du, vad kan 
vi göra tillsammans? 

Genom att George intresserade sig för alla han 
träffade, trots att han själv var mycket upptagen med 
sina musikuppdrag hjälpte han tusentals att hitta sina 
unika talanger och värdighet inklusive undertecknads. 
George överlämnade samtliga sina musikaliska re-
surser inklusive instrument, noter mest från UNESCOs 
World Peace Orchestra utvecklad tillsammans med 
trumpetaren Dizzy Gillespie, m.m. till undertecknad 
med önskemål att en foundation bildas för att driva 
vidare strävan att allt fler blir sedda för sina talanger 
och intressen som ligger som grund för ett trivsamt och 
tryggt samhälle. George menade att en orkester är 
en fantastisk social modell där varje musiker (person) 
tränar sina färdigheter för att tillsammans lyssna och 
bilda en överväldigande klang (resultat) som är be-
tydligt större en summan av delarna. 

Under dessa 3 år (från 2017) har George Graham 
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Våra två huvudevents för 2019

UNESCOS världsdagen för kulturell mång-
fald 
Tisdag den 21 maj på Valstaskolan i Valsta. Sju fören-
ingar deltog i samarbete med Mångkulturella Enheten 
(MKE). Glädje, Gemenskap och Gudlkant på tillvaron 
(GGG) serverade goda maträtter från olika världs-
delar. Internationell dans och berättelser förgyllade 
kvällen. Musik med Dilyar och DJ skapade bra atmos-
fär. John Steinberg gjorde en demonstration av styr-
kesamtal. Nik Dee Dahlström gjorde berättelser. He-
lena Gunnarsson organiserade internationell dans och 
prova-på-dans.  Ca. 125 personer deltog.  

Mångfaldsfestival 
Söndag 17 november firades mångfalden i Märsta 
på Kulturumteatern. Konferensierer för dagen var 
Jeanina Santiago och John Steinberg. Mångfaldsfes-
tival inkluderade dialog, sandmålning/berättelser. 
Graham Foundation Orchestra berättar hur en or-
kester hanterar mångfald. DJ Maleeq presenterade 
en hållbar livsstil för ungdomar. Kvällen avslutades 
med Mångfaldsshow med Dogge Doggelito, Huner-
mend Dilyar, Therése Neaimé och Graham Foundation 
Orchestra. I foajen var det utställningar, tillfällen för 
samtal och mat. Ungdomar från fritidsverksamheten, 
Arlanda Gymnasiet och Mångkulturella Enheten med 
flera, samt hundratals föreningar och organisationer 
från Sigtuna och grannkommunerna, inklusive repre-
sentanter för näringslivet bjöds in att delta på festiva-
len. Drygt 200 besökare kom under dagen. 

Foundation upplevt ett stort stöd från Sigtuna kom-
munens aktörer inom kommunen, studieförbund, för-
eningslivet, skolsektorn och till en viss del genom nä-
ringslivet. George Graham Foundation har upptäckt 
hundratals förmågor från olika kulturer som numera är 
engagerade i att berika samhället systematiskt. Vi har 
samtidigt upplevt en större tendens att allt för många 
aktörer och intresserade är självfokuserade och har 
svårt att inkludera kompletterande satsningar i sina 
livsval. Det finns starka teoretiska ideál  - ”vad vi gör är 
viktigt” och ”visst kommer vi” - men fler väljer av olika 
anledningar att inte delta.

Sigtuna kommun har en värdegrund - allas lika 
värde - men i praktiken väljs vissa personer och sats-
ningar över andra. Speciellt föreningslivet, kulturlivet, 
studieförbunden och äldreomsorg har varit hårt drab-
bad av kommunens budgetprioriteringar, något som 
gör deras deltagande i trivsel i mångfaldssatsningar 
svårare. Engagerade nyckelpersoner från kommunen, 
näringslivet, föreningslivet, skolsektorn, med flera har 
avslutad eller bytt uppdrag, något som har försvårat 
George Graham Foundations processer. Det tar tid att 
engagera nya nyckelpersoner. 

Under hösten 2019 blev det mer uppenbart att vis-
sa av kommunens aktörer bedömde våra satsningar 
som viktiga och började vifta idéer om hur George 
Graham Foundations aktiviteter kunde inkluderas i 
etablerad verksamhet och events. Grunden lades för 
att gå vidare med att inkludera GGF-aktiviteter och 
inslag i etablerade events. Vi ser framemot att rådslå 
med allt fler intresserade i att inkludera trivsel i mång-
fald-aktiviteter i allt flera satsningar framöver.

Sigtuna Kommun är otroligt rik med mänskliga 
resurser från olika kulturer, som när de får chansen 
berikar tillvaron stort. Det gäller för kommunens ak-
törer att ta tillvara dessa resurser allt mer framöver. 
Människor som trivs med varann bråkar inte. 

Det har varit en stor glädje att upptäcka de många 
berikande och vältänkande människor i Sigtuna kom-
mun som inte vill annat än att alla ska må bra och 
trivas tillsammans genom berikande erfarenheter. Vi 
ser framemot att processen utvecklas allt mer under 
de kommande åren med allt flera.

Med stor tacksamhet,
DJ
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DJ Maytan deltog i möten under juni-juli 2019 med 
NIA kring interfaith-aktiviteter som genomförs i Reno/
Sparks-området, USA.  

Träff med Hela Sverige ska leva
Harald Indgul har de senaste åren nätverkat med  
Hela Sverige ska Leva Stockholms län. Den 8 maj träf-
fade Harald och DJ Maytan Jan Runfors, styrelseleda-
moten för Hela Sverige ska leva och tog upp intres-
santa punkter kring grannskapsarbete, perspektiv för 
att mobilisera ungdomar och olika stöd. 

Inledande samarbete med Café Planet 
Tisdagen den 22 oktober medverkade John Stein-
berg  och Harald Indgul på Café Planet styrgrupps 
möte på Sigtunastiftelsen. Styrgruppen berättade om 
det globala nätverket Fridays for Future och kom-
mande möten för att engagera elever kring frågor 
som berör bland annat hållbar utveckling och hållbar-
hetsfokuserad seminarieverksamhet. George Graham 
Foundation erbjuder insikter om social hållbarhet som 
grunden för allt hållbarhetsarbete. George Graham 
Foundation blev invald som partnerorganisation. 

Andra events och möten George Graham 
Foundation deltagit i under året:

Relationsbyggeträff hos Initiatives of Change 
Under våren deltog representanter från George Gra-
ham Foundation på grannskapsbyggemöten i Häggvik 
Sollentuna. 

Valsta Night för ungdomar
Fredag 7 juni deltog George Graham Foundation 
med en utställning på Valsta Night. Vi samtalade 
med ungdomar, fältassistenter och fritidsledare kring 
samarbetsprojekt och ett långsiktigt åtagande för att 
mobilisera Sigtunas ungdomar i grannskapen.  Vi sam-
talade även med Ungdomar mot Våld i Sigtuna och 
Upplands Väsby. 

Föreningsträff i Valsta 
Torsdag 14 mars ordnade Valsta Utveckling en för-
eningsträff där representanter för George Graham 
Foundation deltog kring samtal om satsningar för triv-
sel i mångfald i Valsta.  George Graham Foundation 
blev vald att vara en av 2 föreningar för att etablera 
verksamhet i Valsta. 

Föreningsgala Sigtuna 
Representanter från George Graham Foundation sty-
relse deltog på föreningsgalan torsdag 9 maj i Märsta 
tillsammans med övriga föreningar och organisationer.  

Valstadagen 
Lördag 8 juni deltog Hunermend Dilyar och dottern Jin 
på Valstadagen med ett musikframförade.  

Järaveckan 
Tillsammans med andra föreningar och organisationer 
deltog George Graham Foundation på Järvaveckan, 
10 - 14 juni 2019.  

Harald Indgul och John Steinberg träffade flera 
organisationer och föreningar, politiker och nätverks-
byggare och hade inspirerande samtal kring grann-
skapssatsningar och trivsel i mångfald. 

Dialog med Northern Nevada International 
Center (NNIC) 
DJ Maytan hade samtal under juni-juli 2019 med Mi-
chael Graff (koordinator för NNIC) om temat inklude-
rande aktiviteter för flyktingar och nyanlända. USA.  

Dialog med Nevada Interfaith Association 
NIA (delta i deras gala, dialog med olika trossam-
fund)  

Möte med Hela Sverige ska Leva, 8 maj. på Valstaskolan.
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Mångfaldsfestival Skeppsholmen 
Initiatives of Change tillsammans med George Gra-
ham Foundation genomförde under dagarna 24–27 
oktober 2019 en Mångfaldsfestival på Skeppsholmen. 
GGF höll i ett seminarium om att inkludera invandrare 
inom svensk identitet. Medlemmar från George Gra-
ham Foundation medverkade i ett uppskattat låtskri-
varseminarium. Nahid Safai dekorerade olika lokaler, 
bland annat scenen i Eric Ericsson-hallen. 

Informationsträff Betongfabriken Wenngarn 
Fredag 1 november informerade DJ Maytan ledning-
en för Betongfabriken Wenngarn om George Gra-
ham Foundation verksamhet och strävan att bredda 
dialogen med näringslivet.  

Sigtuna Museum &Art, Valsta Simhall
Den 15 oktober bjöds George Graham Foundation in 
för att etablera sin verksamhet med kontor, workshops 
och orkesterrepetitioner i Valsta simhalls lokaler. Un-
der tiden 15 okt – 15 dec ordnas det fyra workshops 
och två Graham Foundation repetitioner, deltog i Sig-
tuna Museum &Art, Valsta Simhall aktiviteter och ABF:s 
mångkultur konsert- och konstverksamhet.   

Tomteparad Valsta Centrum 
Valsta Utveckling bjud in George Graham Foundation 
som förening att ställa ut och presentera sin verksam-
het under Tomteparads aktiviteter på Valsta Centrum 
den 11 december. 

Radio Sigtuna sände live från Mångfalds-
festival 
En trevlig dialog fortsätter med Radio Sigtuna som 
ställer upp att sända vår events via lokal radio. Flera 
intervjuer gjordes under året om satsningar på trivsel 
i mångfald inklusiv ett avslutande julprogram den 19 
december.  

Sponsring och ekonomisk stöd  
Sponsring - ABF, Valsta Utveckling, Sigtuna Företagar-
na, Indian Paradis restaurang. Projektstöd - Sigtuna 
Kommun, Kultur och Fritid 

Kontakt med företag 
Under året har George Graham Foundation kontaktat 
flera lokala företag för att initiera dialog om trivsel i 
mångfald på arbetsplatsen.  

Marknadsföring, media och press 
Under året har Sigtunabygden producerad åtta ny-
hetsartiklar om George Graham Foundations aktivite-
ter, så som workshops, Mångkulturella dagen i maj och 

Mångfaldsfestival i november. En helsida annons för 
Mångfaldsfestival publicerades i början av november. 
Ständiga inlägg på Facebook, LinkedIn och Google 
publicerades under året av George Graham Foun-
dation, artister och intresserade föreningar och olika 
kommuner. Lärare, pedagoger och rektorer, speciellt 
Mångkulturella Enheten i Sigtuna informerade elever 
och föräldrar om George Graham Foundations aktivi-
teter för trivsel i mångfald.       
 
Kurdistan TV på Mångfaldsfestival 
Kurdistan TV besökte Mångfaldsfestival 2019 och 
gjorde en 7 minuters program där de intervjuade 
samtliga artister. Programmet som visades över hela 
världen via Kurdistan TV. 

 

Hemsida, YouTube, LinkedIn, Google och 
Facebook 
Harald Indgul har varit ansvarig för hemsidan, 
ggfsweden.org. Harald Indgul, Hunermend Dilyar och 
Luis Palmé har gjort inlägg på Facebook och YouTu-
be. Flera videor ligger på YouTube, ggfsweden.org/
youtube. 

Program om Mångfaldsfestival 2019 i Kurdistan TV
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Utvärdering av verksamheten tillsam-
mans med Helen Kavanagh-Berglund 
Rådslag med Helen Kavanagh-Berglund, biträdande 
kommundirektör i Sigtuna under december 2019, gav 
perspektivet att George Graham Foundations sats-
ningar för att öka trivsel i mångfald är mycket viktiga 
genom workshops och events som Mångkulturella da-
gen och Mångfaldsfestival. George Graham Founda-
tions har lyckats aktivera och entusiasmera lokala för-
mågor och talanger från olika kulturer, men initiativet 
har däremot inte attraherat någon större publik, trots 
stora ansträngningar. Därför rekommenderar Helen 
Kavanagh-Berglund att George Graham Foundations 
program ingår i befintliga etablerade kommunala 
events, till exempel via Valsta Utveckling och andra 
kommunala satsningar. Hon föreslår att George Gra-
ham Foundation rådslår med Valsta Utveckling, intres-
serade föreningar, skolverksamheten och Kultur- och 
Fritid för att inkludera mångkulturaktiviteter i flera 
kommunala satsningar. 

Paneldialog om mångfald i svensk identitet på Mångfaldsdfestival, 17 noember 2019: f.v. Jeanina Santiago, Petter Hellström, 
Andie Ladho, Helen Kavanagh Berglund, Pernilla Bergqvist, Ann Bly Lässman, John Steinberg
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WORKSHOPS
För grannskap - Trivsel i mångfald

George Graham Foundation erbjuder «dela-med-dig-workshop» för att 
utveckla grannskap och närområden. Listan under visar pågående och 
planerade workshops per 31 december 2019. 



Sponsorer som stödjer trivsel i mångfald

George Graham Foundation ligger i front-
linjen inom grannskapsutveckling, glädje och 
trivsel i mångfald. Därför behöver vi din hjälp 
– så vi tillsammans kan bistå samhället, våra 
medmänniskor, familjer, barn och ungdomar – 
att skapa en bättre framtid. Välkommen att 
sponsra våra grannskapssatsningar!

Kontakta oss: 073-641 56 00 eller skriv till  
info@ggfsweden.org
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