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Ansökan om stöd från Fastighetsägare BID Sofielund, fonden för utveckling i 
Sofielundsområdet 

Glokala Folkhögskolan som bland annat driver Underverket (en kreativ mötesplats 
för kultur och hållbar förändring) i Sofielund och föreningen Freezone för samtal kring 
att tillsammans arrangera två heldagsworkshops för ungdomar mellan 13-20 år i 
Sofielund. Nu söker vi stöd från er för att kunna genomföra detta. 

Vilka är vi? 

Glokala folkhögskolan har funnits sedan 2005. Huvudman är ideella föreningen 
Glokala folkbildningsföreningen. När vi startade var vi Sveriges minsta folkhögskola 
och vi tog namnet Glokala, som påminner om vikten av att tänka globalt och agera 
lokalt. Vi ville ta vara på den rika resurs som alla människor är, men inte alltid får 
chansen att vara och vi ville utgå från stadsdelen Sofielund i Malmö. 
Vår vision är en värld där alla vågar vara nyfikna. Tillsammans skapar vi ny kunskap 
för ett jämlikt och solidariskt Malmö. Vi gör folkbildning genom kurser, sociala och 
politiska projekt och gemensamma platser för att bidra till hållbar samhällsutveckling 
och tillvaratagande av varje deltagares potential och kreativitet. 

Föreningen FreeZone är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst 
obunden. Vi arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat förtryck och våld. 
Genom ett helhetsgrepp där många aktörer på flera nivåer tar gemensamt ansvar 
skapar vi förutsättningar för att stärka ungas rättigheter i samhället – nu och i 
framtiden. Vi utbildar yrkesverksamma om rättigheter och jämlikhet och att förebygga 
våld och förtryck, vi metodutvecklar för att barn och ungdomar ska få ett bra 
bemötande och stöd samt driver ungdomsaktiviteter och delaktighetsprojekt med och 
för unga i syfte att skapa utrymme för ungas livsvillkor och erfarenheter i samtal om 
lokal samhällsutveckling. 

Mål och syfte 

Aktivitetens mål är att samla barn och ungdomar i Sofielundsområdet i skapande 
aktiviteter, hälsofrämjande pass och samtal omkring rättigheter och ungas liv och 
vardag. Syftet är att deltagarna på olika sätt ska få uttrycka sina känslor och tankar 
genom rörelse och skapande, få utrymme att berätta, ökad kunskap om rättigheter 
och prata med andra om sina egna och andras erfarenheter och livsvillkor. På det 
sättet stärker vi öppenhet och reflektion, empati och förståelse för andra, ungas 
röster och tro på sin egen förmåga och sig själva. 
Målet är i förlängningen också att delar av det som skapas under workshoparna 
(tillsammans med resultatet från workshops i andra stadsdelar och kommuner) ska 
visas på offentliga platser. Syftet är att skapa dialog kring ungas livsvillkor, agera 
megafon för ungas röster och stärka ungas delaktighet i och ansvar för 
samhällsutvecklingen. 
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Vad ska göras? Hur? Varför? 

Två fristående heldagsworkshopar ska genomföras under hösten 2018 i lokaler på 
Underverket, Sofielund (samt utomhus). Dessa innehåller träningspass (fitness 
kickboxning leds av tränare Sabrine Elghali), avslappnings- och skrivövningar, 
skapande med hjälp av olika valbara berättarformer (t.ex. bild, film eller drama), följt 
av samtal och reflektion med fokus på rättigheter (leds av FreeZones projektledare 
Linn Ehde). Eventuellt tillkommer ett prova på danspass (solojazz leds av Ofelia 
Wahlberg). Inbjudan ska spridas i hela Sofielundsområdet, men antalet deltagare 
begränsas till max 10-15 personer mellan 13-20 år och delas eventuellt in i separata 
grupper för tjejer och killar. Se ovan för syfte. Om intresse och förutsättningar finns 
vill vi erbjuda samma ungdomar som deltagit i dessa workshopdagar en fortsättning 
under våren 2019, för att de ska lära känna varandra och komma djupare i både 
reflektioner och skapande aktiviteter samt vara delaktiga i att marknadsföra och visa 
resultatet.  

Vår ambition är att dessa workshopdagar ska utvecklas till en återkommande aktivitet 
där vi varje termin kan samarbeta med olika verksamheter i området, t.ex. med fokus 
på dans, forumteater och cirkus. 

Vilket resultat ska uppnås? 

Deltagarna får prova på nya aktiviteter, stärka självkänsla och reflektera kring egna 
och andras rättigheter. Resultaten från de skapande aktiviteterna kommer att 
sammanställas i en utställning som ska visas på offentliga platser i Malmö under 
2019 vilket ger plats till deltagarnas röster utanför den lokala kontexten i gruppen. 

Tidsplan 

Augusti-december 2018 

Planering, inbjudan augusti-september 2018 

Workshopdag 1: oktober 2018 

Workshopdag 2: november 2018 

Sammanställning av resultat december 2018 

Ekonomisk plan 

Lokalkostnad: 4 000 kr 

Fika, lunch och dryck: 1 250 kr / dag. Totalt 2 500 kr 

Material till skapande aktiviteter: 2 000 kr / dag. Totalt: 4 000 kr 

Ersättning till föreläsare/tränare: 1 500 kr / dag. Totalt: 3 000 kr 

Marknadsföring: 1 500 kr 

Totalt kostnader: 15 000 kr 
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Verksamhetens stadgar 

Bifogas som bilaga.


