Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart
om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne
www.tusentankar.org

Sammanfattning av TusenTankars första seminarium 17 september
Presentationer och föredrag
Renée Carlsson, Dogge Doggelito, Mattias Givell, Mattias Goldmann, Henrietta Hansson
Workshop-ledare
Jenny Bergman, Idéinstitutet ALMI; Isabelle Falck, social entreprenör; Aldo Iskra, Open Skåne; Jay Seipel;
Malmö mot diskriminering; Mattias Givell, verksamhetschef Wanås Konst
Medverkande och inbjudna aktörer se separat lista.

Bästa TusenTänkare!
Tack för ert engagemang för nordöstra Skånes framtid och hållbara utveckling. Den 17 september träffades vi
för TusenTankars första aktivitet. I presentationer, föreläsningar och workshoppar försökte vi förstå bakgrunder
och anledningar till varför vi samlats och vad vi kan och vill göra för att vara en aktiv part i skapandet av
framtiden.
Sammanfattningsvis kan man säga att bakgrunden är frågor om de lokala och globala rörelser som påverkar
våra liv: skolor, kunskapsmotivation och studieresultat, arbetstillfällen och bristen på det, näringsliv – innovation
eller stagnation, miljön och hälsan, integrationen av kulturer och möjligheter att skapa en inkluderande,
innovativ, jämlik och smart framtid. Anledningarna kan sägas vara en vilja att delta, inspireras och mötas – att
vara en aktör som med kraft och konkreta aktiviteter påverkar. Att vända oro till självförtroende, nyfikenhet och
trygghet.
Gensvaret från samhällets alla nivåer - näringsliv, förvaltningar, föreningar och individer – har varit
överväldigande – både från nordöstra, men också hela Skåne. Mötet var från början planerat att sätta formen
för TusenTankar, men ändrades till en workshop för att så fort som möjligt hitta de gemensamma nämnarna
hos alla ca 70 deltagarna. Mötet den 17 september gav i workshopparna underlag och idéer till utveckling och
precisering av aktiviteter och via enkäter underlag från aktörerna för de mer formella delarna.

Dagens PRESENTATIONER
Under mötet presenterade Mattias Givell (verksamhetschef på Wanås Konst och den ene av initiativtagarna
till TusenTankar) och Henrietta Hansson (VD Länsförsäkringar Göinge Kristianstad och den andra av
initiativtagarna till TusenTankar) tillsammans med TusenTankars projektledare Renée Carlsson bakgrund till
initiativet och hur det vuxit fram.
Dagens första inspiratör – Dogge Doggelito – tog sedan vid och berättade om sin bakgrund och sitt liv. Om
vikten av respekt för andra, den äldre generationen och att tänka fritt och möjligheten att bryta sig ur till synes
låsta mönster och gå sin egen väg.
Därefter presenterade sig Mattias Goldmann (VD för den liberala och gröna tankesmedjan Fores) som via
journalistiken, politiken och intresseorganisationer lett honom fram till fullvärdig relevans i tankesmedjan.
Goldmann menade att just relevansen är drivkraften. Viljan att känna sig behövd, till hjälp, som del i något
större, ar vara delaktig i skapandet av nuet och framtiden. Goldmanns ”relevans-formel” heter LOPPIS:
L som i Lokalt; O som i Oväntade vänner; P som i Positivt vinner; P som i Punktmarkera - välj/fokusera; I som
i Ideellt vinner; S som i segra och fira segrarna. Goldmann menade att TusenTankar ligger mycket nära alla
punkterna i LOPPIS och att det var därför han intresserat sig för TusenTankars ”tankelab”. Via direkta frågor till
oss medverkande om möjliga och omöjliga sätt att använda ett gem värmde Goldmann sedan upp alla inför
kommande workshoppar.
Innan workshopparna informerade Göran Andersson, projektledare för Mediekompass och Kristianstads
gymnasiers ”Mediedag”, om Mediadagen där TusenTankar medverkar med en tävling. Se nedan under
kommande program.

Dagens WORKSHOPPAR
Utmaningen med workshopparna var att tillsammans hitta värdeord, prioriteringar och gemensamma nämnare
för Tusen Tankars vidare arbete och inriktning. TusenTankar är hösten 2015 fortfarande ett embryo. Baserat på
det lärdomar vi gör och erfarenheter vi får av ”pilot-arbetet” skapas en plattform att arbeta vidare på.
Dagens workshoppar tog vid. 4 grupper samtalade och hittade ingångar kring HÅLLBAR UTVECKLING kopplat
till begreppen INNOVATION, INKLUDERANDE, JÄMLIK och SMART. En femte grupp arbetade med att ta
fram ytterligare begrepp att utgå ifrån. Vilka områden och aktiviteter ska TusenTankar arbeta kring kopplat till
respektive begrepp och vad betyder de i det här sammanhanget? Vad bör vi ta fasta på i vår bygd? Särskilda
värden? Vad ska vi uppnå, vad har vi för mål?

Värdeord/idéer i gruppen INNOVATIV HÅLLBAR UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE
a. vilka områden ska TT jobba med kopplat till innovation - vad betyder innovation här?
Innovation/reformation, innovera bara det som behöver innoveras, attraktion/innovation, ”TT - en
innovationsmaskin”, nätverk för ny kunskap, gå ”omvägen” över kreativitet och ideellt engagemang
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet innovation?
kompetens - bredd, ideellt arbete/individer, integration, inkludering, lokala arvet, fokus: jobb- utbildning, utgå fr
det lokala - hitta goda exempel, dela ut problemställningar till TT-gruppen och komma med exempel på svar till
kommande möten, möten över samhällsgrupper
c. Vad är det enskilt viktigaste att TT ska ha uppnått inom ett år?
skapa möten, delaktighet, vi-känsla, event, aktiviteter, socialt engagemang
skapa målbild via processarbete
fokusera på ngr arbetsområden: ungdom - integration - hälsa, ”utmaningar och delaktighet”

Värdeord/idéer i gruppen INKLUDERANDE HÅLLBAR UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE .
a. Vilka områden ska Tusen Tankar jobba med kopplat till inkluderande - vad betyder inkludering i detta
sammanhang?
• Skapa forum för människor att mötas
• Skapa öppenhet, välkomnande, förståelse för andra, delaktighet, kunskap om varandra, tillgänglighet,
lyhördhet, respekt,
• Skapa mod utmana sina egna begränsningar.
2. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet inkluderande?
• Börja med de som står nära, som delar önskan om social hållbarhet, som vill bidra
• Inspirera de redan är aktiva i ideella föreningar (500 i Hässleholm) och församlingar - volontärmodell
• Näringslivets deltagande är avgörande.
• involvera Kommunernas ledande tjänstemän
• Skapa konkreta projekt och event och goda exempel
• arbeta för ökad inflyttning till små-orterna - kopplingen mellan land och stad måste stärkas.
• agera regionalt – över kommungränserna
• Långsiktighet och tålamod! Låt nätverket växa organiskt. Processtänk, mindre projektplanering
c. Vad är det enskilt viktigaste att TT ska ha uppnått inom ett år utifrån begreppet inkluderande?
• hanns inte med

Värdeord i gruppen JÄMLIK HÅLLBAR UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE
a. vilka områden ska TT jobba med kopplat till jämlikhet - vad betyder jämlikt i detta sammanhang?
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet jämlikhet?
c. Vad är det viktigaste TT ska ha uppnått inom ett år utifrån begreppet jämlikhet?
Gruppens arbete specificerades ej utan sammanfattades med: ”genomföra aktiviteter som lyfter
grupper/individer som har liten makt

Värdeord i gruppen ”MER” HÅLLBAR UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE
Gruppen arbetar kring vad ett femte begrepp kan vara och:
a. vilka områden ska TT jobba med kopplat till MER - vad är MER?
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet MER?
c. Vad är det viktigaste TT ska ha uppnått inom ett år utifrån begreppet MER?
Gruppens arbete flödade in och ut i de tre frågeställningarna och sammanfattas med:
MÖTEN och KONKRETA AKTIVITETER och BRYTA VÅR EGEN NORM.
Bryta ner strukturer och normer - få in fler i systemet – ej upprepa strukturer, aktivism, nyfikenhet,
möten, konkreta projekt, tväretniska ungdomsaktiviteter, ödmjukhet, naturskola, se cykelköket i
Malmö, utbildning, diskutera välfärd- livskvalitet, tålamod, bryta hemma blindhet, bryta polarisering,
enkelhet, osäkra normer- mönster - strukturer - processen, delaktighet, gemensamma aktiviteter,
omprioritera - omfördela, relevans, engagemang, barnfokus, skapa trygghet- stolthet - positivitet hopp, föreläsningar, kontinuerlig spalt i KB, tillgänglighet, bekämpa ”nån-annan-ismen”, begränsa
arbetsområdena, tillsammans, kommunicera, nätverka, stödja andra initiativ, prioritera insatser för
bar, konkret, bryta ner till vardagsnivå.
Avslut
Dagen avslutades med ett citat av Dogge Doggelitos pappa:

”Tänk - det är gratis!”

Noter Mattias Givell, Wanås Konst, mattias@wanaskonst.se

