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Samtalsmöte om NAVs framtid på Buck Rogers krog 061216.
- Kompletterande reflektion av gruppen bestående av Fidel Makakala, Daniel Jatta och Rolf Falk
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Denna rapport utgår från lunchmötet på Buck Rogers som behandlade NAVs framtid.
Olle Edelholm beskrev NAVs nätverk utifrån en skiss som påminner om den som ses ovan. Det
växte fram några idéer i vår grupp och skissen illustrerar dessa i fyra faser. Förhoppningsvis kan
rapporten ligga till grund för en mer omfattande handlingsplan.

1. Dokumentera afrikanska föreningars unika särprägel och resurser
Diskussionsmöten arrangeras mellan de afrikanska föreningarnas styrelser. Ett underlag tas
fram av NAVs styrelse och skickas ut i förväg till föreningarna. Det skall ge mötet de nödvändiga ramar och trygga arbetsformer som behövs för arbetet skall bli konstruktivt. Minst två
representanter från NAVs styrelse bör vara med.
Syftet är att föreningarna skall få förståelse för varandra och se de strukturskillnader som
finns mellan dem.
Målet för föreningarna är att de skall känna en samhörighet i NAV och på ett naturligt sätt få
ett utbyte av varandra. Målet för NAV som organisation är att kartlägga alla föreningsprofiler
och de resurser som totalt finns i NAV.
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2. Vägen till ändrad attityd bland svenskar och afrikaner
Vilka uttrycksätt och nyckelord gör oss berörda och får oss att ändra vår attityd till varandra?
Vilka möten och evenemang ger bäst resultat? Hur skall de planeras och genomföras? Tanken
är att så många som möjligt skall bli intresserade av att själva bli en aktiv del i integrationsprocessen.
En utmaning är att skapa välbesökta mötesplatser, där alla parter kommer med en förväntan
om positiv förändring. Det måste tas fram genomarbetad och upplysande information i tryckt
och digital form. Det kommer även att krävas ett brett personligt engagemang. Ett exempel i
praktiken är att komplettera skriftliga kallelser med telefonsamtal till nyckelpersoner som i sin
tur för budskapet vidare inom sin grupp.

3. Målet - En vision blir verklighet. Tänk stort!
Målet är att få till en attitydförändring som består i att vi alla - oavsett vi är afrikaner av olika
ursprung eller svenskar - förstår att vi ingår i det svenska samhället och är dynamiskt beroende
av varandra. Om vi gör något konstruktivt av beroendet så kommer det att skapa en nyfikenhet
som leder till att vi regelbundet besöker varandra. Vi får ett utbyte som är både socialt, kulturellt
och ekonomiskt.
En visionär dröm - är den möjlig? Vad tror du? Vad vill du?
Nya avdelningar inom våra studieförbund bildas med fokus på Afrika. Kurser under ämnesområdet
”African Economi and Culture” startar under 2008. Fram till 2010 växer utbudet. Här erbjuds både
föreningar och privatpersoner kurser inom vitt skilda områden. Alla dock med afrikanska rötter. De
välfyllda kurserna har gott rykte och flera väljer större kurspaket. Dessa består av teori och praktik i
kurslokaler, kombinerat med besök inom afrikanskt näringsliv i Stockholm. I de mest exklusiva kurpaketen ingår även språk- och kulturresor till aktuell afrikansk region. Flertalet afrikaner går 2015 på
studieförbundens klassiska kurser inom ABF, SV och Medborgarskolan. En mycket populär kurs är
Skepparexamen och som en naturlig följd av detta, finns nu afrikansk arkitektur att skåda på ett par
sommarställen i den svenska skärgården. Glöm inte att besöka den afrikanska naturbutiken på Utö!
Hudsalvan från Gambia lindrar alla former av insektsbett och även svår solbränna.

4. Återblick och utvärdering
Det är viktigt att ha en tydlig återkoppling i vare steg. Det är lätt att tappa fokus på vad som
var grundtanken med NAV. Framgången kan i sig bli berusande och lockar oss kanske till att
”springa för fort”.
Det kommer att bli bakslag, men vi lär oss av misstagen! Dokumentera vad som gått fel och
varför. Ändra strategi och se till att alla förstår vad som inte har fungerat och varför. Se till att
informationen kommer ut till föreningarna och att alla medlemmar vet om vad som händer.

”Då kan vi ha visionen levande inom oss och samtidigt
fokusera på de små stegen till det stora målet”
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