Om aktören
Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som arbetar med utbildning, forskning, och
boktutgivning och driver ett kulturhus i Fittja, Botkyrka. Vi fokuserar frågor om demokrati, migration,
nationell självbild och kulturarv.

Organisationens interna åtagande
Mångkulturellt centrum har som kommunal stiftelse arbetat med frågor kopplat till migration och
demokrati sedan 1987. Detta gör vi på flera nivåer men även internt inom personalen.
Med utställningen En för alla, alla för vem? som invigdes 2017 i samband med stiftelsens 30 år, ville
Mångkulturellt centrum delta i diskussionen om demokrati som pågår i samhället, och då kopplad till
firandet av det som kallas 100 år av demokrati i Sverige.
Vårt interna åtagande som kunskapsorganisation är att fortsätta diskutera och utforska kopplingen
mellan migration och demokrati i linje med vårt uppdrag och samtidigt hålla demokratifrågorna
levande på arbetsplatsen bland personalen även i framtiden.

Organisationens externa åtagande
Mångkulturellt centrum åtar sig att även efter den avslutade utställningen fortsätta det externa
kunskapsarbetet med att på olika sätt synliggöra kopplingar mellan migration och hur det påverkar
demokratin. Vi gör detta genom både digitala och fysiska evenemang samt i samverkan med andra
aktörer bland annat föreningen LUCS, Local Unesco Collaboration Sweden.
Som en viktig del i att ta frågorna vidare så ska Mångkulturellt centrum under våren 2021 publicera
en ny bok om demokrati, migration och globala livsformer. Den är skriven av Edda Manga,
vetenskaplig ledare, forskare vid Mångkulturellt Centrum och Fanny Wendt Höijer, författare och
journalist.
Boken öppnar upp för reflektion kring de demokratiska paradoxer som framkommer i förhållandet
mellan demokrati, migration och strävan efter global jämlikhet. Författarna ställer här grundläggande
frågor om vad demokrati är, var den äger rum och vem som är delaktig i den utifrån gränskorsarens
perspektiv.
Mångkulturellt centrum hoppas att boken ska väcka nya tankar och bidra till att fördjupa förståelsen
av vad vi ser som demokratins utmaningar i vår samtid: att området för demokratiskt inflytande
krympt i förhållande till transnationella ekonomiska krafter, att etnonationalism och
monokulturalism normaliserats i politiken, att den globala ojämlikheten är närvarande inom
nationalstaternas gränser och sätter den demokratiska jämlikhetsprincipen på prov.

Organisationens kommunikativa åtagande
Författarna har försökt skriva enkelt och berättande får att kunna nå ut till en bredare allmänhet. Vi
hoppas att aktivister, politiker, journalister, universitetsstudenter, gymnasielärare och den politiskt
intresserade allmänheten ska kunna ta del av de demokratiperspektiv som boken för fram. Boken
diskuterar dock demokratiteori och politisk filosofi (dess empiri består av teoretiska texter) vilket
innebär att det inte går att undvika filosofiska och samhällsvetenskapliga termer. Dess annorlunda
perspektiv gör den även relevant för forskare som utifrån olika discipliner och tanketraditioner
arbetar inom de fält boken berör.

