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1. Inledning
Vi på OIKOS Community vill tacka alla som bidrog till ett kämpigt år. Med stolthet ser vi tillbaka på vad vi 
uträttat under 2016 med er hjälp. Nu tar vi sats mot ett minst lika spännande och intensivt 2017. Här är några 
exempel på vad som kommer att hända under året när OIKOS Community ändrar strategier och metoder.

Vi inom OIKOS Community har arbetat för att vara en lokal kraft för samhällsutveckling. Genom att arrangera 
ett rikt utbud av kulturaktiviteter, föreläsningar och andra kulturprogram har medborgarna inom södra Sveriges 
geografiska område getts möjlighet att växa genom ny kunskap och spännande möten med andra människor. Vi 
har utifrån de förutsättningar som råder tillsammans med personal och volontärer lyckats göra Lund, Landskrona 
och Malmö rikare såväl kulturellt som kreativt.

Föreningen är stor och för att nå våra mål så krävs det engagerade volontärer och eldsjälar över hela vårt 
geografiska område. Dock har vår verksamhet fortsatt att krympa under 2016. Men våra samarbeten med 
kommuner och olika föreningar har skapat mervärden genom att vi tillsammans genomfört en mer omfattande 
och kvalitativt bättre verksamhet. Samtidigt finns det idag sämre möjligheter att behålla förra årets resultat inför 
nästa år; bl.a. omständigheter och förändringar inom Jobb- och utvecklingsgaratin hos Arbetsförmedlingen, som 
har varit vår största samarbetspartner, gör att hela verksamhetens måste planeras om för att kunna övervinna det 
svåra år vi nu har framför oss.
 
Genom de mervärden som våra projekt skapar så breddar vi kulturlivet inom vårt närområde. Med det gångna 
året i åtanke tänker vi exempelvis på att verksamheten ska genomsyras av professionalitet och lokal närvaro 
med individen i centrum. Arbetet har under 2016 kantats av både framgångar och motgångar. Men vi kan 
konstatera att OIKOS Community fortfarande står starkt och att vi är framgångsrika i vårt arbete. Vi kan också 
konstatera att vårt arbete är långt ifrån färdigt. Dagens utmaningar ställer krav på lika stor kraft och engagemang 
från oss som de gjorde under 90-talet. 

Hälsningar från Verksamhetschefen 
12 februari 2017, Julio Saavedra Duarte
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2. Verksamhet
Sverige har en lång tradition när det gäller samlingslokaler från slutet av 1800-talet. Vi lever i en helt annan tid 
i dag men behovet av mötesplatser är fortfarande lika aktuellt. Våra lokaler, speciellt i Landskrona och Lund, 
skapar de fysiska förutsättningarna för mötesfriheten men även för vardagens aktiviteter i OIKOS Community, 
inte minst kulturaktiviteter, och bidrar till förutsättningar för en levande demokrati.

OIKOS Community är en öppen mötesplats där människor med olika etniska, kulturella och sociala bakgrunder 
och erfarenheter kan mötas under året. För att ge en bild av bredden på vår verksamhet, som framförallt bedrivs 
i våra hus i Landskrona och Lund, listar vi de aktiviteter, föreningar och organisationer som har använt lokalerna 
vid enstaka, flera och regelbundna tillfällen under året. Förutom nedanstående har även privatpersoner hyrt lokal 
för fester, dop eller högtidsdagar.

3. Om OIKOS Community
Begreppet OIKOS är grekiskt och betyder hus och hushåll. OIKOS Community är en religiöst och politiskt 
obunden organisation (NGO) som bildades 1996 i Lund.

Vi vill ge människor möjligheter att tillägna sig den kunskap och bildning som behövs i ett föränderligt samhälle, 
och även möjligheter att utveckla olika intressen tillsammans med andra. OIKOS Community har över 20 
års erfarenhet av att anordna studiecirklar, utbildningar, kulturprogram, föreläsningar och internationell 
projektverksamhet. Vi utvecklar kontinuerligt nya arbetsformer som förenar kunskap med eget skapande och 
delaktighet utifrån antaganden om icke-formellt lärande och pedagogik.

OIKOS Community har verksamhet i tre kommuner i södra Sverige samt driver och stöder olika projekt 
utomlands tillsammans med andra organisationer, som engagerar människor med intresse för bland annat musik 
och övrigt kulturskapande, t.ex. natur och miljö. Vi samarbetar även med ett stort antal lokala föreningar och 
nätverk. Vi anordnar olika evenemang och arrangemang tillsammans med våra samarbetspartners och t.ex. 
organisationer inom förenings- och ledarutveckling.

4. OIKOS Communitys uppdrag
OIKOS tre grundstenar är nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande.
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I Sverige är vårt arbete centrerat kring integration och delaktighet i samhället. Internationellt vet vi att det finns 
ett stort intresse för det svenska samhället med vårt utbyggda välfärdssystem och arbetet för jämställdhet och 
rättvisa. OIKOS Community är intresserat av att föra dialog kring detta och arbetar med en rad olika projekt och 
aktiviteter utomlands. Vi arbetar för att:

•	 stärka det civila samhället, göra insatser för att främja kulturell mångfald samt stödja intresset för naturen och 
urbana miljöfrågor.

•	 utveckla förmågan att identifiera och förstå trender och företeelser som kan komma att forma framtiden.
•	 sprida kunskaper om alternativa modeller och hitta nya vägar på arbetsmarknaden.
•	 vara en kreativ mötesplats för såväl svenskar som invandrare.

5. Hur OIKOS vill nå målen
Genom workshops vill vi:
•	 stimulera engagemang
•	 skapa praktiska lösningar
•	 uppmuntra nya värderingar

Genom möten vill vi:
•	 Dela erfarenheter
•	 Söka metoder för problemlösningar
•	 Undersöka nya strategier
•	 Koordinera handlingar

Genom utveckling av:
•	 Utbildning
•	 Accepterande av mångfald
•	 Förmågan att relatera lokala problem till globala problem
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Vi vill nå målen genom att utveckla dessa olika kugghjulsteman i samarbete med andra organisationer och 
människor som, helt eller delvis, delar våra värderingar och syften.

6. OIKOS Verksamhet
OIKOS Communitys verksamhet består av olika projekt som egentligen kan handla om vad som helst, så länge 
de är meningsfulla för deltagarna, har en tydlig framtidsinriktning och att slutprodukten kommer till allmänhetens 
nytta.

De olika verksamheterna inom OIKOS Community byggdes från början upp kring den etniska och sociala 
mångfalden som speglar dagens samhälle. Arbetet bedrivs i former som ger möjligheter för var och en att 
utvecklas utifrån sina egna personliga förutsättningar, oberoende av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, 
sexuell läggning och funktionshinder.

7. Värdegrund och vision
Hundratals människor vaknar varje morgon till ett liv i fattigdom och utanförskap i Sverige. Därför är det viktigt 
att kämpa för bättre villkor både här i Sverige och utomlands. En värld där människor åtnjuter sina rättigheter och 
kan påverka sin framtid.

OIKOS Community tror starkt på alla människors lika värde och rättigheter. Vår verksamhet bygger på 
människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor, och med hänsyn till miljön.
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin tillsammans.
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8. Vad gör OIKOS? 
Till exempel vill vi inspirera människor att engagera sig i OIKOS Community och sprida vårt budskap i Sverige. 
Särskilt har vi inom OIKOS Landskrona under 2016 fokuserat på att engagera och stötta unga att starta band 
och spela i Playing for Change Swedens anda – Musik för en bättre värld. Vi vill ge dem möjlighet att uppträda 
inför publik, låta intäkterna bidra till att finansiera en musikskola i Gambia och därmed bidra till att ge unga i en 
annan del av världen förutsättningar för ett rikare liv.

9. Vad kan ungdomarna i OIKOS själva göra?
Det finns många sätt på vilka man kan bidra. Här är några exempel:
 
•	 Som medlem; Gå med i Playing for Change (PFC) Sweden och bidra till att sprida engagemanget för PFC. 
•	 Som Crew; Hjälp till vid olika events som PFC Sweden anordnar, såsom PFC Day eller lokala konserter ute i 

bostadsområden.
•	 Föreningar, skolor, organisationer etc. kan bli våra samarbetspartners.
•	 Som band/musikgrupp; Starta en grupp och gå med i projektet eller engagera ett redan existerande band.
•	 Som sponsor; Hjälp oss att finansiera projektet i sin helhet eller gå in och stötta valda delar.
•	 Genom donationer; Bidra med vad du vill för att finansiera musikskolan i Gambia.

Kom gärna själv med förslag på hur man kan hjälpa oss att bidra till en bättre värld. 

OIKOS Kontaktperson i Playing for Change: Ricky Callesen, 0763-944 311, ricky@oikoscommunity.org.

Samarbetskontakt i Playing for Change Helsingborg: Modou Joof, projektledare, 0709-494 963, pfcswedenpl@
gmail.com
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10. Mångfald och integration
Vi har fortsatt utveckla vårt samarbete med andra föreningar. Genom uppsökande verksamhet har vi erbjudit 
personer med invandrarbakgrund möjlighet till folkbildning. Vi har även arrangerat olika aktiviteter som stärker 
de etniska minoriteternas kulturella identitet och ökar integrationen mellan människor med olika etnisk bakgrund.

11. Välkommen till Sverige
Vi vill aktivt verka för möten på mångkulturella arenor och ge möjligheter till dialog och reflektion. OIKOS 
Community är en resurs för nätverk och rörelser inom vårt mångkulturella samhälle. Vi välkomnar mångfald 
bland medarbetare, projektledare, förtroendevalda och volontärer.

Utanförskap skapar frustration som leder till motsättningar mellan olika grupper, vilket i sin tur försvårar en 
fungerande integration. OIKOS Community skapar med sin icke-formella pedagogik förutsättningar för att dels 
påbörja en resa utifrån egna individuella förutsättningar, och dels för en egen medverkan i integrationsarbetet.

12. Personal
På föreningens kansli på huvudkontoret i Lund har Gabriella Jókai Kurucz tjänstgjort som sekreterare. Ricky 
Callesen har varit föreståndare i Landskrona. Britt Persson har varit sekreterare i Landskrona. Helle Aarenstrup 
har varit ansvarig för Café Nell Walden i Landskrona. Eva Ericsson har varit pedagog och konsult. Julio Saavedra 
Duarte har varit verksamhetschef och Oto Horvath har varit halvtidsanställd för att arbeta med nationell 
samordning av romska frågor.
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12. Arbetsgrupper och internationella projekt
Icke-formellt lärande, interkulturell kommunikation, handledning och uppföljning: Eva Ericsson har 30 års 
erfarenhet av undervisning och forskning som pedagog vid Lunds Universitet. Hon har specialiserat sig på 
interkulturell kommunikation och internationalisering, och har bland annat varit ledare för flera större EU-projekt 
kring reformer av högre utbildning inom före detta Sovjetunionen. Eva har undervisat i flera studiemotiverande 
SMF-kurser i samarbete mellan OIKOS och lokala folkhögskolor. Hon är också aktiv inom Romska Sektionen och 
då speciellt i projektet Lära av varandra. Eva har medverkat i ansökan till MUCF (f.d. Ungdomsstyrelsen) rörande 
ett romskt hälsoprojekt.

Romska sektionen i Skåne: Oto Horvath är romsk koordinator och håller i SMF-kurser och är OIKOS 
kontaktperson med Skolförvaltningen i Landskrona. 

Playing for Change: Roine Sangenberg leder OIKOS Landskronas musikstudio och är cirkelledare.

Bi - Happy, biodling: Jens Johannesson är projektledare och kontaktperson för Odla i Lund. Göran Hedlund 
biodlare och James Brockie är handledare för biodlingskurs på Brunnshög.

Rehab: Helle Aarenstrup är ansvarig ledare för arbetsträning inom OKOS Landskrona.

OIKOS Kulturevenemang Landskrona: Ricky Callesen

Volontärtjänst Malmö-Lund: Julio Saavedra Duarte

Odla i Lund på Brunnshög: Gabriella Jòkai Kurucz

Workshop Paleo: Vi lägger stor vikt vid barn och ungdomars egna skapande. Juan Veloso och Hebe Larrañaga.
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Trädgårdsgille i Landskrona, Flottaste flotten: Juan Veloso och Hebe Larrañaga

OIKURIREN: OIKURIREN är vårt nyhetsbrev som informerar om vad som är aktuellt inom föreningen och inom 
våra olika intresseområden. OIKURIREN publiceras dels som trycksak och dels i digital form, på vår hemsida 
samt också som e-postutskick. Redaktör är Fredrik Danelius.

Bellas Artes i Lund: Christer Blomgren och Julio Saavedra Duarte

Social innovation: Bosse Eklund

Film/media: Jose Orellano

Portal: Petter Ellgård

13. Fyra verksamhetsbaserade sektioner
Miljö och samhälle samt natur och friluftsliv är två av de viktigaste strategiska verksamhetsområdena för OIKOS 
Community under kommande verksamhetsperiod (biodling och koloniverksamhet). En stor del av studiecirklarna 
inom dessa områden bedrivs tillsammans med våra samarbetsorganisationer och studieförbund. Vi arbetar främst 
inom musik, natur och urbana miljöfrågor, men fortsätter även att erbjuda studiecirklar inom exempelvis språk, 
data, biodling, musik och foto. 
 
OIKOS var organiserat i fyra verksamhetsbaserade sektioner under 2016.

•	 Musik och kultur (media, ungdomskultur och skapande verksamhet)
•	 Natur och miljö
•	 Mångfald och integration (ex. Romska Sektionen)
•	 Internationell verksamhet
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Under flera år har vi deltagit i internationell verksamhet bland annat inom ramen för utbyte med ungdomar i 
andra länder, med undantag för EU-länder, men vi har också en volontärtjänst där vi kan hjälpa ungdomar att 
hitta lediga platser i olika länder via EVS (Europiska Volontärtjänsten).

Föreningen påbörjade en internationell satsning för att skaffa samarbetspartners i andra länder som kan vara 
intressanta för framtida ungdomsprojekt. Samtidigt försökte vi etablera oss i olika länder med mer permanent 
verksamhet. År 2006 grundades OIKOS Community DK i Kristianshavn och 2007 startade ett treårigt 
ungdomsprojekt mellan OIKOS Lund och Sabrosa kommun i norra Portugal. Verksamheten finansierades 
genom statsanslag, stöd från kommuner, Region Skåne, EU, stiftelser och sponsorer. Sabrosaprojektet i Portugal 
avslutades i februari 2015.

Internationellt

Projektledare: Julio Saavedra Duarte

Bli volontär. Ett exempel: Turkiska Neslin Ölmuz talade inte engelska, hade aldrig varit utomlands och hade 
aldrig arbetat med människor med funktionsnedsättningar. Allt det ändrades när hon åkte på ett EVS-utbyte via 
MUCF till Sundsvall för att jobba med aktivitetscentret Fritid för alla.

Bellas Artes i Lund: Sverige-Uruguay

Projektledare: Christer Blomgren

Det aktuella bokprojektet om Bellas Artes och Hector Morales ser författaren Christer nästan som en syntes 
av de frågor han arbetat med som journalist; människors delaktighet och rätt till sina uttrycksmedel, konstens 
möjligheter att uttrycka individers tankar och behov i relation till samhället, samt barns rätt att få vara delaktiga 
på egna villkor. Syftet med boken är att bidra till att bevara frukterna av arbetet samt att förmedla den kunskap 
som ackumulerats. Samtidigt har Bellas Artes i Lund en aktualitet som varit svår att förutse. Pedagogikens inriktning 
på återvinning av materia; dels som en pedagogisk, dels som en miljömässig poäng som visar på möjligheter 
som börjar bli av avgörande betydelse för samhället.
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Asociación civil Tintitaco Cordoba, Argentina 

Projektledare: Ivana Trevin och Dolores Riqué

Skapande verksamhet för barn. Konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar; workshops, events och populär 
kommunikation. OIKOS Community stödjer Asociación civil Tintitaco i Charbonier, Cordoba genom att delvis 
finansiera lokalhyra samt pedagogiska moment i verksamheten som riktar sig speciellt till barn och ungdomar.

Marknadsföring och kommunikation; webbportal och sociala medier.

Målet är att ytterligare stärka och utveckla både webbportalen och nätnätvaron för att dra till oss fler besökare 
på all våra olika områden. Facebook har fortsatt vara den viktigaste kanalen bland sociala medier. Vi har I hög 
grad själva med hjälp av duktiga anställda, medlemmar och volontärer producerat de annonser, affischer, 
broschyrer och kursprogram med mera som vi har haft behov av. Samordningen av generell annonsering via 
lokalpress och sociala medier och strävan efter en enhetlig grafisk profil har fortskridit. I viss mån har vi också 
kunnat fortsätta hjälpa andra föreningar och informella grupper med framtagandet av affischer och andra 
markandsföringsmaterial. Vi har aktivt bidragit med information om våra verksamheter till Länsbildningsförbundets 
nyhetsbrev, utställningar och presentationer. I övrigt har vi utökat vårt opinionsbildande tänk i all vår 
kommunikation.

14. Samarbetspartners under 2016
Arbetsförmedlingen, södra regionen. 
Work for you, Lund - Landskrona.
Lunds Kommun, Tekniska nämnden och Stadsbyggnadskontoret
Landskrona stad, Fritid och Kultur. 
SENSUS, Landskrona. 
Folkuniversitetet, Landskrona - Helsingborg. 
Mångkulturellt Centrum, Helsingborg.  
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Studiefrämjandet, Malmö. 
Antirasistiska Filmdagar, Malmö FilmCentrum.
Lunds Universitet, Socialhögskolan.
TechSoup Sweden.
PeaceWorks Sweden. 
Crossroads Lund.

15. Fakta OIKOS
Namn: OIKOS Community.
Organisationstyp: ideell förening/nätverk.
Område: social ekonomi-social ekologi.
Metod: nätverk, projekt och utbildning. 
Geografi: södra Sverige, säte Lund, huvudkontor.
Filialer: Malmö och Landskrona
Omvärld: volontärtjänst och projektstöd (Kulturforum).
Produktion: projektverksamhet, EVS, tjänster, utställningar, film, musik, seminarier, kursverksamhet, agrarprodukter, 
rep- och inspelningslokaler.
Anställda: 8 anställda volontärer, ca. 100 personer i Sverige
Praktikanter: ca. 15 per år.
Portal: www.oikoscommunity.org
E-post: info@oikoscommunity.org

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Kenneth Rasmusson
Sekreterare: vakant
Kassör: Gabriella Jókai Kurucz
Övriga ledamöter: Caj Byqvist, Oto Horvath, Julio Moreira, Fredrik Danelius och Juan Veloso.
Revisor: Carlos Tapia Allendes
Extern revisor: Jurek Redovisning
Medlemmar: Föreningen har 135 medlemmar

16. Ekonomi
Vår verksamhet finansieras genom medlemsandelar, tjänster, lokala insamlingar/gåvor och projektbidrag.

•	 Rörelseintäkter för 2016 = 1 618 065,10
•	 Rörelsekostnader = 1 921 056,87
•	 Årets resultat = 303 253,97

Se separat resultatrapport.
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17. Aktiviteter under 2016

Studiecirklar

Vi arbetar främst inom musik, natur och urbana miljöfrågor men fortsätter även att erbjuda studiecirklar 
inom exempelvis språk, data, biodling, musik och foto. Flera cirklar på dessa teman har genomförts på flera 
orter. I samarbete med Lunds kommun fortsätter projektet Odla i Lund under 2016–2017. Tillsammans 
med Bi-Happy har vi inom projektet haft 44 olika träffar som har varit mycket uppskattade och som ingår i 
stadsodlingsverksamheten Odla i Lund.

Odla i Lund

Odla i Lund erbjuder växthus för odling och mötesplats men även kurser, studiebesök och workshops. Odla 
i Lund är ett stadsodlingsprojekt som drivs av Lunds kommun med hjälp av Delegationen för hållbara städer. 
OIKOS Community har tillgång till mark till och med 2017. Eftersom projektet Odla i Lund främst är ett 
“klimatprojekt” rekommenderar vi att man promenerar, tar buss eller cyklar till och från odlingen. Delprojekt 
bedrivs i samarbete med Tekniska nämnden i Lund. 

Rehab

Rehab OIKOS Community erbjuder arbetsträning för arbetssökande. Man gör sin arbetsträning i ett av våra 
fem arbetslag. Varje lag har en arbetsledare. Vi arbetar bland annat med biodling, musik, kafé med butik/
utställning och arbetsuppgifter som skötsel av vår egen lokal och utemiljö. OIKOS samarbetar med bland annat 
Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att ge deltagarna det stöd de behöver för att 
komma vidare ut i arbete.
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Romska sektionen

OIKOS Community och Romska Sektionen. Den romska nationella minoriteten är idag den minoritet som har 
det sämst när det gäller diskriminering och samhälleligt utanförskap. Föreningen OIKOS Community, som under 
många år arbetat med unga och unga vuxna i utanförskap, har under senare år engagerat sig starkt i arbetet 
kring romsk inkludering i sydvästra Skåne. Vi har idag i vår personal flera romer, som också är drivande i arbetet 
och ger stöd och råd åt de många romer som deltar i våra olika verksamheter eller söker upp dem. Inom 
sektionen skapades en tjejgrupp och en killgrupp ledda av två romska representanter för OIKOS Community. 
Projektet Romano Sastimo. Syftet med projektet “Romano Sastimo - romsk hälsa” är att främja romers hälsa. 
Detta görs bland annat genom föreläsningar och aktivitetsgrupper för att inspirera till en mer aktiv livsstil. 
Föreningen skall skapa en romsk aktivitetsgrupp på ungefär 25 personer som ska kunna jobba vidare med att 
bland annat inspirera andra till en hälsosammare livsstil. Föreningen jobbar även aktivt genom dialog med olika 
hälsovårdande instanser såsom vårdcentralen och akuten. Den huvudsakliga målgruppen är romer i Landskrona. 
Projektet genomförs i huvudsak i Landskrona men även till viss del i Malmö och Lund. Verksamheten sker till viss 
del i samverkan med Landskrona Stad.

3K Kulturforum

Är en del av OIKOS Community och syftet med 3K:s (Konst, Kultur och Kommunikation) verksamhet generellt 
och Kulturforum i synnerhet är att främja ett utökat internationellt kultursamarbete som kännetecknas av kvalitet 
och ömsesidighet inom konst, kultur och kommunikation. 3K initierar ett antal evenemang och projekt per år 
för att sprida kunskap om samhällsfrågor och främja samarbetet med andra länder. Projektet arrangeras primärt 
på en internationell arena och även i Sverige. 3K är en aktiv partner i arrangemang som initierats av externa 
aktörer. 3K stödjer olika svenska och internationella initiativ. Just nu stödjer vi Asociación Civil Tintitaco i 
Cordoba, Argentina och Bellas Artes i Lund.
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Landskrona Trädgårdsgille

Varje år samlar Landskrona Trädgårdsgille tusentals trädgårdsälskare till en fest i dagarna tre. Årets trädgårdsgille 
hölls den 5-6 augusti med flotta flottar, marknad, kreativa verkstäder, picknickkonserter och gröna samtal.

Det preliminära programmet invigdes med picknickkonsert på fredagskvällen. På dagen tjuvstartade vi med 
att öppna för omröstningen om vilken av de flytande trädgårdarna som skulle utses till den Flottaste flotten. 
Lördagen bjöd på en stor och uppskattad trädgårdsmarknad samt gröna föredrag och samtal. Marknaden 
arrangerades av Landskrona Trädgårdssällskap. På söndagen hölls kreativa verkstäder och en avslutande 
picknickkonsert. Det gick att rösta på flottarna fram till kl. 14 på söndagen.

Arrangör var Landskrona Stad i samarbete med föreningar och företag. OIKOS Community deltog i tävlingen 
om den flottaste flotten och kom på andra plats.

Playing for Change

Playing for Change (PFC) är ett multimedialt musikprojekt som knyter ihop världen genom musik.

PFC startade 2002 och bottnar i en stark tro på musikens kraft och förmåga att överbrygga gränser och minska 
avståndet mellan människor. PFC har skapat en stiftelse – Playing for Change Foundation – som etablerar 
musikskolor för barn i olika delar av världen, och de har även satt ihop ett mångkulturellt band – Playing for 
Change Band – som turnerar över hela världen.

På PFC Day genomförs events världen över till förmån för PFC Foundation. 2013 genomfördes 316 events 
i 56 länder. För första gången även i Sverige. PFC var hösten 2013 ännu inte representerat i Sverige och 
Folkuniversitetet tog då initiativet till att starta projektet Playing for Change Sweden med uppgiften att bidra till 
spridandet av PFC i Skandinavien. Som ett första steg arrangerades PFC Day i Helsingborg den 21 september.



18. Slutord
Tack till våra medlemmar och samarbetsorganisationer, anställda, volontärer och förtroendevalda! OIKOS 
Community ser med tillförsikt och optimism fram emot ett härligt verksamhetsår.

Kenneth Rasmusson, ordförande, Eva Ericsson, pedagog, Julio Saavedra Duarte, verksamhetschef

Lund den 16 februari 2017
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