
SVERIGE	  3.0	  
	  
VARFÖR	  BEHÖVER	  VI	  PRATA	  	  OM	  MÅNGFALD	  OCH	  RASISM?	  
I	  Sverige	  lever	  människor	  med	  olika	  bakgrunder,	  kön	  och	  sexuella	  läggningar.	  Vi	  
har	  likheter	  och	  olikheter.	  Mellan	  oss	  uppstår	  konflikter,	  rädslor	  och	  
motsättningar.	  
Det	  som	  händer	  idag	  är	  att	  vi	  debatterar	  och	  argumenterar	  kring	  dessa	  frågor.	  
Sverige	  3.0	  handlar	  om	  att	  prata	  med	  och	  inte	  mot	  varandra.	  Att	  skapa	  en	  dialog	  
istället	  för	  en	  debatt.	  Genom	  att	  förändra	  samtalet	  förändrar	  vi	  samhället	  och	  i	  
det	  långa	  loppet	  världen.	  
	  
HUR	  FUNKAR	  DET?	  
Samtalet	  är	  målet.	  Därför	  samlar	  vi	  upp	  till	  100	  personer	  och	  skapar	  ett	  
annorlunda	  samtal	  om	  mångfald	  och	  rasism.	  Vi	  börjar	  10.00	  och	  slutar	  22.00	  för	  
för	  att	  i	  tolv	  timmar	  ha	  runda	  bord-‐samtal,	  open	  space-‐sessioner,	  övningar	  i	  
aktivt	  lyssnande	  och	  träning	  i	  andra	  samtalsformer	  som	  gör	  det	  lättare	  att	  
hantera	  vardagsrasism,	  konflikter	  kring	  mänskliga	  olikheter	  och	  provokativa	  
samtal	  kring	  ras,	  kön	  och	  läggning.	  
	  
HUR	  STARTADE	  DET?	  
Sverige	  3.0	  startade	  när	  tillräckligt	  många	  människor	  blev	  tillräckligt	  frustrerade	  
över	  den	  brist	  på	  höjd	  och	  djup	  i	  samtal	  som	  fanns	  i	  Sverige	  idag.	  Högerextrema	  
grupper	  skyllde	  på	  invandrarna.	  Invandrarna	  skyllde	  på	  systemet.	  Systemet	  
skyllde	  på	  de	  högerextrema	  grupperna.	  	  
	  
VEM	  ÄGER	  DET?	  
Sverige	  3.0	  är	  ett	  partipolititiskt	  och	  religiöst	  obundet	  nätverk	  av	  fria	  individer	  
som	  utan	  organisationsnummer	  eller	  budget	  arrangerar	  och	  samlar	  till	  samtal.	  
Konceptet	  och	  metoden	  är	  tillgänglig	  för	  vem	  som	  helst	  att	  använda	  utifrån	  en	  
Creative	  Commons-‐licens.	  
	  
VAD	  ÄR	  SYFTET?	  
Syftet	  med	  Sverige	  3.0	  är	  att	  förändra	  sättet	  vi	  pratar	  om	  rasism	  och	  mångfald	  
och	  få	  människor	  att	  prata	  med	  varandra	  istället	  för	  mot.	  
	  
VEM	  FÅR	  DELTA?	  
Du	  behöver	  inte	  vara	  politiskt	  engagerad,	  projektledare	  eller	  initiativtagare	  för	  
någon	  idé	  eller	  representant	  för	  någon	  organisation	  för	  att	  delta	  i	  Sverige	  3.0.	  
Målet	  med	  varje	  samtal	  är	  att	  hitta	  en	  bredd	  och	  en	  mångfald	  av	  människor.	  
	  
HUR	  ANMÄLER	  JAG	  MIG?	  
	  
www.sverigetrepunktnoll.com	  


