
Watch it!
Verksamhetsplan för projektår 2 
Perioden 1 augusti 2011 – 31 juli 2012

Under projektår 2 planerar vi att arbeta efter de fem huvudspår som följer:

1. Samarbetet Watch it! och Rädda Barnen
- Ungdomscaféer i Malmö stads Områdesprogram 
Malmö stad har fyra prioriterade områden i Malmö där man under fem år arbetar långsiktigt med 
social hållbarhet, Rädda Barnen startar ungdomscaféer som en del av processen. Vi ska komma in i 
respektive Ungdomscafés diskussionsgrupp en månad efter att de har startat upp med Rädda 
Barnen. Watch it! håller i ett antal workshops med fokus på att uttrycka sina åsikter och att göra 
saker utifrån dem så att deltagarna får testa på många olika verktyg och metoder. Utifrån det blir det  
vidare planering med respektive grupp utefter deltagarnas intressen och vad de tycker är mest 
nyfikna på att gå vidare med. Det kan vara att fördjupa sig mer i en metod eller ett uttryckssätt  
alternativt att gå vidare och jobba med en sakfråga och hur man kan gå tillväga för att förändra eller  
påverka den. Unga från det första Ungdomscaféet i Holma kommer att vara med som handledare 
och förebilder för deltagarna i de nya grupperna. I ett senare skede planerar vi att samla 
ungdomarna från de olika områdena och grupperna för att de ska få visa varandra vad de har gjort 
och utbyta erfarenheter. 

Vi tycker att det är viktigt att vara en plattform där unga kan våga vara kritiska, pusha och påverka 
kommunen. Vi vill också fortsätta att komma med inspiration och agera-fokus till redan etablerade 
organisationer som Rädda Barnen. 

Det är samtidigt många andra processer på gång inom Malmö stad som vi kommer att bevaka och 
vara med på olika sätt i:

• Kommissionen för att minska ojämlikhet i hälsa. 
• Ungdomskongressen. 
• UngBoMalmö 2012 – där Watch it! har sagt ja till att bli samarbetsorganisation och ska hålla 

minst en workshop under ht 2011 kring hur unga vill bo och lämna förslag till 
UngBoMalmös tävling. 

Andra kontakter: 
• Malmös Unga, 
• Mia Norberg - Ungdoms- och demokratisamordnare på Malmö stad, 
• Områdesprogrammens ansvariga. Områdesprogrammet för social hållbarhet beskrivs på 

Malmö stads hemsida: http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-
med.../Omradesprogram/Bakgrund.html

2. Watch it! Redaktionen i Malmö
Redaktionen är en fast grupp av ca 10 deltagare som arbetar med media och mediakritik. Vi 
kommer att ansvara för Södra Innerstadens Tidnings Ungdomssida, med utgivningsdatum: 2011-05-
24, 2011-09-20 och 2011-12-06. Vi kommer även att publicera i Malmö Fria Tidning samt sända 
bambuser-klipp på Imago Malmö, TV-Malmös Öppna kanal.

Vi kommer att diskutera ”stormedia” och även försöka att nå ut via traditionella vägar och 
undersöka om vi kan hitta plats i en Malmötäckande tidning. Vi kommer också att rikta oss åt 
alternativ media och olika digitala platser. Vi undersöker vad som är styrkan och svagheten med 



respektive. Vi provar också att göra våra egna magasin och distribuera dem. Parallellt följer ständigt  
en diskussion om mediakritik och vi utvecklar roliga och kreativa sätt att jobba med mediakritik på. 

Områden vi kommer ta upp är: berättande, intervjuande, skrivande, foto, film, teckna serier, radio. 
Vi kommer att prova oss fram via olika medier och uttrycksätt. Vi vill kunna använda oss av 
traditionella uttrycksätt, men också hitta nya!

Kontakter och samarbeten: 
• Södra Innerstadens Tidning, 
• Fria Tidningen, 
• journalister, 
• TV-Malmö Öppna kanalen och Imago Malmö, 
• Bambuser, 
• Forskningscirkeln kring lokala mediaplattformar i Malmö. 

3. DIY – Do it yourself i Lund 
Vara med i ”Styrgruppen” i projektets andra termin. Hålla i och handleda en till flera grupper. Den 
grupp vi har nu i vår har sagt att de vill fortsätta till hösten samt att vi kommer att erbjuda nya 
grupper. Vi planerar att fortsätta att hålla i handledarträffar, vi kommer att utvärdera terminens  
träffar och göra dem ännu bättre. 

I slutet av höstterminen planerar vi ett utbyte mellan en DIY-grupp i Lund och någon av våra andra 
deltagar-grupper i Malmö, för att se skillnader och likheter i sakfrågor och i hur man kan jobba med 
förändringsarbete i de olika städerna.

I samarbete med:
• Hemgården i Lund och 
• ABF Lund. 

4. Workshops med Habitat Q 
Habitat Q är ett projekt som drivs av RFSL Ungdom, det är ett fritidshäng för unga som definierar 
sig som eller är nyfikna på homo, bi, trans och queer, där besökarna har träffats och pratat 
regelbundet tidigare under året. Watch it! har efterfrågats att komma in och hålla i en serie av 
workshops, dels för att gå ut och göra och synas, dels för att tänka tillsammans kring långsiktigt 
förändringsarbete. Vi ska tillsammans med deltagarna skapa upplysande och roliga aktioner och 
diskussioner om normsynliggörande och mediakritik. 

Var vi landar beror på vad deltagarna vill men det finns redan idéer som att besöka skolor och att 
göra möten med erfarenhetsutbyten. Vi planerar även att delta i Regnbågsparaden i Malmö under 
hösten. 

I samarbete med Habitat Q, RFSL Ungdom. 

5. Projekt- och ledarskapskurser 
Vi kommer att genomföra två helgkurser som kommer ta upp teman som inkluderande metoder,
uttrycka sin åsikt, demokratiskt ledarskap och hur man kan göra en idé till verklighet. Dessa helger 
kommer ligga i slutet av höstterminen respektive vårterminen. Helgkurserna kommer att vara öppna 
för våra tidigare deltagare från alla grupper i Malmö och Lund och kan ses lite som en fördjupning. 



Kontakter: 
• Elevråden,
• Rädda Barnens Ungdomscafés-grupper,
• Malmös Unga, 
• Södra Innerstadens Ungdomsråd. 

Andra delar i vår verksamhet kommer att vara:
 Internprocessen, trion och arbetsgruppen - Fortsätta utveckla vår interna process och lära oss 

av den. 
 Träffar med ledare som jobbar med unga kring deltagande, metoder och demokratiskt 

ledarskap. 
 Fortsätta att nätverka med föreningar och erbjuda dem ett program med workshops, 

engångsworkshops och att handleda hela processer.  
 Fortsätta att utveckla bloggen, nya spel, metoder och nätaktivism.
 Utbyte Malmö och Lund, både mellan grupper av unga och mellan vuxna som jobbar med 

unga.
 Studiebesök och aktivistutflykter med arbetsgruppen och deltagare, som visar på och slussar 

deltagare vidare till annan verksamhet.
 Peaceworks - Watch it! deltar i det nationella antirasistiska samarbetsprojektet Sprid. där 

Lisa från arbetsgruppen är representant och har gått projektutbildningen Driv. samt kommer 
att bli certifierad Inspiratör. Därmed kommer hon kunna ge utbildningen Driv. för 
engagerade i Watch it! med målet att skapa en antirasistisk aktion i sommar/höst 2011 
tillsammans med andra föreningar.

 Utveckla arbetet med att sprida projektets erfarenheter samt börja planera inför Watch it!s 
tredje år. 

Vi kommer att fortsätta kontakterna och nätverkandet med bl a följande:
• Mitt Område i Rosengård kring idéer om metoder och Open workshops. 
• Internationella Kvinnoföreningens ”Räkna med oss” - gästa deras nya grupp under deras 

projektår 2 med workshops.  
• Vi har nyligen börjat ett samarbete med en mentor som är med i Södra Innerstadens 

Stadsdelsfullmäktige som heter Zandra Valencia – göra studiebesök hos varandra.  
• ABF Demokrati stavas Vi – Watch it! gästar med workshop. 
• Fortsätta vara en aktiv del i utvecklingen i personallaget på Glokala Folkhögskolan samt på 

Tryckeriet. 
• Comung – Lunds kommuns satsning på unga – samarbeta kring workshops och metoder. 
• Lunds Ungdomsting – fortsätta gästa och erbjuda workshops på Stortingen.

Bilaga:
Watch it! Tidsplan långsiktig Perioden 30 maj 2011 – 31 juli 2013


