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Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse vars mål utgår från vår
urkund. Det kan sammanfattas i att vi ska inspirera till bildning
och utbildning och därigenom verka för tolerans, humanism och
demokrati. Vår kärnverksamhet är förlagsverksamhet med en bred
utgivning av kvalitetslitteratur för den allmänlitterära marknaden,
och läromedel för såväl skola som högskola. Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste likt andra förlag säkra effektivitet
och affärsmässighet för att långsiktigt kunna utvecklas. Den del av
lönsamheten som inte behöver gå tillbaka till förlaget har byggt
upp ett betydande stiftelsekapital, vars avkastning går till vår
ideella verksamhet. Denna verksamhet kan delas upp i tre delar: utdelning av priser, stipendier samt fördelning av ekonomiska stöd till
organisationer som arbetar i linje med vår urkund och våra humanistiska ideal. Under 2020 fördelades knappt 12 miljoner kronor.
På grund av pandemin blev 2020 ett mycket speciellt år. Våra
prisutdelningar och många av våra egna arrangemang ställdes
in. De organisationer som vi samarbetar med fick planera om sin
verksamhet. PEN:s världskongress sköts upp liksom Dyslexikongressen och många av Läsrörelsens program på Bokmässan.
Hello World ställde in sina sommarläger, Expo kunde inte genomföra sina publika evenemang och Teater Fryshusets föreställningar
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blev färre än beräknat. Liksom Röda Korsets ungdomsförbund och
Handelshögskolan fick nästan alla samarbetsparter snabbt ställa
om verksamheten till digitala evenemang. Helamalmö mobiliserade
för att informera om smittspridning och Förenade förorters tävling
Ortens bästa poet blev istället skrivartävlingen Ortens bästa penna. 2020 var ett år då vi alla fick anpassa oss efter restriktioner och
tvingades tänka i nya banor för att bidra till att hålla nere smittspridningen.
Beslut om fördelning av bidrag och utdelning av priser och stipendier fattas ytterst av Natur & Kulturs styrelse, eller av särskilda
kommittéer och jurygrupper tillsatta av styrelsen. På de följande
sidorna presenterar vi vår ideella verksamhet lite närmare.
Under 2020 tog vår styrelse beslut om att utöka stiftelsens ideella
verksamhet. Dels kommer den att breddas och i större utsträckning
inkludera stöd för utgivning av böcker riktade mot socioekonomiskt utsatta grupper, dels kommer stöd mot populärvetenskap
och forskning att utökas. Satsningarna innebär också en ökning
av medel som avsätts för verksamheten. Avsikten är att under
de kommande tre åren öka den årliga avsättningen från dryga
10 mkr till dryga 20 mkr. Jag ser mycket fram emot att följa denna
spännande utveckling.

Trevlig läsning!
Per Almgren, vd stiftelsen Natur & Kultur
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11,7 miljoner kr fördelades på
priser, stipendier och bidrag 2020
Priser

Kulturpriset		 		 
Debattbokspriset			 
Populärvetenskapligt pris		 
Ingvar Lundbergpriset 			 
Översättarpriset (2 st)	 		 
Årets översättning			 

400 000 kr
250 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
120 000 kr
100 000 kr

					 
1 070 000 kr

Stipendier

Johan Hansson-stipendiet		   100 000 kr
Litterärt arbetsstipendium		  1 200 000 kr
Populärvetenskapligt arbetsstipendium 	 
400 000 kr
Särskilt stipendium			 
900 000 kr
Årets översättarstipendium		
    50 000 kr
Cullbergstipendiet – betalas ut 2021			
				 
2 650 000 kr
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Bidrag och samarbeten

Changers Hub
Expo
Fanzingo
Förenade förorter
Hédi Frieds böcker till svenska skolor
Helamalmö
Hello World!
Höj Rösten Politikerskola
Institutet för Mediestudier
Läsrörelsen
Röda Korsets ungdomsförbund
Segerstedtinstitutet
SSE Literary Agenda
Svenska PEN
Sveriges Författarförbund
Teater Fryshuset
Tillsammans i förening
Diverse mindre bidrag
7 944 000 kr
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ILLUSTRATION STINA WIRSÉN

Natur & Kulturs
kulturpris
Natur & Kulturs kulturpris är vårt största och
mest anrika pris. Det har delats ut årligen
sedan 1974 och ges till en eller flera personer
som har gjort en väsentlig insats inom
kulturområdet. Prissumman är 400 000 kr.

Leif Zern

Teaterkritiker och författare
Juryns motivering:
Leif Zern tilldelas Natur & Kulturs kulturpris
2020 för hans insatser inom teaterkritik och
kulturkritik, präglade av stilistisk vitalitet och
med den intellektuella integritetens lyster.
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Natur & Kulturs
debattbokspris
Natur & Kulturs debattbokspris är Sveriges största debattbokspris.
Det tilldelas författare till en svensk fackbok som har bidragit till
att fördjupa samhällsdebatten. Prissumman är 250 000 kr och delas
under normala omständigheter ut under Almedalsveckan i Visby.

Anna Gustafsson och Lisa Röstlund

Författarna har under lång tid bevakat utvecklingen på Karolinska
sjukhuset i Solna för Dagens Nyheter. De har granskat tusentals
dokument och haft kontakt med hundratals källor. Deras bok
Konsulterna – kampen om Karolinska
tilldelas debattbokspriset 2020.
Juryns motivering:
Anna Gustafsson och Lisa Röstlund
tilldelas Natur & Kulturs debattbokspris
2020 för att de utifrån ett både vidsträckt och bråddjupt grävarbete skapat
ett kongenialt berättat reportage med
skrämmande relevans för alla.

Lyssna på
HÅKAN ELOFSSON
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Grävande kamp om Karolinska – med Anna
Gustafsson och Lisa Röstlund i vår podd Kurage.
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Ingvar Lundbergpriset
Ingvar Lundbergpriset tilldelas en person som har gjort avgörande
insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om
läs- och skrivinlärning. Prissumman är 100 000 kr.

Cilla Dalén
Skolbibliotekarie

Juryns motivering:
Cilla Dalén tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2020 för sitt engagerade
arbete med att öka elevers läsintresse, läsutveckling och informationskompetens. I sin roll som skolbibliotekarie bidrar hon till
inspiration och kunskapsspridning till lärare och elever på den skola
där hon arbetar men också till allmänheten genom sociala medier
och bloggar. Med sin kvalificerade kompetens lyfter och utvecklar
Cilla Dalén skolbibliotekariens roll och betydelse för undervisning,
lärande och läslust, helt i Ingvar Lundbergs anda.

HÅKAN ELOFSSON
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Lyssna på

Skolbibliotekens roll – med Cilla Dalén
i vår podd Kurage.
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Natur & Kulturs
populärvetenskapliga pris
Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris delas ut för tredje gången. Priset ska tilldelas personer som på ett kreativt sätt sprider
aktuell forskning till allmänheten. Prissumman är 100 000 kr.

HÅKAN ELOFSSON

Maja Hagerman
Historiker och folkbildare

Juryns motivering:
Maja Hagerman har en unik förmåga att berätta levande och
begripligt om brännande frågor ur det förgångna och i nutiden.
Tack vare hennes djupa förankring i forskning och samtid är hon
alltid relevant och engagerande. Maja Hagerman är en kunnig och
orädd debattör, författare och journalist som inte bara beskriver
utan också bidrar till vårt kulturarv.

Lyssna på

Vår gemensamma samhällsväv – med
Maja Hagerman i vår podd Kurage.
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Årets översättning
Årets översättning instiftades 2010 av Sveriges Författarförbund
och delas från och med 2019 ut i ett samarbete med stiftelsen
Natur & Kultur. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets
konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.
Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Djordje Zarkovic

för översättningen från kroatiska av
Dubravka Ugrešićs Räven

FRIDA WINTER
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Juryns motivering:
Priset för Årets översättning 2019 tilldelas
Djordje Zarkovic, som med kongenialt rävaktig smidighet och list översatt Dubravka
Ugrešićs Räven, en rik och intrikat text
som kräver gott väderkorn och säkert
spårsinne av sin uttolkare. Zarkovic
följer inte bara till synes obesvärat med i
textens gäckande krumsprång mellan roman
och essäform, mellan lekfullhet och allvar, han gör det dessutom
på ett livfullt, spänstigt språk, osökt och sömlöst, och med genomgående elegant svansföring.
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Natur & Kulturs
översättarpris
Natur & Kulturs översättarpris instiftades 1985 och avser att belöna
personer som har gjort förtjänstfulla översättningar till eller från
svenska språket. Priset delas ut av Svenska Akademien till två
personer som vardera får 60 000 kronor.

Årets översättarstipendium
Tillsammans med Sveriges Författarförbund delar Natur & Kultur
ut Årets översättarstipendium. Stipendiet är på 50 000 kr och ska
tilldelas en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två
publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Pristagare 2020 är Bengt Eriksson och Hedwig M. Binder

Bengt Eriksson är tolk och översättare, född 1949. Han

Hedwig M. Binder är född 1956 och översätter från

svenska, danska och norska till tyska. Bland de svenska författare
Binder översatt återfinns Kerstin Ekman, Christine Falkenland,
Karin Alvtegen och Elisabeth Åsbrink.
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Carl-Johan Lind
FRIDA WINTER

översätter facklitteratur från ryska till svenska och har bland annat
översatt Jurij Lotmans Filmens semiotik och filmestetiska frågor,
Galina Sjebaldinas Karolinska krigsfångar i Sibirien och Boris
Grigorjevs Illegalister: KGB:s hemligaste spioner.

2020 tilldelades stipendiet:

Juryns motivering:
Claire-Louise Bennetts Damm
är en egensinnig, svårbestämbar
prosabok, en blandning mellan
novellistik, essä och lyrisk
betraktelse. En kvinna har dragit
sig tillbaka i ett ensligt hus och
från dag till dag antecknar hon
händelser, minnen, infall och associationer med överraskande
tankesprång och oväntade infall. De växlande stämningarna och
tonfallen gestaltar en stark motvilja mot entydighet och förenklande verklighetstolkning. Rörelserna och kasten i prosan kräver
lyhördhet av översättaren och Carl-Johan Lind visar en fin känsla
för egenarten i detta djupt originella verk. Översättningen är
vaksam mot passivt angliserande vändningar. Den är känslig och
föredömligt aktiv i sin språkbehandling.
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Cullbergstipendiet
Cullbergstipendiet är ett resestipendium som är
instiftat av Johan Cullberg, författare och professor
i psykiatri. Stipendiet delas ut i samarbete med
Svenska Psykiatriska Föreningen och ska stimulera
till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på
vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
På grund av pandemin kunde inga resor och studiebesök genomföras under 2021 så perioden för genomförandet förlängdes för
stipendiaterna.
Maria Hellman barn- och
ungdomspsykiater, ska besöka
det främst digitala men också
Londonbaserade The Children´s
e-hospital, för att lära hur man
där arbetar med barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningen PANS/PANDAS.

Kristina Sigunsdotter och Ester Eriksson, Julia Hansson, Annika Norlin, Anders
Fager, Peter Bergting och Kristoffer Leandoer.

Johan Hanssonstipendiet
Natur & Kulturs författare som nått den ärofulla nomineringen till
Augustpriset tilldelas Johan Hanssonstipendiet på 20 000 kronor.
Eftersom Weyler förlag nu även ingår i Natur & Kultur tilldelas det
även författare som utges på Weyler.
2020 tilldelades stipendiet:
Kristina Sigunsdotter och
Ester Eriksson
Humlan Hanssons hemligheter
Boken tilldelades Augustpriset
i kategorin Årets svenska barnoch ungdomsbok
Julia Hansson
Billie, Korven och havet
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Annika Norlin
Jag ser allt du gör
Anders Fager och
Peter Bergting
Kråkorna
Kristoffer Leandoer
Längta hem, längta bort

Likin Chin, Maria Hellman, Björn Wallén
och Daniela Enache.

Likin Chin ST-läkare, ska besöka Institute of Mental Health i
Singapore, för att studera hur
stigmatisering av personer med
psykisk sjukdom tar sig uttryck
i ett samhälle präglat av ultrasnabb modernisering.

Björn Wallén ST-läkare, ska vid
universitetssjukhuset Charité i
Berlin studera behandlingsprinciper och omhändertagande av
patienter med psykossjukdom i
en slutenvård utan låsta dörrar.
Daniela Enache ST-läkare, ska
besöka den äldrepsykiatriska
kliniken vid Rigshospitalet i Köpenhamn, för att studera deras
arbetssätt inom geropsykiatrin.
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Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium premierar kvalificerat
litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Av 344 ansökningar 2020 tilldelades tolv personer ett stipendium på 100 000 kr
vardera av stiftelsens stipendiekommitté.

Natur & Kulturs
litterära arbetsstipendium
Nina van den Brink En biografi
om Maja Ekelöf, städerskan som
blev rikskänd som 51-åring med
sin dagboksroman Rapport från
en skurhink.
Katarina Bjärvall En bok
utifrån den engelska filosofen
Mary Wollstonecrafts resa i
Sverige, Norge, Danmark och
norra Tyskland 1795.
Anna Fock Lösningen är kaos,
en roman om konflikter mellan
ester och ryssar i Tallinn under
första halvan av 90-talet.
Kolbjörn Guwallius Grindstaden, en bok om grindsamhällen
och utvecklingen mot allt mer
låsta och inhägnade bostadsområden.
Shora Esmailian Vaccin mot
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Nina van den
Brink, Katarina
Bjärvall, Anna
Fock, Kolbjörn
Guwallius, Shora
Esmailian,
Andreas Karlsson,
Ida Linde, Dan
Rosenholm,
Kristina Sandberg,
Jan Henrik Swahn,
Mats Söderlund
och Anna Thulin.

katastrofen – en bok om klimatmanipulation, geoengineering
i reportageform. Utsläppsminskningar är inte nog, något mer
måste till för att rädda världen
från klimatkatastrof.
Andreas Karlsson Giraffpojken, en skönlitterär gestaltning av den sanna historien
om en sudanesisk giraff och
hans skötare som vandrade
tillsammans till Paris.
Ida Linde Vår fattiga framtid, en
skönlitterär roman som utspelar
sig i Västerbotten med den
svenska gruvindustrin som utgångspunkt och frågan om dess
konsekvenser.
Dan Rosenholm Ett annat svart
guld, en bok om förkolnade
växtrester för odling, Terra

preta, en uråldrig teknik för att
förbättra tillgången på mat och
långsiktigt begrava kol i marken.
Kristina Sandberg Hans, en
undersökning i romanform av
maskulinitetsnormer, hur de
griper in i enskilda människors
liv, mer eller mindre brutalt.
Jan Henrik Swahn En kvinna
före sin tid, en skönlitterär
skildring om en av Sveriges sista
fältskärer.

Mats Söderlund Väderminnen,
en bok med berättelser från
människor i norr, deras upplevelser av klimatförändringar
och hur naturen idag skiljer sig
från naturen i deras barndom.
Anna Thulin Essex 39, en bok
som vill levandegöra offren
bland de 39 människor som
hittades döda i en kylcontainer
i Essex i Storbritannien.
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Natur & Kulturs
populärvetenskapliga
arbetsstipendium
Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium delas
ut för femte gången. Bokprojekten ska vända sig till allmänheten
för att förmedla vetenskapliga rön och bidra till samtal och spridning av forskning. Fyra stipendier om 100 000 kr vardera delas
ut under tidig höst.
Karin Kali Andersson leg. psykolog i Stockholm ska, tillsammans med komikern Elin Almén,
göra en podd om miljökänslor,
som klimatångest, mening och
hopp.
Oskar Lundgren läkare, universitetslektor och frilansskribent i
Linköping, ska skriva en bok om
kranskärlssjukdomarnas psykologi, som problematiserar den
roll som psykologiska faktorer
spelar för risken att drabbas
av kranskärlssjukdom och för
möjligheterna att leva väl efter
sjukdomsdebuten.
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Emil V. Nilsson är redaktör
för Svensk Botanisk Tidskrift
och doktor i ekologisk botanik. I boken Rävbacken ska
han skildra hur han återskapar
mångfalden på en äng av mark
i Uppland som sedan 1950-talet
varit täckt av skog.
Birger Schmitz professor i geologi i Lund, ska ge en personlig
skildring av forskningen om
dinosauriernas död genom ett
asteroidnedslag för 66 miljoner
år sedan, som gjorde det möjligt
att däggdjuret människan kom
att dominera det högre livet på
jorden idag.

Karin Kali Andersson, Oskar Lundgren, Emil V. Nilsson och Birger Schmitz.
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Natur  & Kulturs
särskilda stipendium

Natur & Kulturs särskilda stipendium premierar litterära insatser
och ger uppmuntran till fortsatt arbete. Stipendiet, på 100 000 kr
vardera, delas ut på initiativ av Natur & Kulturs stipendiekommitté
till följande nio personer 2020:
Eva-Stina Byggmästar är sedan
slutet av 1980-talet den mest
varierade finlandssvenska
poeten. Hon har förnyat äldre
genrer och stilar som idyll och
rokoko med en queer hållning
– och med humor.
Wera von Essen är en författare i början av sin karriär med
två uppmärksammade romaner
bakom sig. Hon är även verksam som översättare från
portugisiska.
Balsam Karam är bibliotekarie
och texthandledare på skrivarkurser och en lovande författare
i början av sin karriär.

Eva-Stina Byggmästar, Wera von Essen, Balsam Karam, Kristoffer Leandoer,
Lotta Lotass, Ulf Karl Olov Nilsson, Lotta Olsson, Malte Persson och Ali Thareb.
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Kristoffer Leandoer har skrivit
böcker i flera genrer, samt
verkat som kritiker, redaktör
och översättare, men är framför
allt författare till uppskattade
och prisbelönta essäböcker om
litteratur.

Lotta Lotass är en egensinnig
och unik röst i den svenska
litteraturen där hon för dialog
med läsaren.
Ulf Karl Olov Nilsson även
känd som UKON, är en av
Sveriges mest uppfinningsrika,
roliga och intellektuellt mest
utmanande poeter och essäister.
Lotta Olsson har skrivit ett stort
antal uppskattade böcker för
såväl barn som vuxna, med ett
poetiskt uttryck, ofta författade
på vers.
Malte Persson har ett brett
register som romanförfattare,
poet, barnboksförfattare, kritiker, krönikör och översättare.
Ali Thareb är poet med starkt
uttryck som inte kan verka i
hemlandet Irak och därför nu
fått en fristad i Jönköping.
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Tillsammans blir vi starkare
Den 25 juni 1947 instiftade förlagets grundare Johan Hansson,
stiftelsen Natur & Kultur. På samma sätt som hans affärssinne styrdes av en kombination av idealism och kommersialism kom dessa
ledstjärnor också att genomsyra formuleringarna i stiftelseurkunden.
Med ett starkt kapital skulle stiftelsen kunna bidra till och verka
för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål. Natur & Kultur blir,
genom stiftelseformen, en oberoende kraft, med ekonomisk styrka
och uthållighet att verka långsiktigt. I stället för ägarintressen blir
stiftelsen idéburen.
Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med
starka upplevelser av kampen mot nazismen och andra totalitära
strömningar i en nära samtid, var det självklart för Johan Hansson att
dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och dels ställa
krav på att stiftelsen skulle motverka totalitära idéer.
Motsatsen till totalitära idéer är demokratins ideal, där allas röster
räknas. Om man saknar språk och utbildning blir resan längre till
demokratins möjligheter. De samarbeten som stiftelsens ideella
verksamhet har med organisationer och föreningar stämmer väl
överens med stiftelsens ändamål. Tillsammans arbetar vi för att ge
fler en röst. Tillsammans verkar vi för humanism, bildning och social
hållbarhet. Tillsammans stärker vi demokratin.
2020 fördelades 7 944 000 kr i bidrag till organisationer.

Johan Hansson (1879–1973) startade bokförlaget Natur & Kultur 1922 och
bildade stiftelsen 1947.
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Expo

Segerstedtinstitutet

Stiftelsen Expo arbetar med att försvara
demokratiska värderingar genom journalistisk granskning och förebyggande arbete,
samt med olika former av utbildning.

Natur & Kulturs stöd till Expo går till den
Daniel Poohl, Expo
antirasistiska kärnverksamheten så att de
fortsatt kan spela en viktig roll i samhället.
De bidrar med kunskap och perspektiv som krävs för att möta de
hot som rasistiska grupper och högerextremt motiverad terrorism
utgör i dagens samhälle.

Tidningen Expo fyller 25 år och
fortsätter kampen om en stark
demokrati.

Pandemin gjorde att Expos utbildningsverksamhet och organiserade resor avstannade. Med minskad personalstyrka
har de under året fokuserat på att skapa
god journalistik och research. De har
bland annat granskat och rapporterat
om näthat och mobilisering på nätet.
Expo har också fördjupat sitt internationella samarbete och bidragit till att
ta fram internationella rapporter över
den europeiska extremhögerns status
och utveckling samt om våldsbejakande
högerextremism.

u Vi samarbetar med Expo eftersom de verkar för en stark demokrati och hjälper
samhället att identifiera hoten mot våra demokratiska värderingar.
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Segerstedtinstitutet är ett nationellt resurscentrum vid Göteborgs
universitet, som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring
förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer
samt rasistiska organisationer.
Natur & Kultur ger stöd
till Segerstedtinstitutets
forskning om elevers
kunskapsutveckling då
de besöker Förintelsens
minnesplatser. Forskningen ska generera
kunskap inom det
pedagogisk-didaktiska
området med elevresor
till Förintelsens minnesplatser. En femtedel av
Ola Flennegård med en skolklass som besöker
alla svenska skolelever
Förintelsens minnesplatser i Polen.
kommer någon gång
under skoltiden att ha
besökt Förintelsens minnesplatser. Under 2020 minskade resorna
till följd av pandemin, men forskningen fortskrider och doktoranden
Ola Flennegårds slutseminarium och disputation beräknas till våren
2023.

MALIN MATTSSON FLENNEGÅRD

Om vi vill förstå faran
som hatets och söndrandets politik utgör
kan vi inte längre bara
se till vår gata, vårt
grannskap eller land.

u Vi samarbetar med Segerstedtinstitutet för att de bidrar till förståelse om vår
samtid och stärker demokratin.
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Svenska PEN
Svenska PEN är en organisation med och för författare som försvarar det fria ordet och ger stöd till hotade författare. De gör opinionsbildande arbete kring yttrandefrihetsfrågor i media och fungerar
som kunskapsresurs för andra organisationer och myndigheter.
Årligen delar Svenska PEN ut Tucholskypriset på 150 000 kr till
en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller publicist. Den
filippinska journalisten och författaren Maria A Ressa tilldelades
2020 års Tucholskypris.
Under 2020 arrangerades 12 digitala seminarier och åtta nya avsnitt
i Yttrandefrihetspodden.
Svenska PEN skulle stå värd för PENs internationella kongress
under 2020, men på grund av pandemin är den flyttad till 2022.
Världskongressen blir en kraftsamling för att etablera Svenska PEN
och yttrandefrihetsfrågorna än tydligare i den nationella debatten
och stärka organisationens nätverk internationellt.

Institutet för mediestudier
Institutet för mediestudier ska, med forskning som verktyg, verka
för en välgrundad diskussion om mediernas roll i demokratin: att på
medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten.
De bidrar till bildning och förståelse om hur medierna lever upp till
sitt uppdrag och ett forskarråd är knutet till arbetet.
Under år 2020 har Institutet för mediestudier gjort rapporter, seminarier, debattartiklar och medverkat som experter i medier inom
följande teman:
• Granskning av svensk EU-bevakning
• Uthängd – granskning av #metoo och annan medieetik
• Journalistikens sanningsanspråk
• Mediestudiers årsbok – lokaljournalistikens utmaningar
• USA-valet i svenska medier

u Vi samarbetar med Svenska PEN för att de försvarar yttrandefriheten som är
en förutsättning i en demokrati.
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u Vi samarbetar med Institutet för mediestudier eftersom det är viktigt att ha
oberoende medier och att medierna granskas i en stark demokrati.
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Changers Hub

Teater Fryshuset

Changers Hub är en ideell organisation med målet att demokratisera framgång så att alla unga får samma möjlighet att förverkliga
sina idéer och påverka sin framtid oavsett startsträcka. De vill
uppmuntra till entreprenörskap och stärka individens egen förmåga
att ta ansvar, förändra och påverka sin situation, som en väg mot
bildning och ekonomisk frihet. Målgruppen är unga människor i
ytterstadsområden och ledorden är:
• Kunskap: idécoachning och kurser
• Inspiration: lyfta fram lokala förebilder
• Nätverk: skapa kontaktytor och mötesplatser

Teater Fryshuset arbetar med teater som verktyg för social förändring. Föreställningarna kan beskrivas som vittnesmålsteater och
berättelserna är ett resultat av dokumentära processer som är
baserade på sanna historier. Teater Fryshuset synliggör en social
problematik för att skapa insikt och i bästa fall förändra beteenden
i samhället kring destruktiva miljöer och strukturer.

Sedan starten 2015 i Alby har Changers Hub etablerat sig snabbt
på olika platser och arenor. Med stöd av Natur & Kultur under 2020
har organisationen undersökt möjligheterna att etablera sig i stadsdelen Hjällbo i Göteborg. I förstudien Möjligheter och hinder för
unga från ytterstaden att förverkliga sina drömmar redovisar de
förutsättningarna.

Föreställningen Bye
Bye Bror, som handlar om att lämna en
kriminell livsstil och
en destruktiv manlig identitet, hade
premiär i Umeå den
15 januari 2020 och
därefter fortsatte
ensemblen ut på
turné i landet i
samarbete med
Riksteatern. 38
föreställningar hölls
innan pandemin
satte stopp.

Ulf Stenberg och Emil Rosén Adsten är tillsammans
konstnärliga ledare för Teater Fryshuset.

Teater Fryshuset gjorde ytterligare en pjäs under 2020. Den var ett
samarbetsprojekt med Prinsparets Stiftelse, och handlar om nätmobbning. Den skulle visas på skolor runt om i landet, men turnén
fick ställas in efter premiären på Kulturhuset i Stockholm.

u Vi samarbetar med Changers Hub för att de bidrar till att göra vår demokrati
starkare och att de inspirerar unga vuxna till bildning och engagemang.
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u Vi samarbetar med Teater Fryshuset för att de med utgångspunkt i språket
som kulturellt och gestaltande instrument stödjer bildningsinsatser för personer
som lever i och arbetar i utsatta miljöer.
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Helamalmö
Helamalmös övergripande mål är social hållbarhet och rättvisa. De
är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer med
strävan att höja levnadsförhållanden i socioekonomiskt utsatta
områden. På deras mötesplatser erbjuds en meningsfull fritid med
vuxna som ser de unga samt ett ledarskapsprogram för ett hundratal unga förebilder.

Höj Rösten Politikerskola
Höj Rösten Politikerskola är en partipolitiskt obunden ledarutbildning på ett läsår, som vitaliserar den svenska demokratin
genom breddad rekrytering och skolning av framtida politiska
ledare. Utbildningen riktar sig till unga samhällsförändrare utanför
partipolitiken och ger deltagarna verktyg för att axla ledarroller
inom politiken. Under läsåret utmanas de att ta steg mot ökat
politiskt engagemang.
Hösten 2020 påbörjade 25 framtida ledare sitt utbildningsår. Det
var skolans femte årskull och antalet ansökningar var det högsta
någonsin – en fördubbling jämfört med föregående år. Politikerskolan stöttar idag ett nätverk av drygt 100 politiska ledartalanger
och är en del av ett globalt nätverk av politiskt obundna ledarakademier genom Apolitical Academy.
u Vi samarbetar med Höj Rösten Politikerskola för att stärka vår demokrati
eftersom det krävs att man skaffar sig en röst för att kunna utöva sina demokratiska
rättigheter.
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Natur & Kulturs stöd går till
Helamalmös mötesplats i
Nydala, där 150 –300 unga
dagligen möts. Samarbetet
inleddes hösten 2018, då mötesplatsen slog upp portarna
för aktiviteter och en mängd
intressanta samarbetsparter.
Under året har Helamalmö
agerat lokala värdar eftersom
den allmänna tryggheten
Lyssna på Nicolas Lunabba i Kurage, där
under pandemin har minskat
han berättar om Helamalmös verksamhet.
i området. De har assisterat
riskgrupper, spridit information om Corona och etablerat ett samarbete med en ungdomsmottagning och kuratorer inne i mötesplatsen. I lokalen i Nydala
finns även en filial till Stadsbiblioteket och samarbete med Malmö
Universitet.

u Vi samarbetar med Helamalmö för att de bidrar till ett inkluderande
och humanare samhälle genom att inspirera unga till bildning och
samhällsengagemang.
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Fanzingo
Stiftelsen Fanzingo arbetar för att fler röster ska få höras och verkar
för att medielandskapet i Sverige blir mer mångsidigt och inkluderande. De producerar journalistik, musik och scenkonst av och med
underrepresenterades perspektiv.
Fanzingo verkar genom huvudkontoret i Botkyrka, men når
via unga korrespondenter och
plattformen Sveriges Röster
ut till stora delar av landet
från Malmö till Haparanda.
Fanzingos syfte är att verka
för mer inkluderande och
representativa medier.
Under året har Fanzingo
bland annat etablerat en
Lyssna på samtalet med Ellen Tejle i Kurage.
dubbstudio och castingverksamhet för barnprogram. De
har gjort åtta avsnitt av Flyktpodden där överlevande från krig och
förtryck för 60–80 år sedan samtalar med unga som har erfarenhet
av migration. De har även gjort en pilot för en tv-serie med syfte att
nyansera bilden av Sveriges polariserade grupper och områden.

u Vi samarbetar med Fanzingo för att de verkar för att synliggöra fler röster i
det svenska medielandskapet och bidrar till en bredare bild av samtiden vilket
stärker demokratin.
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Några av ledarna i Tillsammans i förening.

Tillsammans i förening
Tillsammans i förening arbetar runt om i Malmö och expanderar
även till närliggande samhällen. Föreningen erbjuder bland annat
kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn, för att öka deras delaktighet
i föreningslivet, utbildning i mänskliga rättigheter samt utbildning
för unga ledare.
De samarbetar med många olika skolor och föreningar runt om i
Skåne. Föreningen utbildar och engagerar unga ledare om barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De engageras av skolor
och organisationer. Sommaren 2020 utbildade de 401 unga sommarjobbare, 14 –19 år, i jämställdhet, normkritik, diskriminering,
barnrätt, sexuella trakasserier, interreligiös dialog samt fördomsfritt
tänkande.
u Vi samarbetar med Tillsammans i förening för att de bidrar till ett inkluderande
och humanare samhälle vilket gynnar demokratin.
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Att flykt inte är detsamma som en utflykt vill Röda Korsets ungdomsförbund skapa förståelse för och har därför skapat workshopen På flykt, som bygger på upplevelser från familjer som har
tvingats att fly. Det ger unga människor en ökad förståelse ”som
känns i magen” av vad det kan innebära att fly; att ge ett mänskligt
ansikte åt statistiken och siffrorna. Till rollspelet för gymnasieskolor
och eftergymnasial verksamhet hör även ett utbildningspass om
mänskliga rättigheter, asylrätt och statistik
På grund av pandemin ställdes verksamheten om och workshoperna erbjöds både digitalt och på plats. Fler än 1 000 unga vuxna
har deltagit i workshopen digitalt och 37 ledare har utbildats under
2020 vilket var fler än det ursprungliga målet.

ANASTASIIA PETRYCH

Röda Korsets ungdomsförbund

Hello World!

Hello World! är till för barn och ungdomar som vill upptäcka eller
utvecklas inom olika former av digitalt skapande på fritiden. Vid
träffar runt om i landet och på sommarläger får unga i åldern 8 till
18 möjlighet att upptäcka eller utveckla sitt digitala intresse,
med grundläggande kurser inom programmering. Natur & Kultur
ger stipendier till 20 deltagare som inte själva kan betala för lägret
och kurserna som erbjuds, samt möjliggör reducerade avgifter för
ytterligare 80 deltagare.
Hello World! tvingades att göra stora förändringar på grund av
pandemin eftersom det inte gick att samla 2 000 barn och genomföra sommarlägren. De arrangerade istället digitala träffar, så
kallade meetups. Under sommarlovets två första veckor deltog
över 200 barn och unga i digitala sommarlovs-meetups under halvdagar och på söndagar har digitala serier och workshops erbjudits.
Ett fåtal mindre fysiska träffar i samarbete med andra organisationer
och aktörer har arrangerats liksom uppsökande verksamhet i ytterstadsområden i Malmö.

u Vi samarbetar med Röda Korsets ungdomsförbund eftersom de genom utbildning och bildningsinsatser verkar för ett demokratiskt samhälle.
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u Vi samarbetar med Hello World! för att de bidra till en ökad mångfald inom
IKT-branschen vilket gynnar ett demokratiskt samhälle.
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SSE Literary Agenda

Förenade förorter är en ideell förening som arbetar med kultur och
folkbildning och med målet att stärka unga och unga vuxnas engagemang och föreningsliv lokalt. Föreningen är verksam nationellt.

De studenter som utexamineras från Handelshögskolan i Stockholm (SSE) har en mycket god representation bland beslutsfattare i
Sverige. Programmet SSE Literary Agenda syftar till att bredda studenternas perspektiv på världen, låta dem reflektera över sin plats
i tillvaron samt öppna upp för empati mot andra – och sig själva.
Initiativet är tvåspråkigt, böckerna kan läsas på antingen svenska
eller engelska, och är öppet för
alla skolans studenter oavsett
utbildningsprogram.

Under sommaren 2020 genomförde Förenade
”Ortens röster
förorter tävlingen Ortens Bästa Penna med
vidgar himlen
syfte att inspirera till skrivande och minska
och skapar nya
avståndet mellan orten och de etablerade
berättelser”
Susanna Alakoski
bokförlagen och teatersalongerna. Tävlingen
bestod av kategori Bok och Scen och målgruppen var unga, 16–28 år, som bor eller vuxit upp i orten.
Två namnkunniga jurygrupper tog ställning till 113 bidrag och
tävlingen fick stort medialt genomslag.
Faiaz Dowlatzai, 19, tog hem förstapriset i kategorin Bok med
texten Psykologen och Loran Batti, 25, vann kategorin Scen med
manuset Den sista jointen. De fick 25 000 kronor var i prissumma
samt möjlighet att utveckla sina texter.
JOACIM GUSTAFSON

Arrangörer, delar
av juryn och de
tre vinnarna i varje
tävlingsklass vid
prisutdelningen.

u Vi samarbetar med Förenade förorter för att verksamheten bidrar till att fler
röster hörs vilket stärker demokratin.
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KARIN TENGBY

Förenade förorter

Entusiasmen och kännedomen
om projektet blir större för varje
Tinni Ernsjöö Rappe leder samtalet om
år, sedan starten för tre år sedan. Edna O´Briens roman Flicka.
Läsåret 2020/2021 är 261 studenter inskrivna och 28 ledare håller i bokcirkelgrupperna. Många av
grupperna erbjuder mötesplatser i skolan med möjlighet att även
ansluta via zoom. Under våren arrangerades även digitala events
med författarna Athena Farrokhzad och Jason Diakité samt en
poesiworkshop.
Under läsåret 2020–2021 läser studenterna följande böcker:
En stund var vi vackra på jorden av Ocean Vuong
Flicka av Edna O´Brien
Ålevangeliet av Patrik Svensson
Frankissstein av Jeanette Winterson
Flyktingar av Viet Thanh Nguyen
Vända hem av Yaa Gyasi
Den andra kvinnan av Therese Bohman
u Vi samarbetar med Stockholms Handelshögskola för att vi tror på att bildning
genom kultur ger förmågan att förstå och uttolka sammanhang utifrån olika
perspektiv.
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Sveriges Författarförbund

Barn och unga läser allt mindre och därför minskar deras ordförråd.
Läsrörelsen och rörelsens skapare Elisabet Reslegård har i tjugo års
tid arbetat för att lyfta fram språket och läsningens betydelse som
grundstenar i ett demokratiskt samhälle.

Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för verksamma
författare och litterära översättare. Under 2020 samarbetade vi
i kampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget och
i en tillfällig krisfond till författare till följd av coronapandemin.

Natur & Kultur ger Läsrörelsen ett projektstöd för att arrangera
program och seminarier på Bokmässan i Göteborg som 2020 hade
temat LÄS! LÄS! LÄS!. Eftersom Bokmässan arrangerades digitalt
skjuts en del av de planerade programmen till 2021. I Läsrörelsens
program möter besökarna författare, läsare, politiker, lärare och
forskare som är engagerade i läsningens och bildningens betydelse
för individen och samhällsutvecklingen.

Programmen som var planerade för
Biblioteket är en bas för
kampanjen Rusta biblioteken för det
varje människas lika värde
demokratiska uppdraget kunde inte
och möjlighet till persongenomföras som planerat. Rundalig utveckling. Där pågår
bordssamtal och påverkansarbete
samtal, möten, studier och
mot politiker genomfördes som
där har vi tillgång till vårt
planerat, men övrigt arbete förändkulturarv.
Grethe Rottböll, ordförande
rades under året till att kartlägga
i Sveriges Författarförbund
vad biblioteken gör i olika kommuner med avseende på öppettider,
smittspridning, anpassning till riskgrupper, program och tillgång
till litteratur. Kartläggningen beskrivs i rapporten Biblioteken under
coronakrisen.

KARIN TENGBY

Läsrörelsen

Krisfondens medel gick snabbt åt och delades ut till förbundets
medlemmar som drabbades av inställda evenemang, vilket är en
viktig inkomst för författare.

u Vi samarbetar med Läsrörelsen eftersom vi ställer oss bakom betydelsen av
språket och läsningen i ett demokratiskt samhälle.
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u Vi samarbetar med Sveriges Författarförbund eftersom biblioteken gör samhället
mer demokratiskt.
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Hédi Frieds böcker till Sveriges skolor

Dessutom

I syfte att öka kunskapen om Förintelsen och stimulera till samtal om
inkludering och mångfald tillgängliggör Natur & Kultur, i samarbete
med Stiftelsen Axel Johnson, Forum för levande historia och illustratören Stina Wirsén, Hédi Frieds böcker Frågor jag fått om förintelsen
och Historien om Bodri gratis till Sveriges skolor. För att överlevandes berättelser från Förintelsen förmedlas med god metodik har
även lärarhandledningar producerats för högstadiet och lågstadiet.

I linje med vår urkund ger vi mindre stöd genom medlemskap och
bidrag till följande:

VIKTOR GÅRDSÄTER

– Skolan är den viktigaste
platsen i kampen för demokratin. Jag hoppas att mina
böcker kan hjälpa eleverna
att ta till sig historien och
väcka frågor om vår samtid.
Hédi Fried

PEN International är paraplyorganisationen för de nationella
PEN-föreningarna och verkar globalt för yttrandefrihet. Genom
medlemskap i PEN International Publishers Circle, för publicister
runt om i världen, deltar vi i seminarier och samarbetar kring frågor
som stärker yttrandefriheten.
International Publishers Association (IPA) är världens största
federation av förlagsföreningar och representerar tusentals enskilda
utgivare runt om i världen. IPA främjar och försvarar yttrandefrihet
samt verkar för främjande av läskunnighet och läsning. 2020 tilldelades Liberal Publishing House, ett oberoende vietnamesiskt
förlag som säljer böcker som regeringen anser vara känsliga, IPA:s
Prix Voltaire.
Vetenskap & Allmänhet är en ideell förening, kunskapsnod och
samarbetspartner för dialog mellan forskare och allmänhet. Vi är
medlemmar i föreningen och stöder verksamheten.

Författaren Hédi Fried och illustratören
Stina Wirsén.

Littfest är Sveriges största litteraturfestival med 19 000 seminariebesök, 70 programpunkter och 150 inbjudna gäster och har arrangerats i Umeå sedan 2007. På grund av pandemin blåstes festivalen
av i sista stund 2020. Stiftelsens stöd går bland annat till omställningen till en digital arena den 18–20 mars 2021.

u Vi samarbetar i detta projekt för att värna demokrati, mänskliga rättigheter och
alla människors lika värde.
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Vi som har arbetat med
Natur & Kulturs ideella verksamhet 2020
Karin Tengby, projektledare
Pernilla Bard, konsult
Lena Forssén, förläggare
Åsa Ehrnholm, stiftelseassistent
Ulla Vedin, ekonomidirektör
Per Almgren, vd
nok.se
stiftelsen@nok.se
08-453 86 00

Grafisk form Birgitta Schölander

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera
självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration,
utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.
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