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Nelson Mandela-priset 2021
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
I enlighet med förslaget från arbetsmarknadsnämndens ordförande
föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att Hammarby boxning IF
tilldelas 2021 års Nelson Mandela-pris.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning
Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och
syftar till att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för
en mer öppen och integrerad stad genom att skapa mötesplatser
mellan nya och etablerade stockholmare.
Arbetsmarknadsnämndens ordförande föreslår att
arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela 2021 års Nelson
Mandela-pris till Hammarby boxning IF.
Bakgrund
Stockholms stads Nelson Mandela-pris instiftades 1998. Priset ska
belöna och uppmärksamma goda exempel i arbetet för en mer
öppen och integrerad stad. Nomineringen kan avse en enskild
person, en arbetsgrupp, en institution, ett projekt eller någon annan
verksamhet som gjort särskilt goda insatser för att skapa möten
mellan nya och etablerade stockholmare.
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Nomineringar görs av allmänheten genom ett öppet webbformulär
på Stockholms Stads webbsida under mars månad. Nomineringarna
inkluderar en bredd av verksamheter och personer som gör goda
insatser för en inkluderande stad.
Flertalet medarbetare och verksamheter inom Stockholms stad har
nominerats till Nelson Mandela-priset, det är glädjande att se att
deras arbete uppmärksammas även om de inte kan utses till vinnare
av priset då de utför arbete inom ordinarie verksamhet.
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Prissumman är på 50 000 kronor.
Vinnare av priset uppmärksammas i Stockholms stads digitala
kanaler.
Då rekommendationerna fortsätter att gälla om att större samlingar
ska undvikas på grund av rådande epidemi, anordnas ingen större
prisutdelning i Stadshuset. Priset delas i år ut av
arbetsmarknadsborgarrådet vid en mindre utomhusceremoni som
dokumenteras och sprids digitalt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben genom
mottagande och sammanställning av nomineringar. Ärendet har
föredragits för arbetsmarknadsnämndens ordförande Karin Ernlund
(C) och vice ordförande Salar Rashid (S), som tagit fram det förslag
till pristagare som föreslås för beslut av arbetsmarknadsnämnden.
Ärendet
Vid nomineringstidens utgång den 5 april 2021 hade 29
nomineringar inkommit. Nomineringarna fördelar sig på 21
personer och/eller verksamheter.
Synpunkter och förslag
I enlighet med förslaget från arbetsmarknadsnämndens ordförande
föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att Hammarby boxning IF
tilldelas Nelson Mandela-priset år 2021.
Motivering för vinnare av Nelson Mandela-priset 2021
Årets pris går till Hammarby boxning IF
”Boxing is egalitarian. In the ring, rank, age, colour and wealth are
irrelevant” Nelson Mandela.

Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
Fax
info.amf@stockholm.se
stockholm.se

Hammarby boxnings sociala arbete har som högsta prioriterade mål
att jobba mot utanförskap. Demokrati och allas lika värde är två
viktiga grundbultar som konsekvent genomsyrar klubbens arbete.
Det här är en boxningsklubb som på riktigt lever sin värdegrund:
ʺGULDʺ - Glädje, Utveckling, Laganda och Demokrati/Delaktighet.
På Hammarby boxning kan du under en och samma kväll möta
en 84-årig italienska, en ensamkommande ungdom från
Afghanistan, en f.d. proffsboxare från Uganda och en
Stockholmsfödd man som tränar med sin 10-åriga son. En av de
ensamkommande har tagit sig till den absoluta toppen inom svensk
amatörboxning och blivit svensk mästare. Parallellt med sin egen
träning började han tillsammans med huvudtränaren undervisa
boxning på dari och svenska. Den träningen blev för många såväl en
väg in i det svenska språket som en väg in i en ny gemenskap.
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Engagerade och lyhörda tränare sätter sin prägel på atmosfären
som är vänlig, respektfull och inkluderande. Att hjälpas åt är en
självklarhet. Barn- och ungdomssatsningar görs med samma varma
hjärta och stora engagemang som elitsatsningar. Här är alla lika
viktiga och det du gör utanför ringen betyder lika mycket som det
du gör i ringen. Mottot lyder: ”Vi gör mästare i och utanför ringen”.
Klubbens har verksamhet i lokaler på Södermalm och i
Skarpnäck, upplägget är TVÅ lokaler, EN gemenskap.
Samtliga nominerade till Nelson Mandela-priset 2021
1. Brf Propellern
2. Candido Limenza
3. Daniel Kesete
4. Drömstort
5. Elis Arner
6. Habibi - ung på gatan
7. Hammarby boxning IF
8. Hodda Sheikhnur
9. Hoshang Schiwa /Human without Border Movement
10. Josefin Axell och Vilda Andree
11. Kvinnors nätverk
12. Maria Rashidi
13. Meyling Carlero
14. Michael Klomark rektor Trollboda/Smedshagens Förskolor
15. Nursen Okan
16. Nya Kompisbyrån
17. Omid Mahmoudi
18. Right To Play Sverige
19. Romska brobyggare
20. Skate Nation - en del av Fryshuset
21. Svenska med baby
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