Erika Haanaes, ägare och grundare av Normsmart
Vem är jag:
Jag är en nyfiken, social, mamma, egenföretagare och kurator. Med en bred akademisk bakgrund
som socionom, etnolog och antropolog har jag haft världen som mitt hem i många år, men 2012
landat i Falun för möjligheten till att skapa en stabil famlijebas.
Efter att ha arbetat inom socialtjänsten i flera år bytte jag bana och startade 2017 Normsmart där jag
föreläser, utbildar och har workshops kopplat till inkludering. Under våren ställde jag om igen och
arbetar nu även som kurator på Internationella Engelska skolan, en arbetsplats där jag varje dag får
möta mångfald på riktigt.
Vad är mångfald för mig:
För mig handlar mångfald om en medvetenhet om att vi alla inte är lika och att vi tar tillvara på det.
Att vi ser alla människors unika erfarenheter och styrkor, att de vi är medverkar till att skapa bredare
perspektiv i samhället och i organisationer. Vi föds inte in i livet med lika förutsättningar. Vissa har
mer privilegier än andra, vilket är viktigt att synliggöra för att skapa förändring. Platser och
sammanhang där alla typer av människor får talutrymme och får synas medverkar till kreativitet och
utveckling. Mångfald berikar!
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Några tips till organisationer som vill arbeta mer inkluderande:
Börja med dig själv. Reflektera över hur dina egna privilegier ser ut och ditt varför, varför är det
viktigt för dig?
Som organisation behöver ni fundera på vad det är ni vill inkludera till, vilken typ av arbetsmiljö ni vill
ha och varför ni vill arbeta mer inkluderande. Hur ser organisationen ut? Vilka perspektiv saknas?
Titta på din organisation med nyfikna ögon och börja ifrågasätta hur ni arbetar. Är det begränsande
eller möjliggörande?
Varför har jag valt att delta i årets juryarbete:
Det var självklart för mig att tacka ja när jag fick frågan om att medverka i juryn, det är otroligt viktigt
att boosta organisationer som gör ett bra jobb med inkludering samtidigt som det kan inspirera fler
att göra mer.
Då jag själv är HBTQ-person har frågor kopplat till inkludering och likabehandling länge varit enormt
viktigt för mig, personligt. Jag vill leva i, och jag vill att mitt barn ska växa upp i, en värld som ger
utrymme till alla, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktion eller ålder.
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