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TISDAGSTR ÄFFAR!

En kostnadsfri utbildningsinsats för folk
bildningen och övriga i civilsamhället
där vi s kapar dialog och utbyter erfarenh
eter inom frågor som rör integration.
Alltid på en tisdag mellan kl.15.30
-17.30. Vi bjuder på fika! Tisdagsträff
ar
har vi arrangerat sedan hösten 2017. Nu
fortsätter mötesserien med några
träffar hösten 2018 och våren 2019.
25 sep. Är flyktingar verkligen
en finansiell börda för Sverige?

Peo Hansen. En expansiv flyktingpoli
tik
stimulerar efterfrågan i ekonomin och gyn
nar
tillväxten, enligt Peo Hansen. Han är profess
or
i statsvetenskap vid Institutet för forsknin
g om
migration, etnicitet och samhälle (REMESO)
,
Linköpings universitet. Hans forskning rör
bland annat EU:s migrations- och medbor
garskapspolitik.
Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan
3, Linköping

16 okt. Migration, lärande
och social inkludering
And

reas Fejes, Magnus Dahlstedt. Vilk
a
är de långsiktiga effekterna av folkbildning
ens
arbete med nyanlända och andra migrant
er?
Vilka satsningar är mer värdefulla än and
ra?
Sådana frågor ställs i ett forskningsprogra
m
som Anders och Magnus leder. De är pro
fes
sorer i vuxenpedagogik respektive i socialt
arbete vid Linköpings Universitet.
Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7,
Norrköping.

individens problem och brister till hennes
k ompetenser och förmågor och hur dessa
kan nyttjas i syfte att skapa egen försörjning.
Plats: Mötesplatsen Portalen Hageby,
Plåtslagaregatan 93, Norrköping
12 feb. Nyanländas möte med Sve
rige
– att stöpas till en god medborgare

Afrah Abdullah. När en nyanländ
migrant får
uppehållstillstånd i Sverige påbörjas en tvåå
rig
introduktionsperiod. Syftet är förstås att und
erlätta etablering i det nya hemlandet. Men
istället
kan etableringsinsatserna ibland leda till att
migranterna får det svårare att komma in
i det
svenska samhället. Det visade Afrah Abdulla
h
i sin doktorsavhandling från Linköpings univ
ersitet. När blir det fel, hur kan det bli rätt?
Afrah är numera lektor vid Högskolan Väs
t
i Trollhättan.
Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7,
Norrköping

12 mars. Tema Jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jäm
ställda

länder. Men utredningar och studier visar
att
kvin
nor som invandrar inte får samma tillgång
Natalia Bonilla, Thomas Lindqui
st,
till insatser som män, påbörjar sina studier
Portalen. Det är inte lätt att bli en del
av det
i svenska senare, är föräldralediga i högre
svenska samhället, men det går. Tv-reportag
e
utst
räckning och har betydligt lägre sysselsättserien Nåt måste göras, följde hur man på
ningsnivå. Vad kan vi göra för att öka jäm
Portalen i Norrköping trotsar segregation,
ställdhete
n och jämlikheten?
rasism och utanförskap. Fokus flyttas från
Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan
3, Linköping
Till varje tillfälle ombeds någon från
Bildningsförbundets medlemsorg
anisationer
förbereda ett inlägg utifrån erfaren
heter från den egna verksamhete
n.
4 dec. Starkare tillsammans

Här anmäler du dig till de olika tis

Klicka på länken eller besök lansstyrelse

dagarna! Hoppas vi ses!

n.se/Ostergotland eller bildningsfor

bundet.se för mer information.

