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TISDAGSTR ÄFFAR!

En kostnadsfri utbildningsinsats för folk
bildningen och övriga i civilsamhället där
vi skapar dialog och utbyter erfarenheter
inom frågor som rör integration.
Alltid på en tisdag mellan kl 15.3
0-17.30. Vi bjuder på fika! Tisdagsträff
ar har vi
arrangerat sedan hösten 2017. Nu fort
sätter mötesserien med några träffar våre
n 2020..
25 feb Integration, inkludering
tionen? Och vad vet vi idag om vad det kan
och exkludering
Charbel Gabro, känd som integrat
ionisten,

bygger sina föreläsningar på både forsknin
g
och egna erfarenheter av kulturkrockar och
utanförskap. Med fokus på integration, mån
gfald och inkludering öppnar han upp för nya
insikter, kunskaper och en vilja att vara med
och förändra. Till en vilja att bemöta alla
människor med vänlighet. Så är också syft
et
att öka förståelsen för vad nyanlända går igenom när de kommer till Sverige. Hur lätt
är
det egentligen att anpassa sig till nya struktur
er,
förstå normer och sociala koder? Charbel
s egen
berättelse handlar om att ta sig ur ett dest
ruktivt
leverne till ett konstruktivt. Han var vinnare
av Årets Talare – Genombrott 2018.
Plats: Hörsalen, Linköpings Stadsbib
liotek,
Östgötagatan 5, Linköping
31 mars Barnkonventionen har blivit
lag- för alla barn i Sverige

Alexandra Nörby. Den 1 januari 202
0 blev
barnkonventionen svensk lag. Den nya barn
rättslagen gäller alla barn i Sverige, oavsett
om
de är svenska medborgare, permanent bos
atta,
asylsökande eller befinner sig här tillfällig
t.
Just nu pågår arbetet runt om i landet med
att säkerställa tillämpningen av barnrättslag
en.
Men vad står det egentligen i barnkonven
-

komma att innebära för barn som befinne
r sig
i Sverige? Alexandra Nörby, samordnare för
mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Öst
ergötland samtalar kring barnkonventionen
och
det pågående arbetet med barns rättigheter
Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan,
Linköping

5 maj Att återvända efter avslag

Jos

efin Zeolla, Röda Korset. Röda Kor
set
har länge drivit återvändandeprojekt. Syft
et är
att ge stöd åt asylsökande som av- och utvi
sas
mot sin vilja. Detta för att minska utsatthe
ten
för den enskilde och för att bidra till att pers
onerna ska kunna återvända under så värd
iga
former som möjligt. En förutsättning är att
berörda personer själva efterfrågar stöd.
Är de det möjligt att återvända utan att kän
na
sig, och ses på, som en förlorare. Med rak
rygg,
och t änka att man ändå varit med om någ
ot
som gett viktiga erfarenheter. Hur kan man
arbeta med de som fått avslag utifrån ett
sådant perspektiv?
Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan,
Linköping

Till varje tillfälle ombeds någon från Bild
nings
förbundets medlemsorganisationer förb
ereda
ett inlägg utifrån erfarenheter från den
egna
verksamheten.
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