
Bildningsförbundet Östergötland i samarbete med  Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till gemensamma

TISDAGSTRÄFFAR!
En kostnadsfri utbildningsinsats för folkbild ningen och övriga i civilsamhället  där vi  skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration.  Alltid på en tisdag mellan kl.15.30-17.30. Vi bjuder på fika! Tisdagsträffar  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 flyktingpolitik 
stimulerar efterfrågan i ekonomin och gynnar tillväxten, enligt Peo Hansen. Han är professor i statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration,  etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Hans forskning rör 
bland annat EU:s migrations- och medborgar-skapspolitik.

Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping
16 okt. Migration, lärande  
och social inkludering
Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt. Vilka är de långsiktiga effekterna av folkbildningens arbete med nyanlända och andra migranter?  
Vilka satsningar är mer värdefulla än andra?  
Sådana frågor ställs i ett forskningsprogram  
som Anders och Magnus leder. De är profes-
sorer i vuxenpedagogik respektive i socialt 
arbete vid Linköpings Universitet.

Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping.
4 dec.  Starkare tillsammans 
Natalia Bonilla, Thomas Lindquist,  
Portalen. Det är inte lätt att bli en del av det 
svenska samhället, men det går. Tv-reportage-
serien Nåt måste göras, följde hur man på 
 Portalen i Norrköping trotsar segregation, 
rasism och utanförskap. Fokus flyttas från 

 individens problem och brister till hennes 
 kompetenser 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 Sverige  
– att stöpas till en god medborgare 
Afrah Abdullah. När en nyanländ migrant får uppehållstillstånd i Sverige påbörjas en tvåårig introduktionsperiod. Syftet är förstås att under-lätta 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 Abdullah  i sin doktorsavhandling från Linköpings univer-sitet. När blir det fel, hur kan det bli rätt? 
Afrah är numera lektor vid Högskolan Väst  
i Trollhättan.

Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping

12 mars.  Tema Jämställdhet
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men utredningar och studier visar att 
kvinnor som invandrar inte får samma tillgång till insatser som män, påbörjar sina studier  
i svenska senare, är föräldralediga i högre 
utsträckning och har betydligt lägre sysselsätt-ningsnivå. Vad kan vi göra för att öka jämställd-heten och jämlikheten?

Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping

     Här anmäler du dig till de olika tisdagarna! Hoppas vi ses! Klicka på länken eller besök lansstyrelsen.se/Ostergotland eller bildningsforbundet.se för mer information.  

Till varje tillfälle ombeds någon från Bildningsförbundets medlemsorganisationer  förbereda ett inlägg utifrån erfarenheter från den egna verksamheten.

http://www.bildningsforbundet.se
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/kalender.html#query/*%3A*

