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TALARE
Gillis Herlitz – Förläsare/Antropolog/Etnolog
”Integration i praktiken – Moder Svea, gillen på G och vanliga knegare”
Är inte integration enbart en fråga för Staten och kommunerna? Har även idéburna sektoren en roll att spela?
Vad vinner vi på att samverka? Finns det historiska exempel att lära sig av och hur får vi ordning i kaoset?
Hur uppfattar ”vanliga människor” det som sker och hur omformar vi dagens integrationsprocesser och går
framåt? Med humor och en glimt i ögat får vi lyssna på Gillis Herlitz betraktelser i ämnet.

Henrik Nilsson – Processledare Nätverket/NAD
Skåne i fokus – Integrationsmodellen som växer
Inom den idéburna intresseorganisationen Nätverket och Etableringen
på Arbetsförmedlingen erbjuds sedan flera år tillbaka speciella
NAD-aktiviteter med syfte att introducera nyanlända för föreningslivet.
Hur fungerar detta arbete i praktiken och vilka konkreta resultat kan man
se lokalt och i regionen genom åren?

Lillemor Lindell – Central samordnare idrottens integrationsarbete Riksidrottsförbundet/SISU idrottsutbildarna
Integration genom idrotten – när språket inte är ett grundkrav!
Många av samhällets insatser för nyanlända är av teoretisk karaktär och bygger på att deltagarna har vissa grundkunskaper i svenska. Finns det lättare vägar in i
samhället för våra nyanlända? Via idrotten kan nyanländas intresse väckas för att komma in i svenska samhället och känna gemenskap. Fysisk aktivitet vet vi har stor
betydelse för psykisk och fysisk hälsa. Sedan kommer språket och kulturen på köpet. Hur finns idrottsrörelsen med och öppnar dörrar?

Johnny Nilsson – Förbundschef Studiefrämjandet/vice ordf. Ideell Kulturallians (IKA)
Meningsfullt väntande på beslut – Studieförbundens roll och uppdrag
Vilka fördelar finns med att starta integrationsprocessen i ett tidigt skede? Studiefrämjandet har, tillsammans med övriga
studieförbund, fått uppdrag att ge information till och introducera asylsökande i det svenska samhället. Dessutom pågår
redan ett omfattande arbete med integration genom olika kultur- och medlemsföreningar. Vilka effekter kan man se av
studieförbundens pågående arbete på integrationsområdet och vilka framgångsfaktorer är viktiga för att nå längre?

Erik Nilsson – Statssekreterare
Vad vill egentligen Regeringen uppnå?
På senare år har Sveriges Regering beviljat idrottsrörelsen, studieförbunden, kommunerna och andra aktörer utökade
medel för olika insatser med syfte att påskynda integrationsprocessen. Detta avser exempelvis introduktion för nyanlända,
uppstart av flyktingguideverksamheter, SFI-undervisning för asylsökande och mycket annat. Civilsamhället har i detta
börjat uppmärksammats alltmer på sistone. Vad är egentligen syftet med detta? Är inte integrationen enbart en fråga för
staten? Vad vinner man på samverkan? Statssekreterare Erik Nilsson reder ut hur Regeringen ser på saken.

Vedad Begovic – Integrationssamordnare/Föreläsare
En välklädd bosniers memoarer – från städare till Knutbypastor…

Läs mer på
www.språkvän.se

Fördomar finns det gott om. Hur ser vi egentligen på våra nyanlända och hur vänder vi
fördomarna till värdefulla erfarenheter. Ta livet med en nypa salt! Integrationsstrateg
Vedad Begovic delar med sig av personliga erfarenheter på sin egen resa genom livet.

