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Vi vill! Vill du?
Med projektet AGERA—utan
att diskriminera vill vi bidra till
förändring. Vi vill öka kunskapen om vad vi alla kan göra för
att motverka och förebygga
diskriminering. Det handlar om
våra mänskliga rättigheter och
berör oss alla.
Detta är AGERA-projektets första nyhetsbrevet. Under 2010 genomför vi
aktiviteter över hela landet. Detta
nummer tillägnar vi vårt imponerande
program under Almedalsveckan på
Gotland. Boka in våra seminarier i din
kalender redan nu!
Anmäl dig gärna via facebook så vi får
en idé om hur mycket material vi ska
ta med oss! Sök på AGERA—utan att
diskriminera.

AGERA-projektet är ett samarbete
mellan Svenska Röda Korset, som är
projektägare, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Centrum mot
rasism och Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation (RIO). Samarbetet påbörjades i december 2009.
Vår förhoppning är att detta bara är
början på något ännu större.

Att vilja är första steget till
förändring
Under 2010 utbildar vi utbildare som
sedan ska utbilda ideella föreningar i
grundläggande kunskaper om ickediskriminering.
Vi tror att alla kan göra skillnad—att
varje person är en kunskapskälla för
minst tio andra personer. Att varje
person som vet vad diskriminering är,
vart det går att vända sig och hur jag
både tar till vara på mina rättigheter
och får reda på mina skyldigheter,
kan göra skillnad.
Vi vill öka kunskapen kring hur diskriminering ser ut i Sverige idag och effekterna av diskriminering. Det
kommer seminarier, föreläsningar,
rapporter, konferenser, en kampanj
och sist men inte minst en handbok
för föreningar som vill arbeta med att
förebygga och motverka diskriminering, både i sin egen förening och i
samhället i övrigt.
Vi vill genom ökad kunskap och medvetenhet bidra till ett mer inkluderande och respektfullt samhälle. En människas möjligheter och förutsättningar ska inte begränsas av omgivningens fördomar. Vi har idag olika förutsättningar och olika tillgång till våra
rättigheter. Det vill vi göra något åt.

Vill du?

ALLA KAN GÖRA SKILLNAD!

FRÅGA OM DISKRIMINERING?

E-post: info@ageraprojektet.se

Kontakta din närmaste ADB!

Webb: www.ageraprojektet.se

Webb: www.adbsverige.se

Missa inte!

ALMEDALSVECKAN
Veckans program:

Måndag 5 juli
Var med och sprid vårt
budskap!
Samling vid AGERA-tältet
kl. 11.30

Onsdag 7 juli
Boka in din plats i solen—
kom till St. Clemens ruin!
Vi kör program från
kl. 9.30-14.30

Torsdag 8 juli
AGERA
—utan att diskriminera
En manifestation för
mänskliga rättigheter
Kom och ta med alla som du
känner!
Vi möts nere vid stranden
nedanför Almedalen
kl. 21.00—22.00

Måndag 5 juli
15:30 - 16:30 – Högskolan sal E41
Diskrimineringskultur eller diskrimineringsstruktur ?
Har vi idag en diskrimineringskultur där tröskeln till att bli kränkt är alltför låg? När blir man egentligen sämre bemött än andra enligt lagen?
Har vi i Sverige något som kan beskrivas som en diskrimineringsstruktur? Flera debattörer menar att dagens samhälle kan beskrivas som en
diskrimineringskultur fylld med lättkränkta människor. Lars Thornberg
diskuterar samhällssituationen utifrån ett antal aktuella diskrimineringsärenden. Till grund för föreläsningen ligger den rapport om diskriminering i Sverige idag som Sveriges Antidiskrimineringsbyråer tagit fram
inom ramen för AGERA-projektet.
Föreläsare: Lars Thornberg, utredare hos DO och tidigare verksamhetsansvarig på Örebro rättighetscenter
Arrangör: AGERA-projektet/ Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Tisdag 6 juli
13:00 - 14:00 – Högskolan sal E41
Föräldraskap på lika villkor ?
Den första lagen mot diskriminering i Sverige var Jämställdhetslagen,
som skulle verka för kvinnors och mäns lika villkor på arbetsmarknaden.
Vad har hänt sen de första stegen togs för att förena föräldraskap och
förvärvsarbete? En diskussion kring den utveckling som skett inom
området och vilka förutsättningar som finns idag.
Medverkande: Lina Gidlund och Lina Johansson, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Anna Söderström, ordförande RFSL Stockholm
Arrangör: AGERA-projektet/ Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

ALLA KAN GÖRA SKILLNAD!

FRÅGA OM DISKRIMINERING?

E-post: info@ageraprojektet.se

Kontakta din närmaste ADB!

Webb: www.ageraprojektet.se

Webb: www.adbsverige.se

Onsdag 7 juli

Jag vill...

09:30 - 11:00 – St. Clemens ruin
Politikerutfrågning - vi granskar svensk antidiskrimineringspolitik

Under 1,5 timme grillas de politiska partierna kring deras antidiskrimineringspolitik.
Vad har de gjort? Vad tycker de? Vad vill de? Vilka resultat har deras tidigare politik haft ? Vilka konsekvenser ser de att deras nuvarande politik
får för såväl människors vardag som Sveriges framtid?
Vi kräver raka svar och ingen får slösa sin tid på att klanka ner på någon
annan. Paraply finns att tillgå vid ev regn.
Moderator: Edna Eriksson, journalist och konferencier
Medverkande: Gudrun Schyman (Fi), Mehmet Kaplan (mp), Eva Olofsson (v), Maryam Yazdanfar (s), Amelie von Zweigbergk (fp), Annika
Qarlsson (c), Göran Pettersson (m), Michael Anefur (kd)
Arrangör: Sveriges Antidiskrimineringsbyråer/ AGERA-projektet

... kunna klä mig som jag vill,
älska den jag vill, visa min kärlek på stan, söka jobb i mitt eget
namn, bli trevligt bemött i kassan, på bussen, i affären, i telefon, kunna gå på bio, gå ut med
mina vänner, hälsa på bekanta,
åka buss eller tåg, eller flyga
långt långt bort, bli bedömd och
bemött utifrån det jag gör, det
jag kan, det jag säger och vill.
Jag vill att du ser mig för den
jag är och inte utifrån alla du
tänker på när du ser mig.

11:00 - 13:30 – St.Clemens ruin
Mångfaldsmingel och MR-frågor på Open Stage

MR-nätverket i Uppsala tar med sig sitt mångfaldsmingel till Almedalen!
Ett tillfälle för alla oss som arbetar med eller är engagerade i frågor som
rör mänskliga rättigheter, mångfaldsfrågor och jämställdhet. AGERAprojektet erbjuder även en open stage för ideella organisationer.
Ät lunch, träffas, skapa kontakter, diskutera och lyssna på engagerade
företrädare från det civila samhället. Vi bjuder på en somrig lunch!
Arrangör: AGERA-projektet/ Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och
Sensus studieförbund

Känns det okej?
Vill du agera
utan att diskriminera?
Kontakta Sveriges
Antidiskrimineringsbyråer
på www.adbsverige.se
eller gå in på
www.ageraprojektet.se

13.30 - 14.30 - St. Clemens ruin
Nio röster om Sverigedemokraterna – ökade ekonomiska klyftor har
skapat en ny nationalism

Hur resonerar och tänker Sverigedemokraternas väljare? Om ilska, rädsla och drömmar som aldrig blev av. Kan minskade klassklyftor och mera
rättvisa vara en väg att stoppa rasismen? Seminarium och debatt om en
ny bok om Sverigedemokraterna och de etablerade partiernas passivitet
och tystnad.
Moderator: Anders Bergman, 5i12-rörelsen
Medverkande: Emil Schön och Linnea Nilsson, journalister och författare
"Fult folk", en bok om Sverigedemokraternas väljare
Arrangör: AGERA-projektet/ CMR och 5i12-rörelsen

VI VILL!
VILL DU?

Torsdag 8 juli

Vad kan jag
göra?

10.00-11.00 - Internationella Torget, Caféet utomhus (i tält)
Jag vill ! Vill du ? - Samverkan mot diskriminering

Sveriges Antidiskrimineringsbyårer och DO bjuder in till ett samtal med olika
samhällsaktörer om hur vi kan samarbeta för att motverka och förebygga
diskriminering. Exempel tas från aktuella framgångsrika koncept.
Medverkande: Eva Nikell, DO, Helene Warpe Nymansson, Sensus,
Lina Gidlund, AGERA-projektet, Zakia Khan, Interfem
Arrangör: AGERA-projektet/ Sveriges Antidiskrimineringsbyråer & DO

Besök vårt tält!

12.00-14.00 - Högskolan
Könsöverskridare, enligt vem? I text, attityder och handling - könsnormen
leder till diskriminering av transpersoner

I AGERA-tältet kan du möta
representanter från Sveriges
Antidiskrimineringsbyråer.

Sedan januari 2009 har även transpersoner ett diskrimineringsskydd, men
fungerar det? Och vad kan vi göra för att motverka diskriminering av transpersoner, i arbetsliv, utbildning och det civila samhället? Transföreningen
KIM reder ut transbegreppen och visar hur diskrimineringen av transpersoner och ett bra transinklusivt jämlikhetsarbete kan se ut.

Vi arbetar med att förebygga
och motverka diskriminering.

Föreläsare: Lukas Romson, ordförande KIM
Arrangör: AGERA-projektet, KIM, Interfem och Fi

Vi berättar var du kan hitta din
närmaste ADB!
I tältet kan du även beställa
Vi Ungas ageraguiden
—en handbok för dig som vill
jobba med makt och normer i
din förening!
Detta och mycket mer hittar du
hos oss!
Varmt välkommen!

21.00 - 22.00 - På stranden nedanför Almedalen
AGERA—utan att diskriminera! En manifestation för mänskliga rättigheter

Kom och visa ditt stöd för vikten av att arbeta med och implementera FNkonventionerna. Vi tänder Khom Loy lyktor och låter vårt engagemang för
en rättvisare värld lysa upp den mörka natten till ljudet av Afrogaist och
djembetrummornas dån.
Medverkande: Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen, Eva Nikell, DO,
musikgruppen Afrogaist.
Arrangör: AGERA-projektet & Sensus studieförbund

Fredag 9 juli
10:00 - 11:00 – Högskolan sal E30
Frivilligorganisationernas arbete mot diskriminering

I den nya Diskrimineringslagen ges utrymme för vissa föreningar att driva
fall till domstol, men vad betyder det i praktiken? Jurister från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer berättar om den nya talerätten och hur ideella organisationer och fackföreningar kan arbeta mot diskriminering.
Föreläsare: Carl Lind och Vida Paridad, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Arrangör: AGERA-projektet/ Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Publikationen har givits ut med stöd av
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