Dagen mot diskriminering
i Linköping

Onsdag 8 oktober kl. 10.00-16.30

Byrån mot diskriminering i Östergötland genomför i år Dagen mot diskriminering
med fokus på nationella minoriteter.
I Sverige erkänns fem nationella minoriteter; samer, judar, romer, tornedalingar
och Sverigefinnar. Vilka rättigheter har nationella minoriteter, och vilket skydd ger
lagstiftningen mot diskriminering? Vilka hinder och möjligheter finns idag i skolan,
arbetslivet och i kontakt med myndigheter?

Välkommen att lyssna och delta i samtalen om hur vi kan stärka arbetet
mot diskriminering i Linköping!
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Plats: Gasellen, Skäggetorpsgatan 6

Inträde: Gratis
Föranmälan: Senast den 2 oktober till info@diskriminering.se
Vi bjuder på lunch och fika så ange allergier och matpreferenser.

www.diskriminering.se

Seminarier:
10:00-12:00 Hur stoppar vi och förebygger diskrimineringen av romer?
Hur ser diskrimineringen mot romer ut idag och vad måste göras för att motverka och stoppa antiziganismen? Gunnar Elfström, f.d. stadsarkivarie i Linköping berättar med hjälp av bilder om hur de
första romerna togs emot i Linköping. Vårt Nygård och representant från kaleromerna presenterar sitt
arbete för romers mänskliga rättigheter idag. Marie Daun, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun
berättar om vad det innebär att vara en pilotkommun för regeringens strategi för romsk inkludering.
Medverkande: Gunnar Elfström, f.d. stadsarkivarie i Linköping, Biserka Zenkovic, Vårt Nygård,
representant från kaleromerna samt Marie Daun, utvecklingsstrateg Linköpings kommun.
12:00-13:00 Lunch

13:00-14.30 Vad är en brobyggares roll i skolan?
Vad säger lagen om vad skolan måste göra för att motverka diskriminering och inkludera nationella
minoriteter?Hur jobbar skolan med likabehandling och inkludering av nationella minoriteter
idag och vad gör en brobyggare? Vilka utmaningar och möjligheter ser rektorer, modersmålslärare,
läromedelsförfattare och andra verksamma inom skolan?
Medverkande: Indira Stefanovic, ordförande Byrån mot diskriminering i Östergötland, Karin Lång,
rektor på Rosendalsskolan, Marie Tomicic, OLIKA förlag, Albert Idic, modersmålslärare i romani chib,
samt Dumali Ramadani, brobyggare.
14.30-15.00 Fikapaus med underhållning

15:00-16.30 Tillgång till samhällsservice och mänskliga rättigheter
Vad förpliktigar minoritetspolitiken och minoritetslagen stat och kommun, och vad kan övriga aktörer
göra? Lokala politiker, myndigheter och föreningsliv diskuterar vad som måste göras för att se till så
att alla har tillgång samhällsservice och mänskliga rättigheter.
Medverkande: Peter Holmsten, chef för Arbetsförmedlingen i Linköping, Anita Lhådö, chef för Socialkontoret, Nader Ghaemi, stadsdelsutvecklare i Skäggetorp, Paul Lindvall kommunalråd (m), Eva Lindh
oppositionsråd (s) samt Margareta Johansson, Vårt Nygård.
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