Tema: Nationella Minoriteter
Dagen mot diskrimering 2014
Onsdag 15 oktober på Arbetets museum
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 i skolan och arbetslivet? Välkommen att lyssna och delta i
samtalen om hur vi kan stärka arbetet mot diskriminering i Norrköping!
Arrangeras av Byrån mot Diskriminering i Östergötland. Kostnad: Gratis.
Plats: Arbetets museum, Norrköping.
Föranmälan till: info@diskriminering.se senast 10 oktober 2014.

Vi bjuder på lunch och fika under dagen så ange ev allergier och matpreferenser vid anmälan.

Seminarier
9.00–10.30: Nationella minoriteter och rättigheter vid diskriminering
Vilka rättigheter har nationella minoriteter, och vilket skydd
ger lagstiftningen mot diskriminering? Pranvera Bahtiri
inleder med en introduktion i minoritetslag stiftningen.
Mujo Halilovic (verksamhetschef på RIKC i Malmö) berättar
om RIKC:s koncept (Malmömodell), för att bryta romernas
utanförskap och öka romernas deltagande i det svenska
samhället. Efterföljande samtal med kommun, myndigheter
och föreningsliv om arbetet för minoriteters rättigheter och
mot diskriminering. Medverkande: Pranvera Bahtiri (Byrån
mot diskriminering i Östergötland),Mujo Halilovic
(verksamhetschef RIKC), Ann Olofsson (Norrköpings
kommun), Håkan Lind (sektionschef Arbetsförmedlingen
Norrköping), Lars Dencik(professor i socialpsykologi).

Eleonor Frankemo

10.45–12.00 : Nationella minoriteters språk och kultur

Vad görs idag för att stärka nationella minoriteters språk och kulturutövning? Vart finns litteraturen
på de nationella minoritetsspråken och vilka är villkoren för poeter, författare och andra
kulturutövare? Semso Avdic, romsk poet och författare inleder seminariet med en dikt ur hans bok
”Romsk öde bundna med kedjor”. Efterföljande samtal med kommun, biblioteket och skolor om de
nationella minoriteters språk och litteratur.
Medverkande: Semso Avdic (romsk poet och författare), modersmålslärare i finska och romani,
Kultur- och fritidsnämnden (s) ordförande Kikki Liljeblad, Rolf Holm (utvecklingsledare länsbibliotek).
Seminariet avslutas med romsk sång och dans. Moderator: Eleonor Frankemo (modersmålslärare i
romani chib och vice ordförande i Romanofolket resande Östergötland). Seminariet avslutas med
romsk sång och musik.

Vänd för fortsatt program
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Alexander Freudenthal

Henry Bronett

12.00–13.00 Lunch på Arbetets museum
13.00–14.30 Avslutande politikerdebatt

Vad förpliktigar minoritetspolitiken och andra överenskommelser kommunen, och hur ser
Norrköpings politiker på vad som måste göras åt rasism och främlingsfientlighet? Hur ser
diskrimineringen mot judar och romer ut idag och vad måste göras för att motverka och stoppa
antiziganismen och antisemitismen? Inledning av Henry Bronett och efterföljande diskussion med
lokala politiker. Bronett kommer i sin föreläsning att berätta om hur antisemitismen tar sig uttryck
idag och vilka åtgärder som behövs för att motverka den. Henry Bronett är bl.a. poet, författare, och
har arbetat med familjeföretaget cirkus Scott. Medverkande: Henry Bronett, Lars Stjernqvist (s),
Christian Widlund (C ) samt representanter (Fp) och (v).

14.30–15.00 Fikapaus
15.00–15.40: Konsert med Freudenthal Five

Klezmer och jiddisch i gammal och ny tappning. Alexander Freudenthal (klarinett och sång), Jakob
Freudenthal (gitarr), Hans Nyman (gitarr), Andreas Westman (bas) och Pär Jaktelius (trummor).

16.00–17.00 Visning av Norrköpings synagoga

Norrköpings synagoga byggdes år 1858 och Norrköping var en av tre städer i Sverige där de första
judarna fick bosätta sig. Välkommen till en rundvandring i Synagogan och få mer kunskap om
judars historia i Norrköping. Vi träffas i Synagogan kl 16.00.

Vänd för förmiddagens program

