Välkomna till årets viktigaste konferens:
Nationella minoriteters rättigheter i Sverige
Sedan den 1 januari 2010 har de nationella minoriteterna i Sverige, samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer särskilda rättigheter till information, skydd för sina språk och kulturer samt inflytande i frågor som berör dem. Särskilt viktiga är barns rättigheter till sitt
språk och sin minoritetskultur.
Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder nu tillsammans med Sametinget och i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt
med Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Gotland och Blekinge, in till en högaktuell och intressant konferens som
kommer att belysa minoriteternas lagstadgade rättigheter i förhållande till kommuner, landsting och regioner.
Det blir tillfälle att höra på både myndigheter och företrädare för minoriteterna berätta om de skyldigheter det offentliga har och varför det är så viktigt att leva upp till lagens intentioner. Det kommer också att ges möjlighet för de som vill, att delta i en fördjupande
workshop om kommunens ansvar för minoritets- och urfolksbarn och kopplingen till barns rättigheter. Dessutom bjuds på tankeväckande underhållning genom teatergruppen Scen & Synergi.
Konferensen är helt kostnadsfri och vi bjuder alla deltagare på frukost och lunch.
Vi garanterar att ni får en både informativ och inspirerande dag.
Välkomna!
Anmälan och information
Anmälan senast den 13 oktober till:
katarina.popovic@lansstyrelsen.se eller 010-223 15 17
Ange namn, organisation och eventuell specialkost
samt om du tänker delta i eftermiddagens workshop

Tid och plats
Torsdagen den 23 oktober 2014
Klockan 10.00 – 15.00
Konferenscentrum, Centralgatan 2 i Alvesta

Syfte

Att levandegöra de rättigheter och skyldigheter som regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och inspirera till förändring.

Målgrupp

Målgrupp för konferensen är informatörer, förskolechefer, skolchefer, kulturansvariga samt politiker i kommuner, landsting och regioner m.fl. som
verkligen vill och kan göra skillnad.

Program
Moderator: Sharon Jåma
09.30 kaffe och fralla samt registrering, 13.00 lunch och 14.00 workshop
Tema 1. Rätten till information

Tema 2. Rätten till språk och kultur

Tema 3. Rätten till inflytande

10.00
Karin Hopstadius, jämställdhetsdirektör på
Länsstyrelsen i Kronoberg, hälsar välkommen

10.55
Sharon Jåma inleder tema 2

12.05
Sharon Jåma inleder tema 3

11.00
Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner, Sensus

12.10
Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner, Sensus

11.10
Aktuella projekt för de nationella minoriteterna
Moa Nordin, expert på Skolverket

12.20
Inflytande - för vem och varför?
Kaisa Syrjänen Schaal, vice ordförande
Sverigefinländarnas delegation

10.10
Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner, Sensus
10.20
En webb för alla – om normkritik av kommunala
hemsidor
Kerstin Gadd, kommunikatör, Göteborgs stad
10.35
Rätten till information ur ett romskt perspektv
Kristoffer Bogdanowicz, Arbetsförmedlingen
Bryggan, Malmö

11.25
Vad betyder språk och kultur för den judiska
identiteten i Sverige
Susanne Sznajderman-Rytz, ordförande i
Sveriges Jiddischförbund
11.45
Kaffe

12.50
Sharon Jåma sammanfattar och avslutar
13.00
Lunch

Workshop 14.00 - 15.00
Att arbeta med minoritetsfrågor ur ett barnrättsperspektiv
Kaisa Syrjänen Schaal

