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.
Sametinget bjuder nu tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarna in till en högaktuell
och intressant konferens som kommer att belysa minoriteternas lagstadgade rättigheter i förhållande till kommuner, landsting, regioner
och andra myndigheter.
Det blir tillfälle att lyssna 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. Konferensen kommer att fördjupa sig i tre teman: rätten till information,
rätten till språk och kultur med fokus på barns rättigheter samt rätten till inflytande. Dessutom bjuds på tankeväckande underhållning
genom teatergruppen Scen & Synergi.
Konferensen är helt kostnadsfri och vi bjuder alla deltagare på lunch. Var och en står dock för kostnader för resor och eventuell logi.
Vi garanterar att ni får en både informativ och inspirerande dag.
Välkomna!

Anmälan och information
Anmälan senast den 27 oktober. För mer information
kontakta Theres Björn på 010-225 04 28 eller
theres.bjorn@lansstyrelsen.se
Klicka här för att anmäla dig

Tid och plats
Onsdagen den 12 november 2014
Klockan 09.30 – 15.00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

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 Hofvander
09.30 Registrering, fika med smörgås
10.00 Inger Eriksson, länsråd Länsstyrelsen i Dalarna, hälsar välkommen
Tema 1. Rätten till information

Tema 2. Rätten till språk och kultur

Tema 3. Rätten till inflytande

10.10 - 10.15
Sharon Jåma Hofvander inleder tema 1

11.00 - 11.05
Sharon Jåma Hofvander inleder tema 2

12.55 - 13.00
Sharon Jåma Hofvander inleder tema 3

10.15 - 10.25
Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner, Sensus

11.05 - 11.15
Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner, Sensus

13.00 - 13.10
Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner, Sensus

10.25 - 10.40
En webb för alla – om normkritik av kommunala
hemsidor
Kerstin Gadd, Stadsledningskontoret i Göteborg

11.15 - 11.30
Aktuella projekt för de nationella minoriteterna
Moa Nordin, expert på Skolverket

13.10 - 13.45
Vad betyder rätten till deltagande och hur långt har
vi kommit?
Sia Spiliopoulou Åkerman, docent i folkrätt, direktör
för Ålands fredsinstitut och president för Europarådets
rådgivande kommitté för nationella minoriteter

10.40 - 11.00
Vikten av information ur ett minoritetsperspektiv
Maja Mella, verksamhetsledare, Svenska
Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset

11.30 - 11.50
Att hitta hem - om sökandet efter ett språk och en
samisk identitet
Ann-Helen Laestadius, författare och jounalist
11.50 - 12.50
Lunch

13.45 - 14.25
Erfarenheter från Älvdalen och Borlänge
14.25 - 14.40
Frågestund
14.40 - 14.50
Sharon Jåma Hofvander sammanfattar och avslutar
14.50
Fika

