Delaktighet och inflytande ger mer!

- nationella minoriteters rättigheter i offentliga verksamheter
Välkommen till en konferens som genom teori och praktiska exempel ger kunskap och inspiration till ert fortsatta utvecklingsarbete med nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande.
Pekka Heino leder delar av dagen och kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar. Forskare och representanter från
kommuner, regioner och nationella minoriteter delar med sig av erfarenheter och verktyg. Passa även på att nätverka med kollegor från hela landet.
Konferensen vänder sig främst till förtroendevalda, chefer, samordnare och andra ansvariga för arbetet med nationella minoritetsfrågor samt representanter för de nationella minoriteterna.
Programmet består av två delar; förmiddagen innehåller kortare föredrag och eftermiddagen fortsätter med parallella seminarier
som exemplifierar och fördjupar. Du ges möjlighet att delta i två seminarier. Konferensen är kostnadsfri. Eventuella resor och
boende bekostas av deltagaren. Delar av dagen kommer att webbsändas.
Hjärtligt välkommen till en informativ och givande dag!

Anmälan och information

Tid och plats

Tryck här för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är
fredagen den 8 november 2019.

Tid: Onsdagen den 4 december 2019 kl. 10.00 – 16.30 med
start för registrering och kaffe kl. 09.30.

Upplysningar lämnas av:
Ulla Perman, ulla.perman@lansstyrelsen.se 010-22 31 528
Aina Negga, aina.negga@sametinget.se 070-621 89 77

Plats: Münchenbryggeriet konferens, Torkel Knutssonsgatan 2
i Stockholm.

Program

Eftermiddagens seminarier

09.30 Registrering och kaffe

1. Framgångsrika kommunexempel

Inledning av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

• Samråd med barn ger lyckade resultat i Skellefteå kommun
Medverkande: Ulla-Maija Pesola, samordnare.
• Resan från öppna möten till strukturerat samrådsarbete i Haninge kommun
Medverkande: Petri Salonen, kommunalråd, Sanna Rantamäki och Gregor Kwiek,
samordnare och Pirkko Sinkkonen, organisationsrepresentant för sverigefinnar.

Delaktighet och inflytande - grunden för ett arbete med mänskliga rättigheter
Elisabeth Abiri, fil.dr och senior advisor, Emerga Institute

2. Kreativa regionexempel

10.00 - 11.30
Pekka Heino, moderator, hälsar välkomna

Nationella minoriteters rättigheter i Europa och Sverige
Marie B Hagsgård, vice president och expert i Europarådets kommitté för
ramkonventionen om skydd av nationella minoriteter
11.30 Kort paus
11.45 -12.30
De ungas perspektiv i minoritetsfrågor
Pekka Heino samtalar med Ella Turta, ordförande Sverigefinska
ungdomsförbundet och Abedin Denaj, samhällsvägledare Gävle kommun
Europeiska koden - ett verktyg för inflytande
Emmy Bornemark, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Stockholm
Frågestund på scenen
12.30 Lunch och mingel
13.30 Amanda Lind, minister med ansvar för nationella minoritetsfrågor
14.00 - 16.30
Seminarier pass 1 (14.00 - 15.00)
Fika och mingel (15.00 -15.30)
Seminarier pass 2 (15.30 - 16.30)
16.30 Slut för dagen

• Samrådsarbete i Region Norrbotten – framgångar och utmaningar
Medverkande: Kristina Nilsson, kulturchef.
• Strategisk samverkan i Skåne för förstärkta minoritetsrättigheter
Medverkande: Martina Holmgren, utvecklingsstrateg Länsstyrelsen i Skåne och
Caisa Lindfors, utvecklare Region Skåne.

3. Delaktighet och inflytande på lika villkor – hur kan det offentliga säkerställa judar och romers rättigheter?

Medverkande: Maria Bogeblad, utvecklingsledare Romano Center i väst, Abedin
Adenaj, samhällsvägledare Gävle kommun, Isak Reichel, generalsekreterare
Judiska centralrådet och Susanne Sznajderman-Rytz, språkvetare och initiativtagare
till Sveriges Jiddischförbund.

4. D
 elaktighet och inflytande på andra villkor – hur kan det offentliga
få med ungas perspektiv i minoritetsarbetet?
Medverkande: Ella Turta, ordf. Sverigefinska ungdomsförbundet, Hanna Aili, ordf.
Met Nuoret, Sanna Vannar, ordf. Sáminuorra och Erland Kaldaras, ordf. RUFS.

5. Samverkan och samråd – praktiska råd och tips

Hur, när och varför samråder vi?
Medverkande: Emmy Bornemark, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Stockholm
och Karin Neuhaus, kanslichef NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället.

