
Varmt välkommen att den 23 augusti klockan 18.00 delta i ett 
öppet samtal om migration i Mölnlycke kulturhus, Härryda. 

Genom samtalsserien #lokalaperspektiv2022 bjuder FORSA Väst med
samarbetspartners in till en serie konstruktiva och kritiska samtal i
Västsverige om våra mest angelägna socialpolitiska frågor inför valet 2022. 

Under de senaste decenniet har debatten kring migration och asylrätt
hårdnat och polariserats, och kriget i Ukraina är bara det senaste exempel
på hur utsatta grupper ställs emot varandra. Hur kan samtida skeenden
och migrationspolitiska spänningar förstås utifrån principer som folkrätt
och rätten till asyl, och vilket ansvar har stat och kommun i dessa frågor? 

FORSA Väst bjuder in till ett panelsamtal med representanter från
akademin, politiken och civilsamhället i syfte att utifrån forskning och
lokala erfarenheter diskutera migrationens konsekvenser. Med fokus på
Härryda kommun adresserar vi flyktingmottagandets möjligheter och
utmaningar och svensk migrationspolitik i en lokal kontext. Kvällen inleds
med forskarpresentationer av Caroline Östman, lektor på Karlstads
universitet, och Markus Hertz, lektor på Göteborgs universitet. Därefter
följer en paneldiskussion tillsammans med Patrik Linde (S), kommunalråd
i Härryda, Karin Meyer från frivilligorganisationen Agape och Sara
Edvardson Ehrnborg, tf enhetschef på Centrum för flerspråkigt lärande i
Härryda och grundare för yrkes- och volontärsnätverket #vistårinteut. 
 Avslutningsvis öppnas samtalet upp för frågor och reflektioner från
publiken. Panelsamtalet modereras av Jesper Johansson, docent 
vid Linnéuniversitetet. 

FORSA Väst bjuder på fika!  
Samtalet är öppet för alla och ingen anmälan krävs. Läs 
mer om #lokalaperspektiv2022 på FORSA Västs hemsida 

FORSA Väst är initiativtagare till 
samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som 
arrangeras i samarbete med Högskolan 
Väst, Göteborgs Universitet och Tidskriften 
Socialpolitik och är finansierat av 
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) 
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
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