Inbjudan:
Migration, integration och etablering Utmaningar och möjligheter
______________________________________________________________
Välkommen till en dag om integration, etablering och medborgarskap Där
berättar forskare och praktiker om ny forskning och verksamheter. Diskussion
om hinder och möjligheter för etablering och integrering i det svenska
samhället.
Föreläser gör forskare Jennie K Larsson från REMESO, Eva Wikström, lektor
vid institutionen för socialt arbete, Ahmet Gumusch, samordnare för utsatta EUmedborgare Umeå kommun & doktorand Umeå universitet samt Tobias
Hedkvist processledare för projektet Folkhögskolespåret i Malmö stad & Annica
Dyberg projektledare Folkhögskolespåret i Umeå
Tid: torsdagen den 17 mars 2016 kl. 10-15. Fika och registrering från 9.30
Plats: Umeå universitet. Lokal: Trippel Helix, Samverkanshuset
Målgrupp: Politiker, tjänstemän, kommunanställda och frivilliga verksamheter, studenter och
forskare. Kort sagt alla med intresse för människor som har flytt till Sverige,
både ensamkommande barn och andra.
Kostnad: 350 kr/person. Fika ingår men inte lunch.
Registrering och betalning: Betala in konferensavgiften Plusgiro 8 05 07-7 (org. nr 8940049907), senast den 10 februari 2016. Märk inbetalningen ”Forsa Norr” och ange namn på den
person som ska delta. OBS! inbetalningen gäller som bokning. Ingen särskild bekräftelse eller
kallelse utgår.
Frågor ställs via e-post: petra.ahnlund@umu.se dit du också kan meddela eventuella allergier
vad gäller fika.
Se även vår webbsida: Forsa.nu för information om dagen eller för att bli medlem. FORSA är
en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller
intresserade av forskning i socialt arbete.

Program
9.30.10

Fika, kaffe, te och smörgås

10-10.10

Introduktion
Petra Ahnlund, ordförande för Forsa Norr hälsar välkommen

10.10-11.00

Migration och medborgarskap; rättigheter, gränser och dagens
utmaningar.
FD Eva Wikström, lektor institutionen för socialt arbete, Umeå
universitet.

11.00-12.00

Etableringsinsatser för nyanlända flyktingar, en reform med
svårigheter?
FD Jennie K Larsson, REMESO, Linköpings universitet

12-13

Lunch

13.00-14.00

Hur kommunen jobbar med gruppen utsatta EU-medborgare;
aktuella och framtida möjligheter och hinder.
Ahmet Gumusch, samordnare för utsatta EU-medborgare Umeå
kommun & doktorand Umeå universitet

14.00-14.50

Folkhögskolespåret: integration till samhälle och utbildning
Tobias Hedkvist processledare för projektet Folkhögskolespåret i
Malmö stad & Annica Dyberg projektledare Folkhögskolespåret i
Umeå

14.50-15.00

Avslut

Kl. 15.30 bjuder Forsa Riks in till årsmöte i Sammanträdesrummet, institutionen för socialt
arbete, Umeå universitet.

