Forsa Väst inbjuder till ett heldagsseminarium

Ungdomar, marginalitet
och motstånd
– en dag om social hållbarhet

TORSDAG

22
MARS

Göteborg är en segregerad stad vad gäller inkomster, bostadsstandard,
resurser och tillgång till offentliga platser. Allt detta manifesteras i den
göteborgska geografin. Göteborg skiljer sig i detta avseende inte från
andra stora europeiska städer. De sociala konfrontationer vi sett i Aten,
Paris och London har sitt ursprung i samma slags sociala orättvisor som
även svenska städer präglas av. Samma utvecklingstendenser med ökade
klyftor, nyfattigdom och sociala spänningar kan skönjas i land efter land.
Hur skapar vi en socialt hållbar stad? Hur ska vi fördela resurser medborgare emellan? Hur kan vi förebygga våldsamma urladdningar
sprungna ur ojämlika förhållanden? Vilka begrepp är möjliga att använda som centrala för ett socialt hållbart samhälle? Är rättvisa, välfärdsdistribution och sammanhållning lika gångbara som regionförstoring,
pendlingsavstånd och förtätning?
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Program
09.00–09.15

Välkommen!
Maria Wallin
Chefredaktör Socialpolitik

09.15–09.30

Dario Espiga (s) som är ordförande för Sociala
resursnämnden ger perspektiv på social hållbarhet
utifrån sitt politiska uppdrag.

09.30–10.15

Hållbar stadsutveckling
– för vem och varför?

Dario Espiga

Lars Lilled
Verksamhetschef för S2020 (Socialt hållbar utveckling år 2020), Social resurs förvaltning.
10.15–10.45

Made in Backa är en litterär tidskrift av och för barn
i åldrarna 10–13 år i Backa-området i Göteborg.
Den skall ge både de skrivande och de läsande
barnen ökad kunskap om varandras kulturer och
bättre förståelse för varandras olikheter. Made in
Backa drivs av kulturpedagogen och författaren
Homeira Tari med stöd av Allmänna arvsfonden.
Projektägare och ansvarig utgivare är Författarcentrum Väst.

Lars Lilled

Homeira Tari

Made in Backa

10.45–11.15

Förfriskningspaus

11.15–12.00

Oroligheter i förort
– ett tecken på vad?
Torbjörn Forkby är docent i socialt arbete och har
sin forskning i huvudsak riktad mot förebyggande
och främjande arbete med ungdomar. Han kommer att föreläsa utifrån rapporten ”Kampen för att
bli någon” som handlar om ungas uppväxtvillkor i
förorten samt om vägen in och ut från kriminalitet.

12.00–13.00
Torbjörn Forkby

Lunch

Dalheimers hus
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13.00–13.30

”JAG”
Ett diktföredrag av Damir Masic som är rappare,
ledare för Balkanbrigaden och YH-behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil.

13.30–14.15

Från Brixton till Backa – ungdom,
marginalitet och motstånd
Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
samt föreståndare för Centrum För Urbana Studier.

Damir Masic

14.15–14.30

Bensträckare

14.30–15.15

Forts. Ove Sernhede

15.15–15.45

Reflektioner om och avslutning
av dagen
Maria Wallin

Bli Forsamedlem! Inte nog med att du får billigare pris på denna utbildningsdag och andra föreläsningar som anordnas av Forsa Väst, du får också Socialvetenskaplig tidskrift – tidskriften som följer
den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Anmäl dig på www.forsa.nu.
Anmälan: Du anmäler dig enklast via Dalheimers hus hemsida, www.goteborg.se/dalheimershus
(Dalheimers hus är en del av Göteborgs stad – Social resursförvaltning). Där hittar du anmälningsformulär med alla uppgifter. Du kan också maila din anmälan till thomas.kollberg@socialresurs.
goteborg.se. Sista dag för anmälan är 9 mars.

Dagens arrangeras i samarbete med Social resursförvaltning
i Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.

www.goteborg.se/dalheimershus

www.facebook.se/dalheimershus

Info: Thomas Kollberg 031-367 97 75, thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se
Hyr våra fräscha lokaler med den senaste tekniken. Personlig service & trevligt bemötande
ingår. Restaurang Fritz förgyller med mat och dryck. Fullständiga rättigheter, 031-367 97 52

120110-003-130

Pris: 550 kronor exkl. moms. I priset ingår förutom föreläsningarna fika på för- och eftermiddagen.
För Forsamedlemmar är priset 450 kronor exkl. moms.
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