Föreläsningshösten 2017
Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder under hösten in
till tre föreläsningar på temat integration. Föreläsningarna riktar sig
till chefer och medarbetare som är verksamma inom någon av
Samordningsförbundet Västra Östergötlands parter.
Staffan Landin - Blir världen bättre?
Tid och plats: den 6 september, kl. 13.00-15.00, Teatersalongen, MCC
Staffan Landin, mångårig kollega till Hans Rosling, föreläser på ett intresseväckande sätt om
mänsklig utveckling och fattigdomsbekämpning. Mellan åren 2007 och 2010 arbetade Staffan
Landin för Stiftelsen Gapminder med att göra tråkig statistik om utvecklingen i världen
intressant och möjlig att förstå. Staffan Landin har tidigare även varit verksam i FN:s
utvecklingsprogram. För mer information och anmälan: http://www.samordning.org/vastraostergotland/kalendarium/316-jakob-roennqvist

Anders Sundquist - Vad händer när man som flykting kommer till Sverige?
Tid och plats: den 17 oktober kl. 13.00-15.00, Teatersalongen, MCC
Anders Sundquist, chefsjurist på Rådgivningsbyrån, ger en introduktion till svensk asylrätt och
berättar om hur en asylprocess ser ut för personer som söker skydd i Sverige.
Rådgivningsbyrån är en ideell förening som ger kostnadsfri rådgivning i migrationsfrågor, med
särskilt fokus på asyl. För mer information och anmälan: http://www.samordning.org/vastraostergotland/kalendarium/317-jakob-roennqvist

Mustafa Can - Välkommen till det främmande landet
Tid och plats: den 14 november, kl. 13.00-14.30, Teatersalongen, MCC
Mustafa Can ger en personlig berättelse om mötet med ett nytt land, med nya koder och nytt
språk. Om utanförskap och vägen in. Om att lära sig leva med två världar, istället för att leva
mellan två världar. Mustafa Can är journalist och författare och har bland annat mottagit Stora
Journalistpriset, Guldpennan och Stora Radiopriset. Hans sommarprat från 2003 är ett av de
mest uppmärksammade någonsin. För mer information och anmälan: http://
www.samordning.org/vastra-ostergotland/kalendarium/318-jakob-roennqvist

Teatersalongen i Motala Convention Centre har plats för 399 åhörare. Först till
kvarn gäller. Anmälan görs senast två veckor innan aktuell föreläsning.
Deltagandet är kostnadsfritt. Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder
på fika vid alla föreläsningstillfällen. Vid frågor eller funderingar om
ovanstående, vänligen kontakta jakob.ronnqvist@motala.se

