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VARMT VÄLKOMNA
TILL KYRKORNAS
NÄTVERKSDAGAR KRING
MIGRATIONS- OCH
INTEGRATIONSFRÅGOR 2019

Solidaritet och
medmänsklighet först!
Framtidens migrationspolitik – kyrkornas och civilsamhällets roll
Onsdag 3 april – torsdag 4 april
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 i Stockholm
(T-bana: Rådmansgatan).
Onsdag 3/4
09.00 – 10.00
Registrering och fika (kaffe och smörgås).
10.00 – 10.10
Välkommen.
10.10 – 10.30
Morgonbön och inledning, Karin Wiborn, SKR:s generalsekreterare och Lena Wohlfeil, samordnare för musik Equmeniakyrkan.
10.30 – 11.15
Asylrättens framtid i Europa, Cathrine Woollard, generalsekreterare i nätverket ECRE (European Council on
Refugees and Exiles).

ARRANGÖRER:
Dagarna arrangeras av kyrkorna tillsammans genom Sveriges kristna råd,
i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.

11.15 – 11.25
Paus.
11.25 – 12.00
Asylrättens framtid i Sverige Fredrik Beijer, rättschef
Migrationsverket.
12.00 – 12.45
Reclaim the values – vilket Europa vill vi ha? Värderingar
och mänskliga rättigheter i framtidens migrationspolitik
Lena Kumlin, EU-jurist vid kyrkostyrelsen i Evangelisklutherska kyrkan i Finland.
12.45 – 14.00
Lunch.
14.00 – 15.15
Workshops (valbara A-G).
A.	
Påverkansarbete och opinionsbildning kring migration; verktyg och redskap från lokalnivå till nationell
nivå; policyrådgivare från kyrkokansliet, Svenska kyrkan.
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B.

 tt bära och bli buren – Om hur vi ger stöd till frivilA
liga familjehem. Hur stöttar vi hjälparna? Vi får ta del
av exempel från Össeby församling och Immanuelskyrkan i Jönköping. Josefin Vannerus, kommunikatör och
samordnare för migration, Össeby församling och Sofia
Rosén, samordnare för migration och asyl, Equmeniakyrkan.
C.	
#rätt till tro – om konvertiteter i asylprocessen.
Maria Gustin Bergström, projektledare Pingst integration, Anna Karlgren, handläggare flykting- och asylfrågor, Svenska kyrkan och Inga Johansson, samordnare
Kyrka-samhälle, Equmeniakyrkan.
D.	
Hos oss är alla välkomna! – eller? En workshop där
vi granskar vår egen organisation ur ett normkritiskt
perspektiv. Med interaktiva övningar får vi upptäcka
våra medvetna och omedvetna normer som inkluderar
eller exkluderar. Annika Heikkinen, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sara Björk, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund.
E.	
Återvändandet; Varför ska vi prata om återvändande
och hur pratar vi med människor om återvändande?
Elisabeth Lindholm, projektledare ”Barnets bästa vid
återvändande” Strömsund kommun och Mikaela Hagan, projektledare Röda korset.
F.	
Att ge röst åt den som inte har; om att som kyrka stå
på de förtrycktas sida och som församling bära röst för
den som ingen hör. Denna workshop erbjuder verktyg
för politisk och profetisk diakoni. Anna Ardin, diakon i
Equmeniakyrkan och författare till boken ”Politisk och
profetisk diakoni”.
G.	
Träna upp ditt civilkurage; Att stå upp mot orättvisor
och att sätta stopp när någon blir illa behandlad är inte
lätt och något vi behöver träna på. I denna workshop
får du prova hur en kan göra för att hjälpa den som
blir utsatt för härskarteknik, sexism, våld och rasism
– i fikarum, i din församling eller ute på stan. Sandra
Eriksson, politisk påverkansansvarig och utbildare på
Kristna Fredsrörelsen och Love Wojnakowski, ansvarig
för internationellt projekt kring icke-våld och religionsdialog hos unga.

ARRANGÖRER:
Dagarna arrangeras av kyrkorna tillsammans genom Sveriges kristna råd,
i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.
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15.15 – 16.00
Fika och paus
16.00 – 17.30
Migrationens framtid i Europa Panelsamtal med de
politiska partiernas huvudkandidater till årets EU-parlamentsval. Marika Griehsel, journalist och dokumentärfilmare, modererar. Mångfaldskören ”Hjärtats röster” från Ny
Gemenskap medverkar under samtalet
17.30
Slut för dagen
Torsdag 4/4
09.00 – 09.15
Morgonbön
09.15 – 10.15
När de andra blir en del av vi: inkludering mitt i kyrkans
liv och gemenskap Andreas Holmberg, teol.dr. och präst i
Svenska kyrkan
10.15 – 10.45
Fika
10.45 – 11.25
Juridiska och humanitära konsekvenser av nutida migrationspolitik Anna Lindblad, chefsjurist Rådgivningsbyrån
och representant från Röda korset
11.25 – 11.45
Efter varje natt kommer en ny dag Johanna Ågestad, pastor Equmeniakyrkan intervjuar Gholam Sahki, ensamkommande från Afghanistan och Anna Fogelberg, författare till
boken ”Efter varje natt kommer en ny dag”
11.45 – 12.45
Den strukturella rasismens ansikte
Panelsamtal om hinder och vägar fram.
Moderator: Annika Heikkinen, Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm norr.
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Paneldeltagare: Rokibath Alssane, ordförande i BeninSverigegruppen,
Isak Reichel från Judiska församlingen, Rosario Ali Taikon
från Romani Glinda, Yasri Kahn, generalsekreterare för
Svenska muslimer för Fred och Rättvisa och Marco Helles,
mångfaldskonsult.
12.45 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.15
Workshops (valbara A-H)
A.	Påverkansarbete och opinionsbildning kring migration;
verktyg och redskap från lokalnivå till nationell nivå;
policyrådgivare från kyrkokansliet, Svenska kyrkan.
B.	Att bära och bli buren – Om hur vi ger stöd till frivilliga
familjehem. Hur stöttar vi hjälparna? Vi får ta del av
exempel från Össeby församling och Immanuelskyrkan
i Jönköping. Josefin Vannerus, kommunikatör och
samordnare för migration, Össeby församling och Sofia
Rosén, samordnare för migration och asyl, Equmeniakyrkan.
C.	#rätt till tro – om konvertiteter i asylprocessen Maria
Gustin Bergström, projektledare Pingst integration,
Anna Karlgren, handläggare flykting- och asylfrågor,
Svenska kyrkan och Inga Johansson, samordnare
Kyrka-samhälle, Equmeniakyrkan.
D.	Hos oss är alla välkomna! – eller? En workshop där
vi granskar vår egen organisation ur ett normkritiskt
perspektiv. Med interaktiva övningar får vi upptäcka
våra medvetna och omedvetna normer som inkluderar
eller exkluderar. Annika Heikkinen, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sara Björk, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund.
E.	Återvändandet; Varför ska vi prata om återvändande
och hur pratar vi med människor om återvändande?
Elisabeth Lindholm, projektledare ”Barnets bästa vid
återvändande” Strömsund kommun och Mikaela Hagan, projektledare Röda korset.
F.	Att ge röst åt den som inte har; om att som kyrka stå
på de förtrycktas sida och som församling bära röst för

ARRANGÖRER:
Dagarna arrangeras av kyrkorna tillsammans genom Sveriges kristna råd,
i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.
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den som ingen hör. Denna workshop erbjuder verktyg
för politisk och profetisk diakoni. Anna Ardin, diakon i
Equmeniakyrkan och författare till boken ”Politisk och
profetisk diakoni”.
G.	Träna upp ditt civilkurage; Att stå upp mot orättvisor
och att sätta stopp när någon blir illa behandlad är inte
lätt och något vi behöver träna på. I denna workshop
får du prova hur en kan göra för att hjälpa den som blir
utsatt för härskarteknik, sexism, våld och rasism- i fikarum, i din församling eller ute på stan. Sandra Eriksson,
politisk påverkansansvarig och utbildare på Kristna
Fredsrörelsen och Love Wojnakowski, ansvarig för
internationellt projekt kring icke-våld och religionsdialog hos unga.
H.	Kan vi lära oss av något av andra EU-länder vad
gäller integration och vad säger forskningen? Bernd
Parusel och Magdalena Lund, experter på Europeiska
Migrationsnätverket.
15.15 – 16.00
Avslutning med hemlig gäst
Anmälan sker via Sensus hemsida: www.sensus.se/ekumeniska-natvarksdagar-2019/ senast den 13 mars. Deltagaravgiften är 600 kr inklusive fika och luncher.
Anmäler du dig senast den 15 februari är deltagaravgiften
500 kr.
Hör av dig om du behöver tips på boende, vi har avtalat
rabatterat pris på ett antal rum på lämpliga hotell i närheten
av Immanuelskyrkan.

Kontakt:
Kekke Waltersson, Sensus, 072-853 55 97
kekke.waltersson@sensus.se

