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TEMA: Tillsammans för ett öppet samhälle – demokrati, delaktighet och inkludering

Tillsammans för
ett öppet samhälle

– demokrati, delaktighet och inkludering
Onsdag 20 oktober, kl 09.00 – 16.00
Kyrkornas årliga ekumeniska nätverksdag kring migration och integration hålls även i år digitalt.
För anmälan, klicka här!
9–9.15
Välkommen och inledning
9.15–9.30
Morgonbön
Fader Misha, ortodox ekumeniskt samordnare, SKR.
9.30–10.15
FÖRELÄSNING
Språk- och kunskapskrav för medborgarskap – hur påverkar
detta integrationen?
Vad är de långsiktiga konsekvenserna för integrationen
om språk- och kunskapskrav för medborgarskap införs i

Sverige? Finns det skillnader i hur sådana krav påverkar
kvinnor jämfört med män? Hur har utvecklingen sett ut i
andra europeiska länder exempelvis Danmark och Nederländerna efter att språk- och samhällskunskapskrav införts
för medborgarskap?
Pieter Bevelander är professor vid Malmö Institute for
Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö
universitet. Han var även förordnad som expert i den statliga offentliga utredningen Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).
10.15–10.30
PAUS
10.30– 11.15
Samtal mellan Sofia Camnerin och Amanda Lind
Kyrkornas roll i det offentliga rummet
Vad är kyrkornas roll i det offentliga rummet? Vad betyder
kyrkorna för demokratin? Hur bidrar kyrkorna till integration och inkludering?
Samtal mellan Sofia Camnerin, generalsekreterare för
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Sveriges kristna råd, och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

Medverkande: Lara Myro, Eiman Alganama och Johannes
Jörgensen, ledare och deltagare i projektet.

11.15–11.20
PAUS

3. WORKSHOP
Digitalt studiebesök på Bilda Gårdshuset
På Bilda Gårdshuset arbetas aktivt för att underlätta integrationen för projektets deltagare. Majoriteten av deltagarna saknar skolbakgrund och på folkbildarvis rustas människor för arbete och/eller studier i Sverige. I projektet Gröna
sommarjobb har under sex år 130 personer fått jobb inom
lantbruket i Östergötland. Nu i höst har det också star”tat
ett socialt bemanningsföretag. Om detta och mycket mer får
du ta del av i denna workshop.
Medverkande: Miriam Zwörner, verksamhetsutveckling och
projektledning Bilda Gårdshuset.

11.20–11.35
FILMVISNING
”Framtiden bor hos oss” – en dokumentärserie om livet i
mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan.
11.35–12
Tala film – tala liv. Samtal och delande i mindre grupper.
12–13
LUNCH
12.45–13.30
Nätverksrum/zoompromenad
Ett tillfälle att nätverka och dela erfarenheter i mindre
grupper kring teman såsom kyrkans engagemang i samhället, religionsmöten, migration, arbetsmarknadsinsatser,
inkludering och lokala exempel.
13.30–14.30
Miniseminarier och workshops
Du som deltagare väljer ett av alternativen nedan. Miniseminarierna spelas in och ges möjlighet att ta del av i efterhand för samtliga deltagare.
1. MINISEMINARIUM
Vem får vara med? Teologiska reflektioner kring delaktighet
i migrationens tid.
Michael Nausner, forskare på Svenska kyrkans enhet för
forskning och analys. Michael forskar på delaktighetens
teologiska, sociala och ekologiska aspekter.
2. MINISEMINARIUM
Brobyggare – en modell för att stärka människor som är nya i
Sverige att ta plats i de demokratiska processerna
Brobyggarna är ett samarbetsprojekt mellan Svenska
kyrkan i Lunds stift, Sensus och lokala församlingar. En del
av projektet fokuserar på att stärka människor som är nya i
Sverige att ta plats i de demokratiska processerna. Tillsammans fångar de upp utmaningar och problem från vardagen som de sedan formulerar till motioner med förslag på
lösningar.

4. MINISEMINARIUM
Barn på flykt flytt
Sociala Missionen kommer, genom sin rådgivningsverksamhet, varje år i kontakt med många barnfamiljer som lever i
mer eller mindre akut bostadslöshet. (Familjer som ofta inte
syns i någon statistik eftersom de löser situationen för stunden genom exempelvis dyra och tillfälliga andrahandsboenden.) Barnen växer upp i bostadskrisens skugga och tvingas
till upprepade flyttar, skolbyten och att gång på gång tvingas
bryta upp. I detta seminarium kommer vi att prata om det
växande problemet med bostadslösa barn utifrån Sociala
Missionens intervjubaserade rapport ”Barn på flykt flytt”.
Medverkande: Erika Ershammar, jurist vid Sociala Missionen.
5. WORKSHOP
Ora et labora! Tro och samhällsengagemang – hänger det
ihop?!
I workshopen tar vi del av ”Med rötter och fötter”–konceptet. Vi lyfter frågor som: Vilket samhälle vill vi ha? Hur är vi
kyrka i det samhället? Vilka utmaningar och möjligheter ger
det oss?
Medverkande: Representanter från programmet ”Social
hållbarhet fokus Tillit och Demokrati”. Programmet är ett
stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan och arbetar kunskapsfördjupande och praktiskt med frågor som rör
tillit, demokrati och mänskliga rättigheter.
6. WORKSHOP
Träna upp ditt civilkurage
Lär dig att ingripa mot diskriminering och rasism. Tillsam-
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mans med en utbildade tränare får du öva på olika tekniker i
hur en kan ingripa i situationer präglade av orättvisa, rasism
och diskriminering. I träningen arbetar vi med realistiska
situationer som kan uppstå i vardagen.
Medverkande: Annika Heikkinen, verksamhetsledare Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr samt civilkuragetränare för organisationen Vardagens civilkurage.
7. WORKSHOP
Profetisk diakoni i praktiken– exempel från storstad och glesbygd
Här får du ta del av konkreta exempel med utgångspunkt i politisk och profetisk diakoni med fokus på samverkan mellan
kyrka, kommun och andra samhällsinstanser. Utmaningar,
möjligheter och konkreta tips på vägen. Det ges även utrymme att reflektera över ditt eget lokala sammanhang.
Medverkande: Lisa Hofverberg, diakon Hammarby församling, Svenska kyrkan och Sabina Esp, socionom & projektledare, Östersunds församling, Svenska kyrkan.
8. WORKSHOP
”Människan tänker ut sin väg men stegen styrs av Herren”
(Ords 16:9) – om modet våga vara troende och förebild i integrationsarbete
I denna workshop får vi samtala med Kristina Youssef, verksamhetsutvecklare för samhällsfrågor på Studieförbundet
Bilda i Södertälje. Vi får höra henne berätta hur hennes liv
började som asylsökande i Sverige och hur hon idag engagerar många kvinnor och ungdomar till att integreras och bli en
del av samhället men också stärks i sina relationer och sin tro.
Kristina Youssef belönades 2020 med Arbetsgivaralliansens
ledarstipendium. I motiveringen står bland annat ”Kristina
Youssef är en stark banbrytande ledare som trampar upp nya
vägar till integration och samverkan [...] Det är ledare som
Tina som behövs i den ideella sektorn och i hela vårt samhälle.”
Medverkande: Kristina Youssef, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Bilda Öst.

KYRKORNA TILLSAMMANS
I TRO OCH HANDLING
WWW.SKR.ORG • INFO@SKR.ORG

9. MINISEMINARIUM
Kyrkan som rum för integration och gästfrihet
Vad sker med gudstjänstpraktiker i församlingar dit människor med många olika kulturella/nationella/religiösa bakgrunder kommer? Hur förhandlas öppenhet och gränsdragningar? Hur uttrycks och förstås gästfrihetspraktiker? Vad
sker med den egna identiteten när det förgivettagna delvis
utmanas?
Medverkande: Cecilia Nahnfeldt och Kristina Helgesson
Kjellin, forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning
och analys, har under flera år studerat Svenska kyrkan som
rum för integration och gästfrihet (bl.a. inom ramen för det
interdisciplinära forskningsprojektet Nordhost https://www.
svenskakyrkan.se/forskning/forskningsprojektet-nordhost).
14.30–14.45
PAUS
14.45–15.45
FÖRELÄSNING
#Tamakten
Monia Benbouzid, har arbetat som politiskt förtroendevald
(MP) och har en pol. mag. i internationell ekonomisk historia.
Hon inspirerar till ett samtal om förortens röster, integration i samhälle och på arbetsmarknad samt vikten av etnisk
representation i maktens alla led. Med erfarenhet från både
offentlig och privat sektor har Monia Benbouzid genom
hållbara partnerskap och kunskapsutbyten lotsat många
organisationer till tillväxt. Monia har haft flera olika seniora
roller inom FN, Miljöpartiet, Afrikanska unionen och numera
ledandande roller inom privata sektorn. Idag arbetar Monia
med olika utvecklingsprojekt inom grön energi och mineraler. Monias uppdrag är att etablera skandinaviska gröna bolag
på den afrikanska marknaden.
15.45–16
Avslutande ord
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

