Vår Kultur Vår Identitet

En dag om nationella minoriteters rättigheter och möjligheter

Dag: Onsdag den 11 december 2019
Tid: Kl. 09.00 – 16.00
Plats: Calmar Stadshotell
Sverige är mångkulturellt och flerspråkigt och har fem nationella minoriteter. Samer, finnar,
tornedalingar, romer och judar lever i Sverige sedan mycket lång tid. Kultur och språk är en del av
det gemensamma kulturarvet och samhället.
Länsstyrelsen i Kalmar län och Region Kalmar län bjuder gemensamt in till en dag för att
informera och svara på frågor om de nationella minoriteternas historiska bakgrund i Sverige och
vilka lagliga skydd som gäller specifikt för minoriteter och minoritetsspråk.
Vi vill också lyfta samtalet om hur vi i vår dagliga gärning inom politik, skola och kultur kan
medverka till en samhällssyn med bättre kunskapsbas och ett vidgat programutbud som speglar
vår gemensamma kultur. Dagen kommer att på olika sätt och med olika perspektiv beröra nationella minoriteternas rättigheter, kultur och språk.
Anmälan
Anmäl dig senast 2019-11-29 via länken nedan:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2f31877796eb
Om du har anmält dig till konferensen och får förhinder, avanmäl till oss snarast.
Anmälan får gärna överlåtas till en kollega!
Deltagandet är kostnadsfritt

Vi önskar dig hjärtligt välkommen!
Maria Agestam
Kultursamordnare
Regional utveckling
Region Kalmar län
Telefon 0480-448 386
maria.agestam@regionkalmar.se

Maud Salim
Biblioteksutvecklare
Biblioteksutveckling
Region Kalmar län
Telefon 0480 448396
Maud.salim@regionkalmar.se

Helen Nilsson
Utvecklingsledare
Mänskliga rättigheter
Länsstyrelsen Kalmar län
Telefon 010-223 84 66
helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se
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En dag om nationella minoriteters rättigheter och möjligheter

Program
Kl. 09.00 – 09.30		

Samling och kaffe

Kl. 09.30 – 10:00

Moderator Lina Puranen

Kl. 10:00 – 10:15
				

Välkomna – Karin Helmersson och Pär-Gustav Johansson, 		
Regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län		

Kl. 10:15 – 10:45

Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Nicklas Cedergren

Kl. 10.45 – 12.15		

Historisk bakgrund, lagar och skydd, Lennart Rohdin

Kl. 12.15 – 13.15		

LUNCH

KL 13.15 – 14.00
Kulturrådets arbete med nationella minoriteters kultur,
				Bella Lawson
Kl. 14.00 – 14.45		
Bibliotekens arbete med nationella minoriteter,
				Kungliga Biblioteket, Elisabet Rundqvist
Kl. 14.45 – 15.15		

Fika

Kl. 15.15 – 16.00		

Panelsamtal och avslutning

