SEMINARIER SOM GER KUNSKAP OCH VERKTYG FÖR INKLUDERING
Varje dag möts människor från skilda kulturer, inte minst inom våra verksamheter på Kultur och fritid.
Ibland är det en utmaning att förstå varandra. Välkommen till en seminarieserie där du lär dig mer
om interkulturell dialog. Det låter kanske lite svårt men handlar helt enkelt om hur människor från
olika kulturer kan lära sig om och av varandra med rätt kunskap och redskap.
Genus och jämställdhet, Eddy Nehls 12 september kl. 13.30 – 16.30
Lokal: AIL, Högskolan Väst
Eddy Nehls, docent i Etnologi och en forskningsledarna för forskningsmiljön LINA vid
Högskolan Väst, talar med utgångspunkt i sin avhandling och studier i ämnet sedan
tidigt 1990-tal om svårigheter och möjligheter med jämställdhetsarbete. Utgångspunkten är att det svåraste är att förstå hur enkelt det egentligen är, resten handlar
om tålamod och förståelse.

Erfarenheter av att vara muslim i Sverige, Zana Muhammad
10 oktober kl. 13.30 – 16.30, Lokal: AIL, Högskolan Väst

Zana Muhammad , fd Verksamhetsledare för Interreligiösa centret i Göteborg tar vid
efter och spinner vidare på det som Klas Grinell, docent i idéhistoria tog upp på föreläsningen ”Mötet mellan islam och Sverige” i våras, och talar med utgångspunkt i egna
erfarenheter om integration och möten mellan människor med olika bakgrund och
trosuppfattningar.

Demokratin och förorterna: vad är problemet? Nazem Tahvilzadeh
7 november kl. 13.30 – 16.30, Lokal: AIL, Högskolan Väst

Nazem Tahvilzadeh, filosofie doktor i offentlig förvaltning och verksam om forskare och lärare
på Institutionen för samhällsbyggnad och miljö, Avd. för urbana och regionala studier på KTH.
Förorten är en aktuell fråga på den politiska agendan i termer av ett ”problem” som samtliga
partier tävlar om att erbjuda en lösning till. Men vad är egentligen ”problemet” med förorten
om vi tänker på demokratins sätt att fungera. Vi kan se att vissa stadsdelar i städerna uppvisar
lägre grad av valdeltagande, förtroende för samhällsinstitutioner samt högre arbetslöshet och
social marginalisering. I denna föreläsning som bygger på flera års forskning om politiskt deltagande, demokratisk förnyelse och sociala rörelser i förorterna problematiseras relationen
mellan ”demokratin” och ”förorterna” utifrån ett kritiskt perspektiv.

Anmälan: birgitta.akerlund@trollhattan.se

Varje seminarium innehåller både föreläsning och dialog och syftar till att ge oss verktyg att möta stadens
invånare på ett ännu bättre sätt och ge oss verktyg vi kan använda i vardagen. Serien arrangeras av Kultur
och fritidsförvaltningen tillsammans med Högskolan Väst och Forskningsrådet för interkulturell dialog som
bedriver forskning på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

