Inspiration för Integration
Tisdagen den 26 april 2016, Kulturhuset Bergsjögården
Välkommen till en informativ och givande dag med tema Ensamkommande barn.
Dagen vänder sig till dig som jobbar med integration eller dig som är allmänt
intresserad. Alltså alla som vill!
13.00 Information om asyl och ﬂyktingmottagande och ensamkommande barn
14.00 Vi bjuder på varierat ﬁka, kom och smaka på goda sambosa!
14.30-16.30 Omtumlande föreläsning under 2 timmar av författaren Katia Wagner
Katia Wagner är frilansjournalist och en av författarna till
boken De förlorade barnen.
Varför funderar ingen var de tagit vägen? Varför försöker ingen
ens förvissa sig om att de inte utsätts för brott? Varför reagerar
ingen över att mer än 100 ungdomar är borta? Hur kan detta vara
något som vi inte pratar om?

16.30-18.00 Paus
18.00-20.00 Vi får träffa och höra några av Nordanstigs ensamkommande barn
som nu är utflugna, vuxna och integrerade i vårt samhälle. Hör någras egna berättelser om
varför de flydde, hur det gick till och varför man hamnade i Sverige och Nordanstig. Hur
har det gått och vad gör de idag? Marcus Priftis, författare, folkbildare och föreläsare deltar
som moderator.
20.00 Efter en bensträckare visar vi ﬁlmen Trevligt folk
Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis anmält sig till bandy-VM.
De unga spelarna bor dock inte i Somalia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem
har någonsin stått på ett par skridskor. VM i Sibirien börjar om sex månader.
Någon tycks ha tänkt väldigt långt utanför boxen.

Anmäl dig senast tisdagen den 19 april
Dagen är kostnadsfri och är ett samarrangemang
mellan Integrationsförening i Nordanstig och
Nordanstigs kommun.
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