Förvaltningsvisa utbildningar
2017-07-06
Lärcentrum

Möten över kulturgränser –
utmaningar och möjligheter
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur som skiljer sig mycket
från den svenska. Region Västmanland bjuder nu in till en heldagsutbildning om interkulturella
möten med särskilt fokus på Syrien och Afghanistan. Syftet med dagen är att ge större kunskap i
frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap
kan tillämpas praktiskt.
Målgrupp
Medarbetare inom Region Västmanland samt privata vårdgivare inom Västmanland. Berörda
samverkansparter i regionen, till exempel inom kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.
Berörda aktörer inom civila sektorn i regionen. Antalet platser är begränsat. I första hand tillämpas
”först till kvarn”, men vid stort intresse förbehåller vi oss rätten att fördela platserna mellan olika
berörda aktörer.
Medverkande/ansvarig
Programmet för dagen presenteras av Religionsvetarna. Religionsvetarna består av föreläsare som
alla är utbildade vid Göteborgs universitet. Religionsvetarna är religiöst och partipolitiskt obundna,
har erfarenheter från studier i många olika länder och utgår alltid ifrån aktuell forskning.
Tid och plats
25 oktober 2017 kl. 8.45 – 16.00, IOGT-NTO FORUM, V:a långgatan 2, Köping
Förtäring
För- och eftermiddagsfika ingår och serveras under dagen. Lunch intages på egen hand. Utbildningen
hålls i centrala Köping och det finns gott om restauranger i närområdet.
Frågor om innehållet
Jeanette Källstad jeanette.kallstad@regionvastmanland.se 021-481 88 01
Kostnad
Utbildningen erbjuds kostnadsfritt med ekonomiskt stöd från Samordningsförbundet Västra
Mälardalen.
Kontaktperson vid Lärcentrum
Cathy Blomdahl, cathy.blomdahl@regionvastmanland.se 021-173325

Anmälan
Via www.regionvastmanland.se. Gå in på Vårdgivare och samarbetspartners (längst ner på sidan).
Välj sedan Lärcentrum och Kompetensplatsen. Här finns information och två olika länkar till
Kompetensplatsen. Välj den som berör dig.
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Program

Möten över kulturgränser: utmaningar och möjligheter
08.45 Introduktion, presentation av dagen
09.00 – 10.00 Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och
släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av
världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och
trygghetsfunktioner?
Kortare paus
10.10 – 10.40 Introduktion till islam
Vi problematiserar typiska uppfattningar om vad religion är och kan vara, samt vad som är
viktigt att tänka på när man närmar sig religiösa människor med bakgrund utanför Europa.
Därefter ger vi en introduktion till islam. Vi belyser den historiska bakgrunden och lyfter några viktiga
berättelser och grundläggande traditioner.
10.50 – 11.20 Fika
11.20 – 12.15 Migrationens villkor: Afghanistan
Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Varför
beslutar sig människor för att lämna Afghanistan? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka
är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse?
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Migrationens villkor: Syrien
Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Varför
beslutar sig människor för att lämna Syrien? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i
minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse?
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.45 Kulturmöten i vardagen: normer, koder och kommunikation
Vi belyser kulturmöten utifrån vardagens problem, utmaningar och möjligheter. Vad kan en
”svensk” kultur innebära, och vilka problem kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vi
exemplifierar med olikheter när det gäller uppfostran, könsnormer, m.m. Deltagarna övas i
självreflektion, samt i att problematisera formella såväl som informella normer, värderingar och
attityder.
15.45 – 16.00 Avslutande frågor och diskussion

regionvastmanland.se

