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Onsdag 1 april – torsdag 2 april 
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 
(T-bana: Rådmansgatan).

Onsdag 1/4

09–10.00 
Registrering och fika (kaffe och smörgås) 

10.00–10.10 
Välkommen 

10.10–10.30 
Morgonbön och inledning Kardinal Anders Arborelius, 
biskop av katolska kyrkan i Sverige 

10.30–12.30 
Tid för ett vi
Hur bemöter vi högerextremism och rasism? Och vilken roll 
kan kyrkan och civilsamhället spela för att skapa antirasis-
tisk förändring?
Haris Grabovac från Expo föreläser och leder samtalet. 

12.30–13.30  
LUNCH ute på stan

13.30–14.00 
Kaffe på maten med ”nätverksbord” 

14.00–15.15 
Workshops:
•  ”Svenska med sång”; ett projekt för språkinlärning 

och integration genom sång för nyanlända i Sverige. Jan 
Mattson, musikpedagog i Bergsjöns kyrka och i Rosa 
Huset, Lövgärdet och Andreas Andersson, musikpedagog 
i Bergsjöns kyrka har tillsammans med Räddningsmis-
sionen tagit fram ett nytt ledarmaterial ”Sjung Språket”. I 
detta pass får du prova på sångerna och metoderna för att 
leda grupper med hjälp av materialet. Passet leds av Jan 
Mattsson och Andreas Andersson 

•  Träna civilkurage med oss – lär dig att ingripa mot 
orättvisor, diskriminering och rasism. Tillsammans 
med utbildade tränare får du öva på olika tekniker i hur 
en kan ingripa i situationer präglade av maktmissbruk, 
orättvisa, rasism och diskriminering. I träningen arbetar 
vi med realistiska situationer som ofta uppstår i varda-
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gen. Passet leds av Aida Babakirad och Annika Heikkinen 
från Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr. 

•  ”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 
med kommun och samhällsinstanser. Utmaningar och 
möjligheter och konkreta tips på vägen. Det ges även 
utrymme att reflektera över ditt eget lokala sammanhang. 

  Lisa Hofverberg, diakon Hammarby församling, Svenska 
kyrkan och Sabina Esp, socionom & projektledare, Öster-
sunds församling Svenska kyrkan 

•  Vägen till arbete;  
Skillinge Missionshus; ”Från SFI till arbete” – ett projekt, 
med stöd av Leader Sydöstra Skåne och Europeiska 
Socialfonden, där arbetsgivare kontaktas och matchning, 
coachning och uppföljning erbjuds. Kalle Spetz och Am-
mar Zakaria berättar om projektet.

  Värmdö församling och Frivilliga familjehem på Värmdö; 
”SÖKES – FINNES arbetsmarknadsutmaning efter nya 
gymnasielagen”- ett arbetsmarknadsprojekt med syfte 
att rusta ensamkommande ungdomar för den svenska 
arbetsmarknaden. Anna Björnström, diakonisamordnare 
i Värmdö församling och Eva Brandsma från Frivilliga 
familjehem berättar om projektet. 

•  Vårt gemensamma hem; en introduktion till rapporten 
”Vårt gemensamma hem”. Rapporten vill visa hur migra-
tion kan bidra till en hållbar utveckling och erkänna och 
stärka den positiva roll som migranter kan få och redan 
har, både för Sveriges del och för deras ursprungslän-
der. Rapporten är framtagen av Caritas och har både ett 
europeiskt och svenskt perspektiv. Workshopen leds av 
George Joseph, ansvarig för migration, asyl och männis-
kohandel på Caritas och medansvarig till rapporten samt 
Marie Eidem, koordinator på Mötesplats Caritas. 

•  Att söka externa medel – en workshop om att hitta 
pengar till positiv samhällsförändring. Om varför 
medel ska sökas, hur en enkelt kan hitta aktuella fonder, 
en presentation av de fonder som finns och deras inrikt-
ning (bland annat Arvsfonden, MUCF, Postkodsstiftel-
sen, Länsstyrelsen, TIA, AMIF, ESF och Erasmus) samt 
redskap för att lyckas med en ansökan. Workshopen leds 
av Daniel Cronholm och Marita Jonols från Sensus stu-
dieförbund samt Susann Arnehed, Allmänna Arvsfonden.

15.15–16.00 
FIKA (med nätverksbord)

16.00–17.00 
Vem kan återvända till Afghanistan? 

LIVE PODCAST: Människor och Migration
En av de mest infekterade frågorna i svensk migrationsde-
batt är asylsökande från Afghanistan. Hur ska deras asylskäl 
bedömas? Kan de som får avslag återvända och vad återvän-
der de till?  Hur överensstämmer bilden av Afghanistan här 
hemma med den verkliga situationen? Podcasten Människ-
or & Migration spelar in ett liveavsnitt om Afghanistan och 
de som måste återvända dit. Vi kommer att diskutera hur 
återvändande till Afghanistan fungerar, hur andra länder 
gör och hur media rapporterar om utvisningarna. 
Maja Dahl, Asylrättscentrums kommunikationsansvarige, 
producerar och programleder podden. Anna Lindblad, Asyl-
rättscentrums chefsjurist, reder ut de rättsliga frågorna och 
diskuterar med poddens gäst Göran Engström, frilansjour-
nalist och fotograf.  Göran Engström har bevakat Afghanis-
tan i 15 år, och de senaste åren gjort flera reportageresor för 
bland annat Blankspot till Afghanistan där han bland annat 
träffat afghaner som efter avslag på sin asylansökan utvisats 
från Sverige.

17.00 
Slut för dagen

Torsdag 2 april

09.00-09.15 
Morgonbön

09.15-10.15 
#Tamakten  
Monia Benbouzid, politiskt förtroendevald (mp) och pol.
mag. i internationell ekonomisk historia 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 kun-
skapsutbyten lotsat många organisationer till tillväxt. Mo-
nia har haft flera olika seniora roller inom FN, Miljöpartiet, 
Afrikanska unionen, Clavister med fler. 
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10.15–10.45 
Fika (med nätverksbord)

10.45–12.05 
Lokala exempel som gör skillnad 

1.   Lokal samverkan i praktiken och att våga vara kyrka; 
Exempel från två församlingar om att konkret bygga upp 
samverkan för att skapa hållbara strukturer i syfte att 
stötta unga i migration kopplat till bl.a. bostad, syssel-
sättning och psykosocialt stöd. Lisa Hofverberg, diakon 
Hammarby församling, Svenska kyrkan och Sabina 
Esp, socionom & projektledare, Östersunds församling 
Svenska kyrkan 

2.   Talenterna; Skillinge Missionshus; Från SFI till arbete 
– ett projekt, med stöd av Leader Sydöstra Skåne och 
Europeiska Socialfonden, där arbetsgivare kontaktas och 
matchning, coachning och uppföljning erbjuds. Kalle 
Spetz och Ammar Zakaria berättar om projektet.

3.   Mötesplats Caritas; En mötesplats för flyktingar, mig-
ranter, asylsökande och nyanlända. En trygg miljö med 
svenskundervisning, rådgivning inom migration, med-
mänskligt stöd, vänskap och gemenskap. Marie Eidem, 
koordinator på Mötesplats Caritas berättar. 

12.05–12.30 
Läget idag 
Anna Lindblad från Asylrättscentrum ger oss en uppdaterad 
och kortfattad bild av de aktuella migrationsfrågorna idag.

12.30–13.30 
LUNCH på stan

13.30–14.00 
Fika (med nätverksbord)

14.00–15.15 
Workshops

Som gårdagen

15.15–16.00 
Vem får vara med? Teologiska reflektioner kring delak-
tighet i migrationens tid
Michael Nausner, forskare på Svenska kyrkans forsknings-
enhet. Michael forskar på interkulturell och postkolonial 
teologi samt teologiska synsätt på migration och mångkul-
tur.

16.00–16.15 
Tack och sändning, Karin Wiborn, generalsekreterare för 
Sveriges kristna råd.
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KYRKORNA TILLSAMMANS 
I TRO OCH HANDLING
WWW.SKR.ORG • INFO@SKR.ORG


