9 APRIL 2019

Seminariet ger dig senaste kunskapen om och strategier för politiskt ledarskap som
främjar social hållbarhet. Hur kan den politiska arenan synliggöra demokratifrämjande
perspektiv med medborgares delaktighet i fokus? Under seminariet får du verktyg och
strategier för att öka medborgardialog och inkludering. Med rätt åtgärder och insatser kan
ditt arbete bidra till ett mer hållbart samhälle med medborgarnas delaktighet i fokus.
Beskrivning:
Vår tids stora samhällsomdaning präglas av det sätt på vilket globalisering, migration och
urbanisering alltmer flätar ihop det lokala med det globala. Statens roll förändras och den
tvingas alltmer dra sig tillbaka i det politiska rummet. Nya konfliktlinjer växer fram och
socioekonomiska ojämlikheter kompletteras med sociokulturella. Utrymme skapas för
främlingsfientlighet och högerpopulism.
Seminariet redogör för några av vår tids aktuella samhällsutmaningar liksom dess
drivkrafter. Seminariet belyser hur de komplexa samhällsproblem som följer i
samhällsomdaningens spår ställer krav på synvändor för att möjliggöra en inkluderande
utveckling och värna den sociala hållbarheten.
Demokratisering av demokratin samt medskapande och dialog är två ledord för alla som
arbetar politiskt.

Ur innehållet
- Politiskt ledarskap som främjar social hållbarhet
- Strategier för en inkluderande utveckling
- Den globala politiska ekonomins dynamik
- Den nya ekonomiska geografin och den svenska modellen
- Växande horisontella ojämlikheter och nationell populism
- Arbetssätt och metoder för medskapande och dialog
- Det sociala kontraktet och den sociala hållbarhetens betydelse

Föreläsare - Hans Abrahamsson
Docent i freds- och utvecklingsforskning
Institutionen för Globala studier - Göteborgs universitet
På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting har Hans just avslutat en
omfattande forskningsstudie kring pågående samhällsförändring och den
medskapande medborgardialogens möjligheter och hinder.
Senaste föreläsningen med Hans Abrahamsson fick snittbetyget 4,85 av 5,0. Sagt om Hans:
“Mycket bra och inspirerande föreläsare”
“Hans var fantastisk”
“Bjud in Hans Abrahamsson igen. Han är helt suverän”

Integrationsforum - kompetensutveckling inom integration, mångfald och flyktingmottagning för yrkesverksamma

Anmäl dig till seminariet:

Datum: 9 april 2019

www.integrationsforum.se/anmalan
kundtjanst@integrationsforum.se
Tel: 08-199409

Pris

Bokning

Pris
2490 kr

Deltagarvgiften är exkl. moms och inkluderar kaffe, fika
samt föreläsningssmaterial.

Schema över dagen:
12.00 Registrering
12.30 Seminariet inleds
14.15 Fikapaus
16.15 Seminariet avslutas

Seminariet arrangeras av Integrationsforum.

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att
arrangera konferenser och seminarier.
Integrationsforum är genom våra kvalitativa
konferenser och kurser Sveriges främsta
utbildningsanordare inom integration, mångfald, kultur
och flyktingmottagning.

Lokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-336686
Målgrupp:
Seminariet vänder sig till följande målgrupper:
Politiker
Kommunledning
Nämndsekreterare
Områdesutvecklare
Tjänstepersoner inom demokratiutveckling
Tjänstepersoner inom kommunikation
och information
Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din
utbildning? De flesta av våra befintliga
utbildningar kan genomföras internt för just
er organisation. Vi kan också utarbeta och
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi
lämpliga utbildningsledare och ger er
referenser.
Ni väljer själva tid och plats för utbildningen.
Innehåll och upplägg anpassas utifrån era
behov och önskemål. Kostnadseffektivt
alternativ där fler av era medarbetare kan
utbildas samtidigt.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din
organisation med att hantera utmaningar och prestera
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att
återkomma.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats

Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

www.integrationsforum.se

