Välkommen till Umegration
– Umeås forum för integration
Torsdag 12 oktober, kl. 13.00–16.30

på Vävenscenen, Väven (ingång från Västra Strandgatan)

Umegration – för att alla nya
umebor ska känna sig hemma
i Umeå.
Umegration är helt enkelt alla
de aktiviteter och handlingar
vi gör för att nya umebor ska känna sig hemma
i Umeå. Vi som bor och verkar i Umeå har
fokus på #umegration genom att uppmuntra
till delaktighet och gemensamma aktiviteter.

Umegrationsforum

Umegration är ett forum som ger stöd till
föreningar som arbetar med integration.
Genom att samla engagerade personer med
kunskap och kompetens inom området vill vi
stärka samverkan mellan offentligt och
frivilligt engagemang.
Umegration är det forum där offentligt och
frivilligt träffas och får lära sig mer om den
senaste forskingen, lyckade insatser och
varandras förutsättningar.

Umegrationsforum ordnas två gånger per år.
Mellan träffarna är det upp till varje enskild
aktör att samverka och genomföra operativ
verksamhet på det sätt som de själva önskar.

Varmt välkomna!
Program och utställare hittar du på
kommande sidor.
Läs mer på www.umea.se/umegration
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Program
Konferencier:

Jenny Saba Persson, Rättighetscentrum Västerbotten

12.45 – 13.15
			

Registrering, besök gärna mingelarenan där föreningar presenterar 			
sina verksamheter och visar hur de arbetar för bättre integration.

13:15-13:30
			

Välkommen till Umegration! Anna Danielsson, särskild sakkunnig inom integration,
Länsstyrelsen Västerbotten.

13:30 – 14:30
			

Ideellt arbete – ett kravfyllt men nödvändigt bidrag till samhällsförändring?
Åsa Gustafson, lektor Sociologiska insititutionen, Umeå universitet.

14:30 – 15:10

Fika med mingel och utställare

15:10 – 16:20

Goda exempel på temat språk, kultur och integration:

			
			
			
			

Kulturstorm- Med egna ord
Projektet Med egna ord arbetar med självbiografiskt skrivande med nyan-		
lända ungdomar. Kom och lyssna på Anna Wibron och en deltagare från 		
projektet som samtalar kring sina erfarenheter.

			
			
			
			
			

Rättighetscentrum Västerbotten – Jag äger min berättelse
Klara Nygren presenterar metoder som utvecklats tillsammans med ny			
anlända ungdomar som gått skrivarutbildningar och som sedan själva hållit 		
i skrivarworkshops med barn i mellanstadieklasser. Dessutom får vi höra 		
om Rättighetscentrums nya projekt Perspektivbyrån - ett normkritiskt uppdrag.

			
			
			
			

Ögonblicksteatern – Romeo och Julia
Karin Larson och Mansour Salti spelar upp scener från en klassisk pjäs i ny 		
tolkning som visar kulturens gränsöverskridande och allmängiltiga plats i 		
världen.

			
		
			
			

Individuell Människohjälp och Biblioteken i Umeå – Språkkaféer
Lilian Sahlin och Davoud Mohamedi presenterar tillsammans med deltagare från 		
språkkaféer en verksamhet som skapar mötesplatser för nya och
etablerade umebor.

		
			
			
			

Campusbiblioteket Skellefteå - Låna en Skelleftebo
Anna Bodén och Ulrica Hedsberg berättar om erfarenheter av att låna ut 		
människor istället för böcker i syfte att skapa möten mellan nya och gamla 		
skelleftebor.

16.20 - 16.30

Avslutning och information om nästa Umegrationsforum.
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Utställare på mingelarenan,
vid kaféet Fika
Arbetsförmedlingen

Vi är Sveriges största förmedlare av arbeten.
Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Från 1 juli i
år finns möjligheter för föreningar att anställa
långtidsarbetslösa med stöd av oss via extratjänst. Det gäller föreningar inom kultur, idrott
och sociala hjälpverksamheter. Kom gärna och
prata med oss om extratjänster eller annat
som rör arbetsmarknaden. Alla våra tjänster är
avgiftsfria.

Fritidsgruppen för ensamkommande, EKB , Umeå kommun

Inom EKB bor det ca 300 ensamkommande
barn och ungdomar i åldrarna 15–21 år. En
viktig del i arbetet är att hjälpa ungdomarna
att hitta ett sammanhang och en meningsfull
fritid utifrån eget intresse för att främja
gemenskap, hälsa och utveckling. Fritidsgruppen fungerar därför som en länk mellan
ungdomar/boenden och fritid/föreningsliv.
Vi prioriterar samarbeten med verksamheter
som har för avsikt att integrera ungdomarna
i befintlig verksamhet. Vi ser fram emot ett
samarbete.

IM (Individuell Människohjälp)

IM är en svensk medlems- och biståndsorganisation. IM Umeå jobbar lokalt framförallt
med verksamheter och aktiviteter för och
med nyanlända och asylsökande och det civila
samhället, rättvis handel och opinionsbildning.
IM har språkkaféer tillsammans med Umeå
kommuns bibliotek regelbundet, en kvinnogrupp med nyanlända och etablerade kvinnor
som möts och gör olika aktiviteter tillsammans

med asylsökande och samarbetspartners.

Konstfrämjandet

Konstfrämjandet Västerbotten är en partipolitiskt obunden organisation för samtida
konst. Konstfrämjandet består av totalt 11
distrikt med ett riksförbund i Stockholm. Vi är
det nordligaste distriktet i Sverige med
Västerbottens län som vårt verksamhetsområde. Sedan starten 1978 har konstbildningen varit vårt huvuduppdrag. Genom
bl.a. projekt, utställningar, publika arrangemang, workshops arbetar vi enligt devisen
konst för alla!

Politiker

Lokala politiker finns på plats. Möjlighet finns
att föra en dialog kring integration, föreningsbidrag och kommunens roll och verksamhet.
Politiker från individ- och familjenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt ungdomsförbund är beredda att svara på frågor inom
respektive ansvarsområde.

Korta vägen, Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har en bred och mångsidig
verksamhet med kurser inom många
spännande områden – dans, språk, musik,
konst och konsthantverk m.m. Vi har också ett
gymnasium – Umeå Internationella Gymnasium – samt arbetsmarknadsutbildningen Korta
vägen. Dessutom erbjuder vi föreläsningsverksamhet, senioruniversitet och möjlighet
att starta en egen studiecirkel inom nästan
vilket område som helst.
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Utställare på mingelarenan,
vid kaféet Fika
Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för flyktingar.
Länsstyrelsen driver och deltar i planering,
organisering och genomförande av insatser för
nyanlända och ensamkommande barn. Detta
sker på nationell, regional och lokal nivå i
samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.
Från 1 januari 2017 har länsstyrelserna ett nytt
uppdrag som handlar om att samordna tidiga
insatser för asylsökande.

Make sense

Projektet Make sense är ett EU- finansierat
projekt som riktar sig till utsatta EUmedborgare. Vi har upprättat en mötesplats
där målgruppen ska få individanpassat stöd
och samhällsorienterande information samt
möjlighet till dusch och klädtvätt. Syftet med
mötesplatsen är att skapa förutsättningar för
målgruppen att uppnå en ökad social delaktighet och egenmakt, både i Sverige och i andra
länder.

Svenska med baby

Svenska med baby skapar nya möten mellan
barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen.
Tillsammans bryter vi segregation, bygger nya
broar och tränar svenska med samtal, joller
och skratt som metod! Vi träffas på onsdagar
klockan 10.00-11.30 i Umeå stadsbiblioteks
Skapa Formverkstad.

Biblioteken i Umeå kommun

Biblioteken är öppna och offentliga platser
där vi vill att alla känner sig välkomna. Umeås
bibliotek har ett stort antal böcker, tidningar
och tidskrifter på många olika språk förutom
svenska. Vi tar gärna emot inköpsförslag.
Biblioteken i Umeå kan erbjuda riktade biblioteksvisningar och bokdepositioner. Biblioteken
samarbetar gärna med föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer kring
aktiviteter som kan främja integration. Vi
erbjuder information om verksamheten på
olika språk, både på webben och i trycksaker.
Det finns till exempel en folder om biblioteken
översatt till åtta språk.
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