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tack!Inbjudan till nya tankar

12.00-13.00 NORMER I UNIFORMER
Irmeli Krans, polis, har i projekten Normgivande Mångfald och Fritt Fram, utbildat bl a poliser och militärer. 
Irmeli funderar, med fokus på sexuell läggning, kring de konsekvenser rådande normer får i vårt arbetsliv, vilka 
uniformer vi bär och vilka fördomar som styr oss. 

13.15-14.15 ETNISK SVENSK - DEN ANDRA SIDAN AV DISKRIMINERING
Kitimbwa Sabuni, samordnare på Afrosvenskarnas Riksförbund. Kitimbwa sätter fokus på den andra sidan 
av diskriminering, de privilegier som majoriteten är rädda för att förlora. Vilka är de? Kan man vinna på att 
diskriminera? 

14.15-14.45 FIKA  

14.45-15.45 DET ÄR INTE SÅ ATT JAG ÄR EMOT JÄMSTÄLLDHET MEN...
Ann-Katrine Roth, jurist, jämställdhetskonsult och författare. Ann-Katrine dyker ner bland ursäkter och floskler 
som används för att slippa jämställdhetsarbete. Hur hanterar vi dem och det faktum att förändringsarbete alltid 
är jobbigt? 

16.00-17.00 ALLA CP-SKADADE GILLAR INTE DANSBAND
Jonas Helgesson, cp-skadad föreläsare, ståuppare och skribent. Med personliga historier och mycket humor 
sticker Jonas hål på många förutfattade meningar om människor med funktionsnedsättningar. Ingen människa 
ryms i en box. Alla är olika. Det berikar vårt samhälle. 

19.00-21.00 KÄRLEKENS PRIS
Teater UPP Å NER med Tasso Stafilidis, författare och f d riksdagsledamot, och Helen Sandgren 
Åström, dramapedagog och logonom, visar hur kärlek kan förvandlas till en kamp på liv och död, en balans-
gång på en skör tråd. Sånger av Jacques Brel och Vladimir Vysotskij varvas med roande och skrämmande 
berättelser från verkligheten. 

KONFERENCIER: Lena Edenbrink, journalist, pressansvarig vid Luleå tekniska universitet. 

Att delta på seminarierna är kostnadsfritt men obligatorisk anmälan ska ske 
senast 13 oktober till info@motesplatslulea.se eller 0920 - 23 72 30.

ARRANGERAS AV RÖDA KORSETS BYRÅ MOT DISKRIMINERING I SAMARBETE MED 
RÖDA KORSETS LULEÅKRETS, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LÄNSSSTYRELSEN I 
NORRBOTTENS LÄN, LULEÅ KOMMUN OCH LULEÅ KOMMUNS INVANDRARSERVICE


