
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Välkommen på De finlandssvenska  
integrationsdagarna 2021! 

 
Vi erbjuder två dagar av intressant program och inspiration. Årets huvudtalare är 
författaren och samtalsaktivisten Navid Modiri (Sve) och forskaren och 
doktoranden Jasmine Kelekay. Som konferencier fungerar Daniel Olin. 
 
Integrationsdagarna arrangeras av Bildningsalliansen och Svenska Finlands folkting 
 
 

Årets program: 
torsdag 23.9 
kl. 9.00 Välkommen av arrangörerna Bildningsalliansen och Folktinget 
 Välkomsttal av Anna-Maja Henriksson, justitieminister 

Den integrationspolitiska redogörelsen – hur gör vi det hållbart? – 
Anna Bruun (konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet) 

 Paneldiskussion – moderator Daniel Olin 
Deltagare: Ulf Stenman (direktör för svenska enheten på Finlands 
Kommunförbund), Anders Adlercreutz (riksdagsledamot och 
arkitekt), Ramieza Mahdi (erfarenhetsexpert och kommunalpolitiker) 
och Catharina von Schoultz (rektor/VD, Borgå folkakademi) 
Föreläsning: Hur kan vi prata om integration? Navid Modiri 

Kl. 14.00 Dagen avslutas 
 
Fredag 24.9 
Kl. 9.00 Välkommen och virtuellt kaffesnack 

Föreläsning: Strukturell rasism och integration i Svenskfinland – 
Jasmine Kelekay 
Parallella workshops med olika temainnehåll.  
Val av workshop görs i samband med anmälan. 

Kl. 12.00 Dagen avslutas 
 
 

Anmäl dig till De finlandssvenska integrationsdagarna senast 20.9  
på följande länk: https://bit.ly/integrationsdagarna2021  

Att delta i integrationsdagarna är gratis. 
 
 

Vi ses på integrationsdagarna 23-24 september! 

 
 

Boka datumen i din kalender 
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Författaren och samtalsaktivisten Navid Modiri kom 
till Sverige från Iran som 2-åring och är uppvuxen 
med både den svenska och den persiska kulturen. 
Som programledare, poddare och samtalsledare har 
han i 15 år arbetat med det nyfikna samtalet som ett 
verktyg för att skapa mer förståelse mellan individer 
och grupper.  

 

Navid Modiri 

Jasmine Kelekay 

Jasmine Kelekay är doktorand i sociologi vid University 
of California, Santa Barbara och gästforskare vid 
Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism 
(CEMFOR) vid Uppsala Universitet. Hennes 
forskning berör frågor om rasifiering, rasism och 
antirasism i Norden, med fokus på anti-svart 
rasism, kriminalisering och de sätt på vilka utsatta 
grupper skapar och utövar motstånd mot rasism. Hon 
är aktuell som gästredaktör för tidskriften Astras 
temanummer om svart feminism i Norden våren 2021. 
 

Daniel Olin 

Som moderator för integrationsdagarna fungerar 
Daniel Olin, journalist på Svenska Yle. 
Daniel har de senaste åren varit programledare för ett 
eget samtalsprogram. Dessförinnan var han Svenska 
Yles europakorrespondent i Bryssel.  Daniel har en lång 
erfarenhet av nyhetsjournalistik bland annat på TV-
nytt. Till utbildningen är han pol.mag från Åbo 
Akademi.  
 

Evenemanget förverkligas med stöd av 


