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De finlandssvenska  
Integrationsdagarna 2021
- En hållbar integration 2030

Program, torsdag 23 september

9.00 
Arrangörerna 
Bildningsalliansen 
och Folktinget hälsar 
välkommen

9.10 
Justitieminister 
Anna-Maja 
Henriksson öppnar 
integrationsdagarna

9.30 
Den integrations-
politiska redogörelsen 
– hur gör vi det 
hållbart?

– Vad händer efter 
redogörelsen? 
Anna Bruun, 
konsultativ tjänsteman 
arbets- och närings-
ministeriet

– Hur ser integrationen 
på svenska ut just nu?
Henrika Nordin, 
Bildningsalliansen och 
Stephanie Lindberg, 
Folktinget

– Diskussion: Vad 
innebär redogörelsen 
för Svenskfinland? 

10.40 
Panelen diskuterar  
den integrations-
politiska redogörelsen 

Deltagare: 

Ulf Stenman, 
direktör för svenska 
enheten på Finlands 
Kommunförbund

Anders Adlercreutz, 
riksdagsledamot och 
arkitekt

Ramieza Mahdi, 
erfarenhetsexpert och 
kommunpolitiker

Catharina von  
Schoultz, rektor/VD, 
Borgå folkakademi

Moderator:  
Daniel Olin

KAFFEPAUS 

12.45  
Hur kan vi prata om 
integration?

Navid Modiri, 
författare och 
samtalsaktivist 

11.45 - 12.45 LUNCH 

14.00 Dagen avslutas

Konferencier: 
Daniel Olin 

#integrationsdagar 
#integration 
#inklusion



Program, fredag 24 september

9.00 
Välkommen och 
virtuellt kaffesnack

9.10 
Strukturell rasism 
och integration i 
Svenskfinland

Jasmine Kelekay, 
doktorand 

KAFFEPAUS 

10.40 
Parallella workshops
 
1. Vad förändras inom  
integrationsutbildningen?

Minna Lindberg, sakkunnig  
Kommunförbundet

2. Tredje sektorn, kommun och  
integration – om samverkan  
för social delaktighet.  
– Projektet Föreningsliv för alla

Eva Gädda, Integrations- 
enheten i Jakobstadsnejden, 
Mona Groop-Sjöholm 
och Laura Palovuori 
Yrkeshögskolan Centria

3. Arbetskraftsinvandring - 
möjligheter och utmaningar

Thuy Dieu Luu, samhälls-  
och hälsokommunikatör 
Närpes stad och  
Aida Simidzija, rådgivare 
Welcome office K5

4. En fungerade
tvåvägsintegration

Anna-Karin Öhman,  
sektoransvarig fri bildning  
och rektor, Svenska  
Folkskolans Vänner 

11.45  
Min väg till den 
svenska integrationen

Luca Maurizi, 
verksamhets- 
koordinator vid  
Folkhälsans förbund  
med fokus på  
mångfald och 
frivilligverksamhet i  
Nyland 

#integrationsdagar 
#integration 
#inklusion

12.00 
Integrationsdagarna 

avslutas



Daniel Olin
Som moderator för integrations-
dagarna 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. 

Navid Modiri
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. 

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.
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