Digitalt programblad
Järvaveckan 2018

Program på stora scenen 9-17 juni
Lördag 9 juni, Tema: Jämlikhet och jämställdhet

Söndag 10 juni, Tema: Hälsa och omsorg

15.00 – 15.45

Demokrati- och kulturministern Alice Bah Kuhnke och Jan Eliasson,
f.d. ordförande i FN:s generalförsamling, håller tal och inviger
konstverket Kuben.
Opinionsundersökning om utsatta områden presenteras.

15.30 – 15.50

Samtal om demokratins förutsättningar och samfundens roll med
ärkebiskop Antje Jackelén, imamen Abdulkarim Laallam och
rabbinen Ute Steyer.

16.00
17.00
18.00
19.00

Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Gita Nabavi, Feministiskt initiativ

16.00
17.00
18.00
19.00

Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Jan Björklund, Liberalerna

– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Måndag 11 juni, Tema: Företagande och entreprenörskap
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

– 15.50
– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Musikuppträdande av Fryshusets ungdomar.
Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Annie Lööf, Centerpartiet

Onsdag 13 juni, Tema: Skola och utbildning
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

– 15.50
– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Artistuppträdande: Erik Toro
Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Gustav Fridolin, Miljöpartiet

Fredag 15 juni, Tema: Delaktighet och valdeltagande
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

– 15.50
– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Nya Journalistpriset delas ut av Lernia.
Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

Söndag 17 juni, Tema: Trygghet och insatser
16.00
17.00
18.00
19.00

– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Stefan Löfven, Socialdemokraterna

– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Tisdag 12 juni, Tema: Integration och migration
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

– 15.50
– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Dansuppträdande av Fryshusets ungdomar.
Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna

Torsdag 14 juni, Tema: Arbetsmarknad och etablering
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

– 15.50
– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Metro och ÖppnaDörren presenterar Årets Dörröppnare.
Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Ulf Kristersson, Moderaterna

Lördag 16 juni, Tema: Bostad och stadsmiljö
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

– 15.50
– 16.45
– 17.45
– 18.45
– 19.45

Artistuppträdande: Näääk & Nimo
Medborgarpanel
Näringslivspanel
Politikerpanel
Partiledartal: Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

Lördag 9 juni
SEMINARIESCEN 1
Tid
16.00‐18.00

18.00‐19.00

Arrangör
De gröna i Europaparlamentet

Stockholms konstnärliga högskola

Titel
Min kropp, mina rättigheter

Om konsten att angå fler

Ämne
Rätten till en säker och laglig abort är långt ifrån
självklar idag och utvecklingen går på en del håll
bakåt. Förbud mot abort leder inte till färre aborter,
istället ökar de farliga och osäkra aborterna runt
omkring i världen. I El Salvador där totalförbud råder
har kvinnor dömts till långa fängelsestraff på grund
av att de fått missfall. Seminariet inleds med
filmvisning om de hårda abortlagarna i El Salvador,
följt av ett panelsamtal för att diskutera aborträtten
och konsekvenserna av en hård abortlagstiftning.

Talare
Bodil Valero, Europaparlamentariker
Eva Nordlund, Svenska
barnmorskeförbundet
Petra Andorff, Kvinna till Kvinna
Israel Benavides, dokumentärfilmare
Emelie Weiderud, RFSU

Tidigare studenter vid Stockholms konstnärliga
högskola i ett samtal om hur konstnärliga processer
tillgängliggörs, utvecklas och blir angelägna för fler.

Ellen Söderhult, koreograf
Isabel Cruz Liljegren,
dramatiker/regissör

Moderator: Elin Sundin

Moderator: Liv Elf Karlén,
dramatiker/regissör

SEMINARIESCEN 2
Tid
16.00‐17.00

SEMINARIESCEN 4
Arrangör

Hyresgästföreningen

Titel
Segregation och mångfald

Ämne
Eftersnack i Hyresgästföreningens monter, 16.45 –
17.15

Talare
Love Börjesson,
Hyresgästföreningen
Jonas Nygren, Hyresgästföreningen

Tid

Arrangör

16.00‐17.00 FN:s
utvecklingsprogram
(UNDP)

Titel
Leave no one
behind

Ämne
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arrangerar ett
panelsamtal på temat Leave no one behind - om
vikten av inkludering för att nå de Globala målen för
hållbar utveckling som antogs av FN:s
medlemsländer i september 2015.

Talare
Jan Eliasson, tidigare vice
generalsekreterare i FN och
utrikesminister
Hanna Nelson,
utredningssekreterare Agenda
2030-delegationen
Moderator: Caroline Åberg,
Sverigerepresentant UNDP

17.00‐18.00

TCO är en partipolitiskt fristående
facklig centralorganisation som
samlar 1,4 miljoner medlemmar i 14
förbund.

Nycklar till en jämställd arbetsmarknad

I arbetslivet och i samhället i stort brister det i
jämställdhet mellan kvinnor och män. Det finns ett
arbetstidsgap – kvinnor som grupp arbetar mindre
än män över livet och får lägre inkomster, sämre
möjligheter att göra karriär och lägre pensioner. Och
det finns en grupp som sticker ut med en lägre
sysselsättningsgrad, det är utrikes födda kvinnor.
Välkommen till ett politiskt samtal om hur vi ökar
jämställdheten genom att bättre ta tillvara nyanlända
och utrikes födda kvinnors kompetens och att
föräldrar delar mer lika på föräldraledighet och
ansvar för barnen.

Eva Nordmark, ordförande TCO
Gulan Avci, integrationspolitisk
talesperson (L) och ordförande för
Liberala kvinnor
Lawen Redar, riksdagsledamot (S)

Ämne
Jämställdhet ger tillväxt! Det här är ett seminarium
om att driva och främja företag på lika villkor oavsett
kön, ålder eller bakgrund. Hur kan vi kommunicera
normkritiskt med hjälp av bilder? Inspireras av
entreprenören Felicia Margineanu och Region
Värmland!

Talare
Felicia Margineanu, Marianne
Nilsson, Region Värmland, Per
Granqvist, moderator

Moderator: Petteri Flanagan
Karttunen
Kontaktperson TCO: Sandra
Zetterman, presskommunikatör 072573 77 80

SEMINARIESCEN 3
Tid
16.00‐17.00

SEMINARIESCEN 5
Arrangör

Tillväxtverket

Titel
Say cheese! Tillväxt för alla?

Varmt välkommen!

Tid
Arrangör
Titel
16.00‐18.00 Initiativ samutveckling Samtalscafé - din
och Initiatives of
berättelse om
change
Sverige

Ämne
Välkommen att lyssna till andras berättelser om
Sverige och kanske även ge din egen bild av livet!
Demokratin i Sverige utvecklades för hundra år
sedan genom studiecirklar där vanligt folk träffades
och pratade med varandra. Nu är det hög tid att vi
utvecklar nya cirklar tillsammans. Möten där vi
lyssnar mer än pratar.
Alla, som är beredda att bidra till ett mer lyssnande
samhälle där vi respekterar varandra, är varmt
välkomna!
Samtalet hålls av en professionell dialogvärd.
Kom som du är och delta spontant i samtalet!

17.00‐19.00

SKAP är intresseorganisationen för
En inkluderande och hållbar kreativ sektor: så
Sveriges musikskapare. SKAP
skapar vi morgondagens svenska musikunder!
arbetar för musikskaparnas
rättigheter, både nationellt och
internationellt. För att du som
musikskapare ska ha möjligheter och
förutsättningar att jobba med det du
är bra på - skapa musik! Föreningen
är en av tre huvudmän i Stim.

SKAP bjuder in tongivande musikaktörer med fokus
på ungdomar i utsatta grupper, som berättar om
erfarenheter och önskemål inför framtiden.

Alfons Karabuda, kompositör och
ordförande i SKAP och i Europas
musikskapares intresseorganisation.
Syster Sol är artist och låtskrivare
Kunskap om musikbranschen är ofta en fråga om
2017 startade hon sin egen label
socioekonomisk bakgrund. ”Din musikbusiness” har GAL:ANT där hon släpper egen och
under sex år erbjudit gratis seminarier för unga
andras musik.
skapare där de får veta allt om sin musikbusiness.
Ametist Azordegan är journalist och
Ametist Azordegan pratar med Syster Sol om
initiativtagare till Din musikbusiness.
utmaningarna hon mött som kvinna i
musikbranschen.

Talare

Söndag 10 juni
SEMINARIESCEN 1
Tid
17.00‐18.00

SEMINARIESCEN 6 (idrottshallen)
Arrangör

Ellevio

Titel
Kompetensförsörjning i tekniska branscher – ett
gammalt problem som kräver nya lösningar

Ämne
Välkomna till ett panelsamtal där vi samlar
lokalpolitiker, näringsliv och skola för att prata
om utmaningarna och hur innovation kan bidra
till en mer jämställd energibransch.

Talare
Barakat Ghebrehawariat,
demokratiagenten och grundare
av Demokrateam
Susanne Fuglsang, Innovation
Catalyst och COO på Innovation
Vi breddar begreppet jämställdhet och pratar om Pioneers
hur innovation kan bidra till en inkluderande
Sus Andersson, Ordförande för
energibransch. Men vad är det som behöver
Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
förändras egentligen – utbildningarna, företagen, (MP)
beteenden? Vart börjar vi förändringsarbetet och Johan Lindehag, VD på Ellevio
vilka åtgärder måste till?
Patrick Vesterberg, Rektor på
Stockholm Science & Innovation
School i Kista

SEMINARIESCEN 2

Arrangör
West Pride och EuroPride 2018

Titel
Kärlekens Pris!
En föreställning med berättelser och
sånger om hbtq-personers livssituation i
världen och i Sverige, av och med Tasso
Stafilidis.

Ämne
Talare
Kärlekens Pris är en föreställning med berättelser som
Medverkande: Tasso Stafilidis och
baseras på vittnesmål av hbtq-personers i världen och i
Kasper Frondelius.
Sverige. Tasso Stafilidis tar oss med på en omskakande resa
där öppenheten kan vara en balansgång på en skör tråd
mellan liv och död.
Föreställningens berättelser varvas med sånger av Vladimir
Vysotskij och Jaques Brel. Pianist Kasper Frondelius.
Föreställningens längd: 1,5 tim.
Kärlekens Pris! är en föreställning som presenteras av West
Pride, EuroPride i Stockholm och Göteborg som en del av
samverkan mellan EuroPride och Järvaveckan. EuroPride
genomförs i Stockholm den 27 juli – 5 augusti och i Göteborg
den 14-19 augusti. www.europride2018.com

SEMINARIESCEN 4

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Sveriges läkarförbund i samarbete
med Stockholms läkarförening

17.00‐18.00

Vårdförbundet är ett yrkesförbund
Rätten till jämlik hälsa och en nära vård för alla som tillvaratar medlemmarnas fackliga utopi eller möjlighet?
intressen. Vi organiserar 114 000
legitimerade barnmorskor,
biomedicinska analytiker,
röntgensjuksköterskor och
sjuksköterskor.

Titel
Ämne
Hur stärker vi den nära vården för Stockholmarna? Sjukvården i Stockholm har bra förutsättningar
för att bedriva en god vård för alla. Samtidigt ser
vi ofta hur patientens väg i vårdkedjan inte
fungerar; från vårdcentralen, närakut till
sjukhusvård och hemsjukvård. Många patienter
ramlar mellan stolarna i brist på kontinuitet och
samarbete mellan olika aktörer. Hur kan
samverkan fungera bättre och hur kan
Stockholm rigga den nära vården för bäst
patientnytta?

Talare
Johan Styrud, ordförande
Stockholms läkarförening
Anna Starbrink (L), hälso- och
sjukvårdslandstingsråd
Erika Ullberg (S)
oppositionslandstingsråd

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Hyresgästföreningen

Titel
Behövs det en mer marknadsanpassad
hyressättning?

Ämne
Eftersnack i Hyresgästföreningens monter, 16.45 – 17.15

Talare
Martin Hofverberg,
Hyresgästföreningen

Vår bakgrund och var vi bor inverkar på hur vi
mår och hur vår hälsa utvecklas. Förebyggande
hälsoinsatser, vården och omsorgen skiljer sig
inom landet men också mellan olika områden i
Stockholm. Hälsan är inte jämlik. Vården är inte
anpassad och organiserad för att alla ska kunna
ta del av den på lika villkor och utifrån sina
förutsättningar. I ett samtal möter vi företrädare
för föreningar och verksamheter i Järva som
arbetar för kvinnors hälsa, stadsdels- och
landstingspolitiker samt Vårdförbundets
ordförande Sineva Ribeiro. Samtalet handlar om
hur den nära vården i Järva och andra förorter
kan utvecklas och organiseras för att möta
medborgarnas behov av en nära vård som bidrar
till jämlik hälsa.

Galina Monsalves Leal (s)
politiker i Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd och Landstinget
Sarah Bargadle
verksamhetsansvarig Tensta
kvinno- och tjejjour
Kristina Lindelöw, Barnmorska
med många år inom
mödravården i Tensta
Sineva Ribeiro, ordförande
Vårdförbundet.

18.00‐19.00

Nya Järva Rotaryklubb

Idrotten i förorten, en blick rakt in i
verkligenhet med oss som jobbar på plats
- vilka möjligheter, utmaningar och
förebilder finns det?

Idrott är en fantastisk inkörsport till aktivitet, hälsa och på
sikt fler jobb. Men hur fungerar det i praktiken och vilka
utmaningar finns det i den dagliga verksamheten och vad kan
vi göra åt dem? Vi vill tillsammans skapa bättre
förutsättningar för fler att idrotta och ser det som en bro
mellan personer, områden och nätverk.

Jonatan Wik, sportchef Spårvägen
sim
Ove Erikson, ansvarig Djurgårdens
Ishockey för alla
Sonja Dousa, styrelseledamot Kista
SC
Liselotte Norén, acting president
Nya Järva, en Rotaryklubb och
ansvarig projektet Kvinnosim

Ämne
LSU driver sedan 2017 projektet Hållbart
Engagemang och Ledarskap vars syfte är att
motverka negativ stress och utbrändhet i det
unga civilsamhället. Den 10 juni arrangeras ett
seminarium med fokus på samtal om hur det
kommer sig att vi inte ser väggen i vårt
engagemang innan det är för sent. Är det
engagemanget som är anledningen till ohälsan
eller en plötslig avsaknad av det? Kom och
lyssna på kloka eldsjälar som tillsammans sätter
ord på problemet och bryter tabun kring något
som vi länge undvikt att prata om. Genom detta
samtal om bakomliggande faktorer till
utbrändhet, stigma och normer kan vi ta ett steg
mot minskad ohälsa bland eldsjälar.

Talare

Moderator: Anders Printz,
kanslichef Vårdförbundet

SEMINARIESCEN 3
Tid
16.00‐17.00

Tid
17.00‐19.00

SEMINARIESCEN 5

Arrangör
Titel
LSU- Sveriges ungdomsorganisationer Utbrända eldsjälar- hur hade vi kunnat undvika
väggen? – Ett samtal med stresserfarna
aktivister om hållbart engagemang och att
motverka stress innan det är för sent

17.00‐18.00

Initiatives of Change, Blå Vägen och
Lyktans Vänner

Hur når vi välbefinnande och globala
hållbarhetsmål genom medborgardriven
innovation? Vilken roll har digitalisering och öppen
data?

Varmt välkomna!
Framtiden
mår dåligt. Psykisk ohälsa hos
ungdomar eskalerar. Klimat och
omvärldsrelaterade utmaningar är en del av vår
vardag. Hur kan vi vända den negativa spiralen
och bygga resiliens genom förebyggande
insatser? Vilka utmaningar ser du i din vardag
och hur skulle de kunna lösas? Hur skapar vi
social hållbarhet i Järva? Vilket av de globala
hållbarhetsmålen brinner just du för? Ett
seminarium om hur ny teknik och öppen data
kan användas till lösningar för ökat inkluderande,
större delaktighet i samhället och skapa mental
hälsa genom gamification eller en inre digital
kompass.

18.00‐19.00

Circle of love och Tenstakyrkan

Filmvisning: Do something

Filmens tema är flyktingmottagande i Uganda.
Budskapet om den empati och förståelse för
människor på flykt, som kommer fram i filmen,
kan vara hjälpsam att samtala om.

Tid
17.00‐19.00

Arrangör
Titel
Initiativ samutveckling och Initiatives of
Samtalscafé
change - din berättelse om Sverige

Ämne
Välkommen att lyssna till andras berättelser om Sverige och
kanske även ge din egen bild av livet!
Demokratin i Sverige utvecklades för hundra år sedan genom
studiecirklar där vanligt folk träffades och pratade med
varandra. Nu är det hög tid att vi utvecklar nya cirklar
tillsammans. Möten där vi lyssnar mer än pratar.
Alla, som är beredda att bidra till ett mer lyssnande samhälle
där vi respekterar varandra, är varmt välkomna!
Samtalet hålls av en professionell dialogvärd.
Kom som du är och delta spontant i samtalet!

Lima Habib och Ia Greiff, elever
på på Röda korsts Folkhögskola
Maria Langefors, pastor
Tenstakyrkan

Talare

Måndag 11 juni
SEMINARIESCEN 1

SEMINARIESCEN 4

Tid

Arrangör

Titel

Ämne

Talare

Tid

Arrangör

Titel

Ämne

Talare

16.00‐17.00

Com Hem

Com Hem och svenskarnas digitala
välmående

På Järvaveckan presenteras 2018 års upplaga av
Com Hem-kollen och årets index för digital
livskvalitet. Com Hem-kollen är en årlig
undersökning som utförs i samarbete med Sifo
för att reda på mer om svenskarnas digitala
välmående, internetvanor och synen på och
attityden till den digitala utvecklingen. Välkomna
till presentationen av årets resultat och insikter
och ett panelsamtal om digitaliseringens
betydelse för demokratin och samhällsdebatten!

Isobel Hadley-Kamptz,
Dataföreningen
Ängla Eklund, Surfa Lugnt
Petra von Rohr, Com Hem
Flera talare kan tillkomma.

16.00‐17.00

Tillväxtverket

Speedkurs i företagande för
nyanlända

Har du erfarenhet av att driva företag i ett
Seminariet leds av Tillväxtverket
annat land? I det här seminariet får du veta
tillsammans i samarbete med Nyanlänt
mer om hur det är att starta och driva företag Företagande.
i Sverige. Nyanlänt företagande ger dig en
speedkurs i grunderna. Du får du lyssna till
andra som deltagit i kursen och tillfälle att
själv pröva på hur det kan gå till. Seminariet är
gratis och du behöver inte föranmäla dig!

17.00‐18.00

Christoffer Börjesson, Digital chef,
Fastighetsägarna Stockholm och Service.
Vi är en del av medlems- och
intresseorganisationen Fastighetsägarna
Sverige som arbetar för en väl fungerande
fastighetsmarknad och representerar ca 15
000 medlemmar. Vi arbetar lokalt och
regionalt med att driva frågor mot
kommun, regering, riksdag och andra
organisationer.

Jobba med tech i fastighetsbranschen! Hur
vill vi bo och leva? Vad skapar den
levnadsstilen för jobb på fastighetsbolag i
framtiden?

Vi har bjudit in spännande och inspirerande
nyckelpersoner inom techbranschen för att höra
vad de ser är framtidens jobb och hur våra
städer kommer att ser ut. Vi träffar Saeid, som
föddes i Teheran, växte upp i Husby, blev
professor och medgrundare till Serendipity
Innovations. Petra berättar om satsningen från
Kista Science City på Urban ICT Arena, som ska
främja innovation, hållbara städer och
framtidens jobbmarknad. Med idén att
kommunikation mellan grannar kan öka trygghet
och förenkla vardagen grundade Hossein appen
LocalLife. Johanna arbetar på Microsoft och är
även programledare i podcasten Uppstickarna
som handlar om personer i karriären och de val
som de gjort på vägen dit de är idag.

Saeid Esmaeilzadeh,
medgrundare av Serendipity
Innovations och serieentrepenör
Petra Dalunde, COO på Urban ICT
Arena och medlem i The Global
Village advisory board.
Johanna Snickars,
kommunikationschef på
Microsoft och programledare i
podcasten Uppstickarna
Hossein Shahrokni, grundare till
appen LocalLife
Christoffer Börjesson, moderator,
Fastighetsägarna Stockholm och
Service

17.00‐18.00

Nyckelviksskolan,
Konstskolan BASIS,
MYH

Grafisk formgivare,
industridesigner,
modeskapare - hur blir jag
det?

Grafisk formgivare, industridesigner,
modeskapare - hur blir jag det? Det börjar
med en Konst- och kulturutbildning!
Under seminariet ger nuvarande och tidigare
studerande på Konstskolan Basis och
Nyckelviksskolan sina bästa råd och tips till
dig som funderar på en karriär inom
designområdet. Vad gör vi på skolorna hela
dagarna? Varför behövs det utbildning? Hur
kommer du vidare sen? Vi kommer också få
träffa skolans båda rektorer som kommer
dela med sig av sina tankar om utvecklingen
inom området och vilka krav det kommer
ställa på skolorna i framtiden.

Maria Saveland, rektor Konstskolan
Basis
Cecilia Darle, rektor Nyckelviksskolan

Stockholms konstnärliga högskola

Orten som katalysator för kultur- och
kreativa näringar

Nya perspektiv, konsumtionsmönster och
berättelser bortom ett ”vi och dom”. Ett samtal
om konstnärliga processer och affärsmodeller
som inkluderar eller utgår från förorten.
Ett samtal mellan tidigare studenter vid
Stockholms konstnärliga högskola.

Osiel Ibáñez, producent samt
kommunikationschef
Py Huss Wallin,
skådespelare/regissör samt
initiativtagare till projektet Satans
Demokrati
Moderator: Manuel Cubas,
dramatiker/regissör samt
konstnärlig ledare för Folkets Hus
i Rinkeby

18.00‐19.00

Tack, jag mår inte bra!

Ett dialogsamtal om trösklar och hinder som
bromsar kvinnors kompetens och driv på
arbetsmarknaden. Tillsammans diskuterar vi
hur kan vi arbeta proaktivt och stärkande för
att tillvarata både kompetens och individ för
ett hållbart arbetsliv för alla.

Ett dialogsamtal modererat av Melody
Farshin och Hajat Ibrahim med våra
gäster:
Zaynab Ouahabi, Nationell Samordnare
“gör din röst hörd” (ABF)
Perla Touma, ombudsman (Unionen)
Emine F. Karakaya, företagsledare &
debattör, Banar Sabet, lokalpolitiker
(Centerpartiet)

Arrangör
Swedbank, sparbankerna och Företagarna

Titel
Hur mår Sveriges småföretag? Var med
när årets Småföretagsbarometer
presenteras

Ämne
I Småföretagsbarometern, som genomförts
sedan 1985, intervjuas 4 000 företagare med
1–49 anställda. De svarar bland annat på frågor
om det finns saker som gör det svårt för dem att
driva företag, om det är lätt att hitta rätt
personer att anställa och hur de ser på
möjligheterna för företag i deras bransch att
växa i framtiden. De senaste åren har det gått
bra för Sveriges småföretag och sedan 1990 har
småföretag skapat fyra av fem jobb. De är
viktiga som motorer i samhället och för att
skapa arbetstillfällen. Hur det går för
småföretagen är därför av stor betydelse för den
svenska välfärden.

Talare
Christer Trägårdh, chef
Swedbank Sverige
Ewa Andersen, VD
Sparbankernas Riksförbund
Günther Mårder, VD Företagarna,
Johan Kreicbergs,
företagarekonom Swedbank och
sparbankerna
Daniel Wiberg, chefsekonom
Företagarna, politiker, företagare.

Många av de som nyligen kommit till Sverige har
svårt att få jobb, men en möjlighet för att lyckas
är att starta och driva företag. Hur kan vi på olika
sätt underlätta för människor att få utlopp för sitt
entreprenörskap och finns det hinder som vi
måste undanröja?

Mathias Strand, Microsoft
Harry Goldman,
Nyföretagarcentrum
Patrik Nilsson, Företagarna samt
företrädare för Centerpartiet.

18.00‐19.00

SEMINARIESCEN 2
Tid
16.00‐17.00

18.00‐19.00

SEMINARIESCEN 5

Microsoft

Entreprenörskap – en väg till jobb och
integration?

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Citizens Järva

Titel
Ungdomsforum:
Företagande och
entreprenörskap

Ämne
En scen för ungdomar i Järvaområdet, där de
får möjligheten att ge sitt perspektiv på frågor
som berör dem.

Talare
Ungdomar från Järva och inbjudna
gäster

17.00‐18.00

Centerpartiet

Jobb och företagande för
Orten Framåt!

Välkommen till Centerpartiets panelsamtal om
hur jobbskapande och företagande kan bidra
till bättre samhällsservice, utbildning, högre
inkomster och mer jämlikhet.

Martin Ådahl – Centerpartiets
chefsekonom
Hossein Aflak – Företagarnas förening
Karima Ayaan – kvinnlig företagsledare

18.00‐19.00

Tensta City IK och IF
Brommapojkarna

Att starta och driva en
idrottsförening

Tensta City IK och IF Brommapojkarna bjuder
in lokala idrottsföreningar för seminarium i
hur en förening startas och drivs. Det blir en
timme med tips och idéer för den ny förening
kommer igång.

Tomas Amanuel
Peter Appelquist
Mikael Sörnäs

Moderator: Karolina Losell,
Roslagens Sparbanks stiftelser

SEMINARIESCEN 3
Tid

Tagehus Holding AB,
We Link Sweden AB,
ABF

Moderator: Hanna Nordell

SEMINARIESCEN 6 (idrottshallen)
Arrangör

Titel

16.00‐18.00

Svenska Europeiska socialfondens-rådet (ESF)
Integration och etablering i arbetslivet

18.00‐19.00

Svenska kyrkan med Sensus,
Arbetsförmedlningen och Vinnova

Ämne
Stockholmsprojekt som kombinerar SFI och
yrkesutbildning kan halvera vägen till jobb. I
Växtplats Rosengård kopplas arbetsträning till
stadsodling. Här får nyanlända hantverkare
arbete på byggföretag. Forskare, näringsliv och
beslutsfattare diskuterar nya sätt att arbeta med
integration och inkludering.

Hur kan civilsamhället minska utanförskap Civilsamhällets aktörer är en viktig sektor för att
med idéburen innovation?
möta utanförskap och bidra till FNs 17
hållbarhetsmål. Sociala innovationer är ett ofta
återkommande begrepp i dessa sammanhang.
Vilka modeller finns? Hur ska vi prioritera? Hur
olika prioriteringar påverkar social hållbarhet?

Talare
Lars Lööw, Svenska ESF-rådet
Madeleine Nobs, NCC
Jesper Theander, Helsingborg
Stad
Eva Eriksson, Skanska
Jakob Lundberg, Timbro
Lena Friblick, Växtplats Rosengård
Patrick Joyce, Ratio
Sahhanim Yildiz Cernvall, YFIspråk- och yrkesutbildning
Stockholm Stad
Medverkande: Sensus,
Arbetsförmedlingen, Vinnova,
Svenska kyrkan

Tid
16.00‐17.00

Arrangör

Titel

Nya Järva Rotaryklubb Prova på företagande med
Kista Rotaryklubb
oss!
Bling

Ämne
Bling tillsammmans med Rotary Kista och Nya
Järva låter dig prova på att företaga. Vi
genomför övningar för att på plats visa och
coacha fler som vill prova på företagande och
att vara entreprenör. Träffa både blivande
entreprenörer och företagare som har varit
ingång länge.

Talare

Tisdag 12 juni
SEMINARIESCEN 1

SEMINARIESCEN 4

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Titel
Svenska Filminstitutet,
Filmrummet: Filmens kraft i det nya
http://www.filminstitutet.se/
Sverige!
Fanzingo, http://www.fanzingo.se/
Filmbasen, https://www.filmbasen.se/

Ämne
Svenska Filminstitutet, Fanzingo och Filmbasen anordnar tillsammans
ett seminarium där filmens roll i samhället diskuteras. Kan vi med hjälp
av film öppna upp för nya perspektiv och skapa förutsättningar för att
fler röster och uttryck blir synliggjorda? I detta samtal har
paneldeltagarna valt ut varsitt klipp från svensk film som hen är glad
eller stolt över, och som beskriver Sverige på ett nytt sätt eller i en
framåtrörelse. Utifrån detta skapas ett samtal med avstamp från idag
och med riktning framåt.

Talare
Moderator för samtalet är Evyn Redar,
programledare, redaktör, skribent och dj.
Paneldeltagare: TBA

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Sveafastigheter Bostad

Titel
Fastighetsägares roll i
samhällsbyggnad

17.00‐18.00

Fysioterapeuterna, professions- och
fackförbundet för Sveriges
fysioterapeuter (sjukgymnaster)

Barn och ungdomar blir allt mer stillasittande och mår sämre. I skolan
når vi alla och kan tidigt hjälpa de som behöver stöd. Möt
organisationer, politiker och myndigheter för att hitta lösningar för de
viktigaste vi har - barn och unga! Elevhälsan har en viktig roll där bland
annat fysioterapeuter skulle kunna bidra både med förebyggande och
behandlande insatser i ett tidigt skede. Allt för att hjälpa, stödja och
motivera alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, till rörelse för
att få bättre hälsa och skolresultat!

Madelene Beerman, Unga Reumatiker
Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor Helene Öberg, (MP)
Saila Quicklund, (M)
Annika Wennman, Fryshuset
Daniel Brandon, Fysioterapeuterna

17.00‐18.00

Tankesmedjan Tiden, ABF

Järva gör din röst hörd! – Så räd Snart är det val och frågan om minskad segregation har länge variet
dar vi demokratin på gräsrotsniv prioriterat politiskt. Ändå går en hel del åt fel håll. Ojämlikheten ökar
å
mellan storstädernas stadsdelar och skillnaden i förutsättningarna för
landets medborgare växer beroende på bostadsområde. Samtidigt
kokar Järva och Stockholms förorter av engagemang, gräsrotsinitiativ
och starkt föreningsliv. Förutsättningarna för lokal förändring och
positiv utveckling har kanske aldrig varit bättre.

Panel:
Esme Guler, S-kvinnor Järva
Ahmed Noor, Hyresgästföreningen
Amal Omar, Folkets hus och parker
Daniel Färm, Tankesmedjan Tiden

Saknaden av mångfald och representation i kultursektorn har lett till allt
från ”Walk the talk-seminarier” till ”Casting och representation en
färgblind kombination.”
Hur möter tidigare studenter från Stockholms konstnärliga högskola en
kultursektor i behov av förändring för att kunna representera hela
befolkningen?

Amra Heco, dokumentärfilmare
Carlos Romero Cruz, skådespelare

18.00‐19.00

Ensamkommade ungas
situation - vad händer nu?

Det är mycket som är osäkert kring de ensamkommande. Det civila
samhället och offentlig sektor måste finna gemensamma lösningar på
de ensamkommande ungas framtid i Sverige. Den nya gymnasielagen
ser ut att antas i riksdagen under juni månad, men vilka möjligheter ger
den och vilka omfattas av den? Vad händer med de som inte omfattas
av lagen? Vilka frågor står vi i Svenska kyrkan och andra aktörer inom
det civila samhället inför? Vilka möjligheter finns för de
ensamkommande i Sverige?

Svenska kyrkan, Ung i Sverige

Ämne
Segregationen har en direkt påverkan för ungas förutsättningar till ett
bra liv. Det innebär att möjligheten till god hälsa, utbildning och arbete
skiljer sig åt beroende på var man bor. Samtidigt är det brist på
bostäder i åtta av tio kommuner vilket gör det svårt för unga att flytta
hemifrån för arbete eller studier, vilket i förlängningen är ett hot mot
samhällsekonomin. Hur kan politiken lösa segregationen och
bostadsbristen bland unga?

Talare
Politiker:
Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson
Emil Källström, ekonomisk-politisk
talesperson

Titel
Att använda och tolka
integrationsstatistik

Ämne
Integration är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. SCB
presenterar hur man hittar, använder och tolkar statistik om integration.
Dessutom kommer begrepp och definitioner inom integrations- och
migrationsstatistiken att diskuteras. På plats på scen är Linus Garp,
Petter Wikström och Nizar Chakkour från SCB för att beskriva hur det
ser ut i Sverige idag.

Talare
Petter Wikström och Linus Garp
från Enheten för statistik om
befolkning och ekonomisk välfärd

Tensta City IK och IF Brommapojkarna bjuder in lokala idrottsföreningar
för seminarium i hur en förening startas och drivs.

18.00‐19.00

Stockholms konstnärliga högskola

Rörelse ger bra hälsa och
skolresultat

Vem äger frågan och vem äger
berättelserna?

Moderator: Manuel Cubas,
dramatiker/regissör samt konstnärlig ledare
för Folkets Hus i Rinkeby

SEMINARIESCEN 2
Tid
16.00‐17.00

Svenska kyrkan med Ung i Sverige

Talare
Karin Ahlzén, Projektchef Fokus
Skärholmen
Harry McNeil, Marknads- och
hållbarhetschef Sveafastigheter
Bostad
Fler deltagare tillkommer

Moderator: Zaynab Ouahabi, ABF
Nationell samordnare för Gör din
röst hörd

SEMINARIESCEN 5
Arrangör

Boinstitutet

Titel
Hur kan politiken lösa
segregationen, och bostadsbristen
bland unga?

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
SCB – Statistiska centralbyrån

Kommentatorer:
Nasra Ali, ordförande, S-Studenter
Linda Jonsson, analytiker, Veidekke
Josefin Johansson, Ungsekreterare, LO

17.00‐18.00

Universitets- och högskolerådet,
Universitetskanslersämbetet och
Myndigheten för yrkeshögskolan
arbetar för att bredda individers och
samhällets möjligheter till utveckling
genom utbildning. Vi tre myndigheter
finns på plats under delar av
Järvaveckan och svarar på dina
frågor om högre utbildning.

Hur förvaltar utbildningssektorn det Vad gör vi för att ta tillvara och förvalta den dolda kompetens som finns
dolda kompetenskapitalet?
i samhället? Hur kan fler få tillgång till högre studier? De tre
myndigheterna Universitets- och högskolerådet,
Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan
samtalar och svarar på frågor från publiken, elever och studenter.
Myndigheterna arbetar för att bredda både individers och samhällets
möjligheter till utveckling genom utbildning.

Karin Röding, Generaldirektör för Universitetsoch högskolerådet
Anders Söderholm, Generaldirektör för
Universitetskanslersämbetet
Thomas Persson, Generaldirektör för
Myndigheten för yrkeshögskolan

17.00‐18.00

Rinkeby föräldrarrådets förening

18.00‐19.00

Studieförbunden

Folkbildning för inkludering

Demokratiskt deltagande, arbetsmarknadsetablering och tillgång till
bildning och kultur skiljer sig kraftigt mellan olika bostadsområden i
Sverige. De senaste åren har flera partier lovat krafttag mot
segregationen. En delegation mot segregation har inrättats och från och
med i år kan civilsamhället söka statsbidrag för insatser mot
segregation.
Vilken roll ska civilsamhället och studieförbunden spela i arbetet mot
segregation? Och hur kan de tio studieförbunden bidra för att minska
klyftor och lyfta socioekonomiskt utsatta bostadsområden?

Ibrahim Baylan, Samordningsoch energiminister
Tom Piha,Verksamhetsutvecklare Studiefrämj
andet
Monica Widman-Lundmark,
förbundssekreterare ABF
Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet
Vuxenskolan
Vidar Aronsson, ordförande NBV
David Samuelsson, generalsekreterare
Studieförbunden

18.00‐19.00

Tensta City IK och IF
Brommapojkarna

Att starta och driva en
idrottsförening

Titel
Hur kan vi minska utsattheten för
ensamkommande som står utanför
samhällets insatser?

Ämne
Allt fler ensamkommande hamnar i socialt utsatta situationer. Vi
presenterar hur samverkan och hjälp kan organiseras genom ett
idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Talare
Helena Wihlborg, Jenny Selenius, Marie
Åberg, Emma Wennerström, Karin
Henriksson, Astrid Börjesson, Soheila Heidari,
Mariam Hamza

Arrangör
En läsande klass i samarbete med
Pressbyrån

Titel
Rullande serieturnén
Vi väcker läslust hos barn och
unga genom hip hop,
spoken word och serier! En
husvagn full av serietidningar
+ workshops, intervjuer och
livemusik med Allyawan,
Kumba, och Mofeta.

SEMINARIESCEN 3
Tid
16.00‐17.00

Ämne
Bostadsutvecklare och fastighetsägare har en viktig roll i att skapa
trygga och attraktiva boendekvarter. Men hur gör man och vilken
skillnad kan det göra? Välkomna till ett panelsamtal om samarbete
mellan stad, bostadsutvecklare och medborgare, om krav vid
markanvisningar, vikten av närvarande förvaltning, lokalt anställda
medarbetare, engagemang i kvarters utveckling, att stödja lokala
initiativ och dialog med hyresgäster och medborgare.

Arrangör
Stockholms stad, Barnrättsbyrån,
Röda korset, Rädda barnen och
Stockholms Stadsmission

Entré 1

Moderator: Åsa Ljusenius

17.00‐18.00

Journalistförbundet och
Mediekampanjen för Dawit Isaak

Dawit, Gui och Hamza – tre av
tusentals personer som fängslats i
kampen mot yttrandefriheten

Svenska yttrandefrihetskämpar med utländsk bakgrund upplever ofta
Betlehem Isaak, Hamza Yalcin, Jonas Nordling
att regimerna i deras forna hemländer försöker stoppa dem från att
utöva sin yttrandefrihet. Dawit Isaak och Gui Minhai sitter fängslade i
Eritrea och Kina. Hamza Yalcin satt arresterad i Spanien. Det finns
tusentals personer som dem, utan svenska medborgarskap, som vi
nästan aldrig hör talas om i Sverige. Agerar svenska regeringen svagare
för svenska medborgare med utländsk bakgrund/dubbla
medborgarskap? Hur motverkar vi att stater inskränker
yttrandefriheten? Hur synliggör vi fängslade yttrandefrihetskämpar
världen över?

18.00‐19.00

KPA Pension

Välkommen till jobbet – vad du
behöver veta om den svenska
arbetsmarknaden!

Du kanske är en av dem som kommit hit som flykting eller flyttade hit
för kärleken? Eller så är du ung och därför ny på arbetsmarknaden. Att
förstå hur allt fungerar och hur lön, försäkringar och pension hänger
ihop är inte så lätt. Som vad är ett kollektivavtal? KPA Pension och den
välkända privatekonomiska experten Annika Creutzer förklarar vad du
behöver veta när du är ny på jobbet! För ett nytt jobb betyder så mycket
mer än en lön. Det är en möjlighet att bli en del av en gemenskap. Men
det betyder också ansvar och skyldigheter. 12 juni kl 18:10-18:55 i
seminarietältet.
Välkomna!

Annika Creutzer, privatekonomisk expert

Tid
15.30-19.30

Ämne

Talare

Onsdag 13 juni
SEMINARIESCEN 1
Tid

SEMINARIESCEN 4
Arrangör

Titel

Ämne

Talare

Tid

Arrangör

Titel

Ämne

16.00‐17.00 Magelungen Utveckling AB är ett
idéburet, innovativt och
medarbetarägt aktiebolag som vill
bidra till samhällsnytta och
innovationskraft inom behandling,
skola och förändringsarbete

Rinkebymiljarden – våldet i Orten och hur Ett seminarium om långsiktiga strategier för att bryta våldet i
man kan bryta det
Orten, återskapa hoppet och skapa social hållbarhet.

Medverkande är nationalekonomen Ingvar Nilsson,
Gunnar Appelgren från polisen, Liselott Wennerström
från Victoria Park och Aiman Jihar från Magelungen
Utveckling

16.00‐17.00 Nackademin

Framtidens utbildning: utmaningar
& möjligheter!

Hur ser framtidens utbildning ut om vi inte lyckas lösa
utmaningarna - och om vi lyckas?

17.00‐18.00 Forte - Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd

Hur mår barn och unga i skolan?

Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med dr, forskare
vid Karolinska Institutet
Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet och
ordförande Forte
Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer
Nicole Charro, projektledare Fryshuset

17.00‐18.00 Stockholms universitet

Så bidrar utländska lärare till en
bättre skola

Lärare som flyttat till Sverige med en utländsk lärarexamen
fyller en viktig funktion i svenska skolor och förskolor.
Flerspråkighet, ämneskompetenser och kulturkännedom
fungerar som en brygga mellan elever, skolan och
samhället.

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland barn och unga det
senaste decenniet. Stress, ångest och oro blir allt vanligare.
Att må dåligt under lång tid kan leda till minskad
studiemotivation och försämrade studieresultat. Det i sin tur kan
orsaka psykiska besvär, och för den som drabbas kan skoltiden
bli svår. Men för många barn och ungdomar som har det jobbigt
kan skolan också utgöra en fristad som gör det lättare att
hantera svårigheter även i andra delar av livet.
Under seminariet diskuteras vilken betydelse skolan har, vilka
insatser som behövs och hur vi vänder den negativa trenden.

Talare
Mimmi Rönnqvist, Saco Studentråd
Naod Habtemichael, Centerstudenter
Nasra Ali, S-studenter
Bianca Rönngren, juriststudent
Isabelle Norén, samhällsgeografistudent

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning
Anders Bjur, Sollentuna kommun
Susanna Malm, nationell samordnare Utländska
lärares vidareutbildning
Haiwen Zheng, alumn
Stockholms universitet har givit kompletterande utbildning Rana Rechdan, alumn
för utländska lärare under 10 år. Goda erfarenheter visar på Fredrik Kahn, Lärarförbundet
det mervärde som dessa lärare bidrar med, inte minst när
det gäller lärarförsörjningen.
Moderator: Gabriella Ahlström
Vad kan vi lära av de utländska lärarna och hur kan vi på
bästa sätt genom samverkan ta tillvara på deras
kompetens för att göra skolan i Sverige ännu bättre?

18.00‐19.00 SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
AB. SISAB är ledande inom
utbildningsmiljlöer och äger och
förvaltar merparten av Stockholms
förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor

Hur ser framtidens skola ut? Lyssna till
intressanta profiler diskutera framtidens
skola och utbildningsmiljöer

Lyssna till SISAB:s vd Claes Magnusson som tillsammans med
intressanta skolprofiler diskuterar framtidens skola. Vad är
framtidens utbildningsmiljö? Hur ser framtidens skola ut och hur
anpassar vi lokaler som stödjer framtidens pedagogik och
skolverksamhet?

Claes Magnusson, vd SISAB, seminariets föreläsare och
moderator.
Panel med bl.a Lars Benon. Lars har över 40 års
erfarenhet inom skolvärlden och arbetar idag som
projektledare för gymnasieutbyggnad på
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

SEMINARIESCEN 2
Tid
16.00‐17.00 Boinstitutet

18.00‐19.00 Tillväxtverket

Jobbresan börjar i klassrummet Om skola och industri

Välkommen till ett seminarium om hur skola och näringsliv
kan samarbeta för att omvandla hela samhället till ett
klassrum. Inspireras av bland andra Amir Sajadi,
Järvaskolan, Maria Olsson, entreprenör Maker Tour,
Tekniska muséet och Christine Sundberg Carendi, Svenska
Science Centers. Seminariet är gratis och du behöver inte
föranmäla dig!

Amir Sajadi, Järvaskolan
Maria Olsson, entreprenör Maker Tour, Tekniska
muséet
Christine Sundberg Carendi, Svenska Science Centers
Filmon Tumizghi, Tillväxtverket
med flera

Tid
Arrangör
16.00‐17.00 Miljöpartiet

Titel
Miljöpartiets ekonomiska
seminarium

Ämne
Som första parti anordnar Miljöpartiet sitt ekonomiska
seminariet på Järvavecka istället för i Almedalen.

Talare
Medverkar gör Per Bolund, biträdande finansminister
Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson
Rasmus Ling, skattepolitisk talesperson

Utanförskap, våld och kärlek till
orten
Barns röster om att växa upp i
utsatta kommuner och förorter

Barn i utsatta förorter och kommuner växer upp med våld i
sin vardag. De bevittnar skottlossningar eller blir själva
utsatta för våld i skolan. Barnombudsmannen presenterar
förslag för att ge barn framtidstro, oavsett var de bor.

SEMINARIESCEN 5
Arrangör

17.00‐18.00 Lärarförbundet

18.00‐19.00 Prime & United Minds

Titel
Ämne
Hur kan politiken lösa segregationen, och Segregationen har en direkt påverkan för ungas förutsättningar
bostadsbristen bland unga?
till ett bra liv. Det innebär att möjligheten till god hälsa,
utbildning och arbete skiljer sig åt beroende på var man bor.
Samtidigt är det brist på bostäder i åtta av tio kommuner vilket
gör det svårt för unga att flytta hemifrån för arbete eller studier,
vilket i förlängningen är ett hot mot samhällsekonomin. Hur kan
politiken lösa segregationen och bostadsbristen bland unga?

Lärareffekten avgör på alla skolor

Talare
Politiker:
Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson
Fredrik Olovsson, ordförande, Finansutskottet
Kommentatorer:
Greta Eulau, Riksordförande, Moderata studenter
Irma Ortega, projekt- och dialogsamordnade, Stockholm
stad, ordförande Kvinnors byggforum
Therese Nerlund, exploaterings- och
samhällsutvecklingsstrateg, Wallenstam

Effekten av lärares arbete märks varje dag. Lärare som
undervisar, stöttar, vägleder och ger eleverna drömmar och
möjligheter. Men situationen i dagens skola är långt ifrån en
dröm. Det råder en skriande lärarbrist. I en del skolor i
framförallt storstadsområdena är även andelen legitimerade
lärare lägre än på andra håll. Vilka insatser behövs för att detta
ska förändras? Vad kan man göra för att vända utvecklingen?
Hör en panel diskutera och debattera vad de kan göra för att
öka lärareffekten.

Maria Rönn, vice ordf. Lärarförbundet
Inger Ashing, direktör Delmos
Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens
skola i Uppsala
Cecilia Brinck (M), Oppositionsborgarråd Stockholms
stad
Mathias Bohman (S), KSO Upplands Väsby
David Våg, lärare på Rinkebyskolan
Andreas Meijer, lärare på Spånga Grundskola

17.00‐18.00 Barnombudsmannen

Prime Perspectives #7
Work for change:
Om underutnyttjad talang i ytterstaden

Integration står högt på agendan inför valet 2018. En viktig
lösning stavas arbete. Näringslivet har ett stort behov av
kompetent arbetskraft, men politikernas satsningar verkar inte
räcka till. Samtidigt finns ett starkt lokalt engagemang i
ytterstadsområdena där unga skapar egna forum för att bygga
sin framtid. Hur bygger man broar mellan näringsliv och lokala
aktörer för att bättre ta tillvara på talang? Hur kan
gränsöverskridande samarbeten utformas för att stärka
entreprenörskap, intraprenörskap och innovation i samhället?

Siduri Poli, grundare Changers Hub
Charlotta Rosén, projektansvarig Sturekvarteret
Annika Hedås Falk, Head of Education, Nobel Center

18.00‐19.00 Citizens Järva

Titel
Bygg din framtid i fastighetsbranschen

Ämne
Välkommen till ett seminarium om yrkesmöjligheterna i
fastighetsbranschen och utbildningsvägarna dit. Vi inleder med
ett panelsamtal. Därefter pratar du med våra medarbetare om
yrken som intresserar dig. Du kan ladda upp ditt CV på plats.

SEMINARIESCEN 3
Tid
Arrangör
16.00‐19.00 Einar Mattsson

I en unik undersökning har Barnombudsmannen låtit fler än
900 barn berätta om hur det är att växa upp i områden där
barn statistiskt sett har sämre villkor än i andra delar av
Sverige. Det handlar om förorter till storstäderna men
också om kommuner runt om i Sverige, däribland
glesbygdskommuner. Barnens röster och våra analyser av
deras berättelser har ställts samman i årsrapporten
”Utanförskap, våld och kärlek till orten. Barns röster om att
växa upp i utsatta kommuner och förorter”.
Ungdomsforum: Skola och
utbildning

En scen för ungdomar i Järvaområdet, där de får
Ungdomar från Järva och inbjudna gäster
möjligheten att ge sitt perspektiv på frågor som berör dem.

SEMINARIESCEN 6 (idrottshallens scen)
Talare

Tid
Arrangör
Titel
17.00‐18.00 Spånga Tensta
Debatt - Föräldrars betydelse för
stadsdelsförvaltning/Studie integration och skolresultat
främjandet Stockholms län
- projektet Älskade barn i
skolan, (Medfinansierat av
Asyl, Migrations- och
Integrationsfonden)

Ämne
Hur får vi en integration som gör att alla barn lyckas i
skolan och i samhället? EU projektet Älskade barn i skolan
bjuder till en debatt mellan skolpolitiker och skolledare.
EU projektet Älskade barn i skolan har erbjudit nyanlända
föräldrar att delta i studiecirklar som stöd i deras
föräldraroll i det nya landet. Projektets syfte att förebygga
dåliga skolresultat och utanförskap för mångkulturella
barn. Projektets fokus har varit att bygga broar mellan
föräldrar och skola. Är preventionsinsatser som denna
verksamt? Hur kan skola och föräldrar samverka för bättre
skolgång för Järvas barn?

Talare
Deltagande är Olle Burell, skolborgarråd(S), Lotta
Edholm, oppositionsborgarråd (L), samt skolledarna
Heléne Hodges, Hjulsta grundskola och Amir Sajadi,
Järvaskolan. Debattledare är Alexandra Pascalidou
som är uppväxt i Järva och också engagerad i
mammor från miljonprogrammens förorter.

Entré 1
Tid
Arrangör
Titel
15.30-19.30 En läsande klass i
Vi väcker läslust hos barn och unga
samarbete med Pressbyrån genom hip hop, spoken word och
serier! En husvagn full av
serietidningar + workshops,
intervjuer och livemusik med Adam
Tensta, Iman Talabani & Mofeta.

Ämne

Talare

Torsdag 14 juni
SEMINARIESCEN 1
Tid
15.00‐17.00

SEMINARIESCEN 4

Arrangör
Stockholms Handelskammare

Titel
Stockholmslunch - goda initiativ i
ytterstaden

Innehåll
En intensiv timma med korta, rappa tal från politiker och
näringslivspersoner, modereras av Stockholms
Handelskammares VD Maria Rankka.

Talare
Ahmed Abdirahman
Abdukadir Salad Ali – Enhetschef för SIG Järva
Boel Godner
Jenny– Byggvesta

Tid
Arrangör
16.00‐17.00 Folkhälsomyndigheten och Bris

Titel
Barn har rätt att må bra – hur vänder vi
trenden?

Frida Nordlöf – Kommunpolis
Jamal Ziani, ordförande i Tensta
företagarförening och ägare av Café Mynta
Magnus Widell, Gröna Lund
m.fl.

Innehåll
Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat från 1980-talet
och fram till idag, och är det vanligaste ämnet när ett barn
kontaktar Bris. Nya resultat från Folkhälsomyndighetens studie
Skolbarns hälsovanor i Sverige visar att psykosomatiska besvär
har ökat bland 11-åringarna.

Talare
Johan Carlson, generaldirektör,
Folkhälsomyndigheten
Petra Löfstedt, utredare, Folkhälsomyndigheten
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

Hur vänder vi trenden? Vad säger barn själva till Bris – vad är
viktigt för att de ska må bra? Utifrån Folkhälsomyndighetens och
Bris kunskap om barns livsvillkor idag diskuteras vilka insatser
som behövs.

17.00‐18.00

Hurvetdudet-initiativet, som består av 77
organisationer, samordnade av
Vetenskap & Allmänhet

Viktigaste valfrågan: #Hurvetdudet?

Falska nyheter och förvridna fakta riskerar att förgifta
debatten. Hur kan kritiskt tänkande, källkritik och
forskningsbaserad kunskap få mer utrymme? Hur kan
politiker, forskare och vi alla bidra till mer
kunskapsbaserade beslut? Välkommen till ett
dialogseminarium om vetenskapens roll i det offentliga
samtalet. Våga fråga #hurvetdudet? – för en smartare
valrörelse.

Ola Rosling, chef Gapminder, och politiker i
riksdag, landsting och Stockholms stad.

17.00‐18.00 Jusek

Kliv in – skillnaden mellan ett jobb och rätt Välkommen till ett seminarium där vi tar frågorna om invandrade
jobb?
akademikers kompetens på största allvar. Vi vet att sex av tio jobb
förmedlas via kontakter. Jusek har sedan 2010 arbetat för att
öppna upp nätverken genom mentorskapsprogram för invandrade
akademiker. Hur du som akademiker göra för att få ett bredare
professionellt nätverk? Vad kan arbetsgivare och organisationer
göra och vad kan fackförbund som Jusek bidra med?

18.00‐19.00

Folkets Hus och Parker

Förorternas rum för demokrati

Det finns en rörelse i marginaliserade stadsdelar som
kämpar för att förnya folkets hus som ett rum för ortens
demokrati. Visionen är stärka lokala krafter inflytande i
politik och samhälle. I detta seminarium diskuterar vi
rörelsens hinder och möjligheter.

Amal Omar, Rinkeby folkets hus
Hedvig Wiezell, Folkets Husby
Amin Barkhadle, Rinkeby Framtidskommitté
Calle Nathanson, Folkets hus och parker
Nazem Tahvilzadeh, forskare

18.00‐19.00 Myndigheten för stöd till
trossamfund

Systerskap över religionsgränser?

Medverkar gör: Sofia Larsen, ordförande Jusek,
författare till Juseks bok ” Kliv in - en handbok i
mentorskapsprogram för utrikesfödda” och
Elsa Saboonchi – Kommunikation- &
marknadschef på Jusek

I Sverige beskrivs ibland trossamfund som institution som
Max Stockman och Hanna Gerdes
motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer
detta påstående? Eller kan det tvärtom vara en plats för kvinnor att
växa – och ta mer plats?
I en unik satsning träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund
för att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare – på
den religiösa arenan i Sverige. Kan systerskap vara en ingrediens i
trossamfunds-Sverige där kvinnor blir ännu mer delaktiga, starka
och synliga?

SEMINARIESCEN 2
Tid
16.00‐17.00

SEMINARIESCEN 5
Arrangör

Boinstitutet

Titel
Hur kan politiken lösa segregationen,
och bostadsbristen bland unga?

Innehåll
Segregationen har en direkt påverkan för ungas
förutsättningar till ett bra liv. Det innebär att möjligheten
till god hälsa, utbildning och arbete skiljer sig åt beroende
på var man bor. Samtidigt är det brist på bostäder i åtta av
tio kommuner vilket gör det svårt för unga att flytta
hemifrån för arbete eller studier, vilket i förlängningen är
ett hot mot samhällsekonomin. Hur kan politiken lösa
segregationen och bostadsbristen bland unga?

Talare
Politiker:
Mats Green, bostadspolitisk talesperson
Niklas Wykman, riksdagsledamot,
arbetsmarknadsutskottet
Kommentatorer:
Saffran Rohm, ordf, jagvillhabostad.nu
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert,
Riksbyggen
Sandra Daniel, konsult, Göteborg Co,
projektledare, Ung Handlingskraft, författare o
föreläsare

17.00‐18.00

SCB – Statistiska centralbyrån

Landet, staden och urbaniseringen

Föredraget tar upp urbaniseringens utveckling. Idag bor
87 procent av befolkningen på 1,5 procent av ytan men de
regionala skillnaderna är stora. Beroende på var vi
befinner oss så utvecklas tätort och landsbygd olika.

Stefan Svanström arbetar som GIS-expert och
utredare på SCB med fokus på geografisk analys

18.00‐19.00

Tillväxtverket

Hur kan talang och företag hitta
varandra?

Hur skapar vi möten mellan företag och nyanlända? Vi
samtalar med företagare och lokala talanger om nya vägar
till jobb och kompetensförsörjning. Kan lokala
mötesplatser hjälpa företag att hitta kompetens och
arbetssökande att hitta jobbet som passar dem? Kom och
var med i diskussionen - vi vill ha dina förslag och
synpunkter!

Anna Paulsson CSR-chef -IKEA
Mårten Westberg, Akalla run
Haja Said, We Link med flera

SEMINARIESCEN 3
Tid
16.00-17.00

Tid
Arrangör
16.00‐19.00 MTR är Stockholms tredje största
privata arbetsgivare med över 4700
anställda, spridda över flera olika
verksamhetsområden. På uppdrag
av SL driver vi tunnelbanan och
pendeltågen i Stockholm. Vi kör
också snabbtåg mellan Stockholm
och Göteborg under namnet MTR
Express.

Titel
Rekryteringsevent - vi på MTR söker 150
nya medarbetare! Är du en av dem?

Innehåll
Varmt välkommen att träffa oss under ett seminarie med
speedintervjuer och mingel!
Vi söker nya medarbetare till ett flertal olika tjänster:
• Stationsvärd
• Kundservicevärd
• Tunneltågförare
• Tågvärd
• Lokförare
Vi söker även dig som är intresserad av specialistroller såsom
Business Controller, HR Business Partner, Verksamhetsutvecklare
m.fl.
Hoppas vi ses!

Talare
Flera medarbetare på MTR som berättar hur det
är att jobba hos oss
Johan Oscarsson, VD MTR Tunnelbanan
Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen

SEMINARIESCEN 6 (idrottshallen)
Arrangör

Moderaterna Stockholms stad

Titel

Innehåll

Talare

Nybyggarstaden Stockholm –
Stockholms stad har idag närmare 200 nationaliteter och
Moderaterna presenterar ny rapport om fler än 230 000 invånare är utrikesfödda. Många nyanlända
kunskapsjobb som integrationsmotor
arbetar i hemtjänsten, sjukvården eller bidrar till högre
forskning. Samtidigt är utrikes födda överrepresenterade
bland arbetslösa, och bland de som är långtidsberoende
av bidrag. För att fler ska komma in på arbetsmarknaden
måste vi tänka nytt. Kan entreprenörskap vara vägen in i
det svenska samhället? Kan kunskapsjobb snarare än
enkla jobb vara framtiden? M i Stockholms stad bjuder in
till diskussion om en inkluderande stad med fler vägar till
kunskap, jobb och företagande.

Anna König Jerlmyr, (M)
finanslandstingsrådskandidat
Nima Sanandaji, teknologie doktor och
samhällsdebattör
Li Jansson, Branschchef för Säkerhetsföretagen
Mats Gerdau, (M) KSO Nacka

Tid

Arrangör

16.00‐17.30 Statens konstråd

Titel
HUR:s fotboll och konst förändrar världen

Innehåll
Ideella ungdomsföreningen HUR-Samhällsentreprenören jobbar
med att skapa engagemang, sprida glädje och vara förebilder för
andra. I Malmö, i Sverige och i världen.
2017 gjorde de en konstnärlig dokumentärfilm tillsammans med
konstnär Roxy Farhat. Filmen handlar om HUR:s arbete med att
stärka unga och tar avstamp i HUR-cupen. En fotbollsturnering
som lockar 700 unga fotbollsspelare – 80 lag – varje år.

Talare
Rend Babker, ordförande HURSamhällsentreprenören
Roxy Farhat, konstnär
Lena From, projektchef Konst händer
Joanna Zawieja, curator/arkitekt Statens
konstråd

Se filmen kl. 16.00-16.30. Därefter följer ett samtal mellan
konstnären Roxy Farhat, HUR och Statens konstråd.
En del av regeringssatsningen Äga rum: Konst händer.

17.00‐18.00

Fackförbundet Vision

Rekrytera utan att diskriminera!

Välkomna att delta i ett samtal som handlar om vad
mångfald är och hur man gör för att bli bättre på att
anställa olika kompetenser. Det går inte längre att BARA
prata om mångfaldens betydelse på arbetsplatserna - nu
är det upp till bevis!

Veronica Magnusson, förbundsordförande i
Vision, samtalsledare
Rani Kasapi, departementsråd
Kulturdepartementet & Årets mångfaldschef
2014
Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen
och VD för Difference
Neval Bilici, Public affairs-konsult, tidigare
sakkunning på Arbetsmarknadsdepartementet

18.00‐19.00

Skanska

Så bygger vi ett Järva för ökad trygghet
och sammanhållning

Hur skapar vi trygga stadsdelar med stark
sammanhållning? Hur kan vi bygga för mer trygghet och
för mer liv mellan husen? Välkommen på ett seminarium
som fokuserar på hur den fysiska miljön påverkar
människan och vad som behövs för att skapa ett tryggare
och mer sammanhållet Järva.

Ann-Margrethe Livh, Bostads- och
demokratiborgarråd
Tomas Amanuel, deltagare i Höj rösten
politikerskolan och boende i Järva
Ytterligare lokalpolitiker
Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige
Moderator: Leila El-Sherif Wollheim,
Hållbarhetskonsult

Titel
Tekniken & Jobben

Innehåll
Välkommen till en paneldiskussion om jobben i en digital
värld. Vartannat jobb i Sverige kommer att automatiseras
inom 20 år. Behöver vi acceptera att framtidens
arbetskraft är robotar?

Utanför seminariescen 6
Tid
16.00-17.30

Arrangör
Ericsson

Talare
Fredrik Reinfeldt
Elena Forsman
Kajsa Ekis Ekman
Märtha Rehnberg
Programledare: Petra Bergman

17.30‐19.00 My Dream Now, Stockholm Exergi
och Scandic Hotels

Hur kan vi samarbeta så att unga från
Järva kan hitta egna vägar till drömjobb?

Hur kan vi ge unga i Järva fler förebilder i arbetslivet?
Vad tycker unga behövs för att få motivation i skolan?
Vad kan vi göra tillsammans för att engagera fler arbetsgivare och
fler skolor?
Här får du ställa dina frågor, dela dina förslag och tankar med
politiker, representanter för skolor och företag. Vi låter ungdomar
komma till tals och delar erfarenheter av samverkan skolaarbetsliv.
Välkomna att själva delta i samtal om att inspirera unga till att ta
sig till olika drömjobb.
Matchningen på arbetsmarknaden börjar i skolan!

Du som deltagare i samtal
Elever
Jessica Polfjärd, Arbetsmarknadspolitisk
talesperson Moderaterna
Henrik Dider, HR-direktör Scandic Hotels
Anders Egelrud, VD Stockholm Exergi
Amir Sajadi, VD Järvaskolan
Jonas Bygdeson, Grundare My Dream Now

Fredag 15 juni
SEMINARIESCEN 1
Tid

SEMINARIESCEN 4
Arrangör

Titel

Ämne

Talare

Tid

Arrangör

Titel

Ämne

17.00‐18.00

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen
folkbildningsorganisation. Vår verksamhet är
starkt förankrad i demokrati, jämställdhet,
humanism och hållbarhet.

Röster om demokrati och deltagande

Hur kan vi stärka dagens unga? Hur får vi fler att rösta? Kan kultur, musik
och film vara en väg framåt för demokratin? Hör framgångsrecept från Pa
Modou Badjie, Aisha Abdulle och Ibado Abdillahi. Samtalet leds av Nina
Larsson, förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan. Musik och kultur
kan förekomma.

Pa Modou Badjie, artist, föreläsare och
verksamhetsutvecklare
Aisha Abdulle och Ibado Abdillahi, arrangörerna bakom
Gäcda festivalen
Nina Larsson, förbundschef för Studieförbundet
Vuxenskolan

16.00‐17.00 Kulturrådet

Kultur som når fler

Hur kan kulturskolan bidra till inkludering och delaktighet?
Panelsamtal om kulturskolans betydelse för att nå nya målgrupper
och vikten av att flera olika aktörer arbetar tillsammans.

18.00‐19.00

Nätverket Jämställd Räddingstjänst (NJR),
Brandkåren Attunda och Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap bjuder in till
seminarium om olyckor, kön och risk.

En Räddningstjänst för alla: olyckor, kön och
risk

Mer än 80 % av de som drunknar är män, liksom 75 % av de som
omkommer i trafiken är nämnare 90 % av de som begår våldsbrott. Varför
är det så? Och hur kommer det sig att räddningstjänster och myndigheter
som har som uppgift att förebygga olyckor och för tidig död är så
könsblinda? Nu är det dags att fokusera på hållbar trygghet för alla!

Medverkande:
Ida Texell, Förbundsdirektör/räddningschef
Brandkåren Attunda, Lars-Göran Uddholm, Brandchef
Södertörns brandförsvarsförbund
Magnus Wallin, Räddningschef Norrtälje kommun

17.00‐18.00 Feministiskt initiativ Stockholm

Politik för att bryta segregationen i
Stockholms stad

Att bryta segregationen i staden är FI Stockholms mål. Alla
stockholmare ska ges lika möjligheter till jobb, utbildning, egen
bostad, god hälsa och miljö, och ett rikt fritids- och kulturliv,
oavsett ekonomi, härkomst, kön eller utbildning. Anna Rantala
Bonnier (gruppledare FI Stockholm) presenterar och diskuterar,
tillsammans med inbjudna gäster, konkret politik för att bryta
segregationen, utifrån det idé och åtgärdsprogram som tagits fram.

18.00‐19.00 Youth 2020

Reinventing democracy – vad betyder
det?

Samhällsengagemanget bland unga är större än på länge. Samtidigt
visar studier att unga har tappat förtroendet för demokratin. Därför
har Youth 2020 startats. Här presenteras vad vi kommit fram till och
de krav vi ställer på nästa regering.

Talare
Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig för det
nyinrättadenationella kunskapscentret
Kulturskolecentrum
Annika Malmborg från Kulturskolan Stockholm
Imenella Mohamed från dansgruppen Streetstar Sisters
Ulrik Dahl, lärare från Kvarnbyskolan i Rinkeby
Per-Henrik Holgersson från Kungliga Musikhögskolan.
Samtalsledare: Simon Strömberg, Kulturrådet.

Moderator: Erik Flink, MSB

SEMINARIESCEN 2
Tid

Anna Rantala Bonnier (gruppledare FI Stockholm)
tillsammans med inbjudna gäster

SEMINARIESCEN 5
Arrangör

Titel

Ämne

Talare

16.00‐17.00

Studieförbunden

Demokratisamtal #ViMåstePrata

Är demokratin verkligen hotad? Vilka mekanismer hotar demokratin i så
fall och vad är samhällets ansvar? Folkbildningen genom Sveriges
Folkhögskolor och Studieförbunden står bakom initiativet #ViMåstePrata.
Över hela landet anordnas demokratisamtal inför valet 2018.
På scen: Representanter från initiativgruppen bakom demokratisatsningen
går igenom initiativets syfte och bakgrund, textläsning och reflektioner ur
den nyligen lanserade boken "Handbok för demokrater" (Natur & Kultur)
och panelsamtal med representanter från politiken, media och
folkbildningen.

17.00‐18.00

Stockholms läns Bildningsförbund

Kunskap är makt! Ingen demokrati utan
folkbildning!

Folkbildningen har haft stor betydelse för demokratin i vårt land. För dess
framväxt och förankring hos människor. Men hur är det i dag? Har
folkbildningen fortfarande en roll i dagens samhälle, och i så fall på vad
sätt?

Edna Eriksson från DemokratiAkademin, har i 25 år
föreläst och utbildat kring mänskliga rättigheter,
demokrati och likabehandling. Jami Faltin, vann Ortens
Poet 2017.
Aya Zemzem Mohammed, projektledare mm., Zainab
Marrakchi, ordf för Muslimska Kvinnoföreningen,
Gunnar Danielsson, rektor Folkuniversitetet i
Stockholm. Fler kan tillkomma.

Ungdomar är intresserade av samhällsfrågor men inte i form av partipolitik
eller ungdomar i hela landet. Förtroendet för demokratin och det politiska
systemet riskerar att urholkas. Vad beror detta på och vad kan göras? Vad
säger forskningen och vad gör partierna?

Susanne Wallman-Lundåsen, universitetslektor i
statskunskap Mittuniversitetet
Erik Amnå, professor i statskunskap Örebro universitet
Minéa Frykman, rektor Höj Rösten politikerskola
Juan-Pablo Roa, bitr. komm.chef (S)
politiker Kista (M)
Staffan Dopping, moderator

Tid

Arrangör

Titel

Ämne

16.00‐17.00 Rådgivningsbyrån för
asylsökande och flyktingar

Asylrättens gränser- omsvängningar i
asylrätten i skenet av internationella
mänskliga rättigheter

Det har sagts att aktuella förändringar inom asylrätten är ett första
steg av en nedmontering av det system för mänskliga rättigheter vi
känner. En panel diskuterar asylrättens utveckling och vilka gränser
det internationella ramverket om mänskliga rättigheter sätter för
den svenska asylpolitiken.

17.00‐19.00 Initiativ samutveckling och
Initiatives of change

Samtalscafé - din berättelse om Sverige Välkommen att lyssna till andras berättelser om Sverige och kanske
även ge din egen bild av livet!

Talare
Bl.a. jurist vid Rådgivningsbyrån för asylsökande och
flyktingar

Demokratin i Sverige utvecklades för hundra år sedan genom
studiecirklar där vanligt folk träffades och pratade med varandra.
Nu är det hög tid att vi utvecklar nya cirklar tillsammans. Möten där
vi lyssnar mer än pratar. Alla, som är beredda att bidra till ett mer
lyssnande samhälle där vi respekterar varandra, är varmt välkomna!
Samtalet hålls av en professionell dialogvärd.
Kom som du är och delta spontant i samtalet!

18.00‐19.00

Riksbankens Jubileumsfond

Varför inte rösta - demokratiskt utbränd eller
tänd på politik?

SEMINARIESCEN 3
Tid

SEMINARIESCEN 6 (idrottshallen)
Arrangör

Titel

Ämne

16.00‐17.00

LO

Stoppa vinstjakten i välfärden

Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan och omsorgen
bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och brukare – inte för att berika
ägarna. Vinstjakten kan försämra välfärdens kvalitet. Felaktiga drivkrafter
kan leda till konkurser när lönsamheten försämras eller allt för mycket
pengar lämnat verksamheten. Vinstjakten lockar extremt oseriösa och
ibland kriminella aktörer till välfärden, för att tjäna helt andra syften än att
skapa god verksamhet för brukare. Därför ska vinstjakt inte vara
drivkraften i välfärden och oseriösa och kriminella aktörer avvisas.

17.00‐18.00

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms
stad

Din röst räknas!

Välkommen till Vuxenutbildning Järvas seminarium om demokratisering!
Vuxenutbildning Järva är en sfi- och vuxenutbildningsskola i Rinkeby som
leds av rektor Maria Rudling. Tillsammans med studie- och
yrkesvägledaren Horea Arizcurinaga har Maria utvecklat skolans
framgångsrika arbetsmodell som du får ta del av under seminariet. De
berättar om sitt arbete för att öka kunskapen om demokratifrågor bland
sina studerande, om vikten av att bjuda in politiker till skolans rum och hur
man kan öka valdeltagandet bland SFI-studerande.

Talare

Tid
16.00‐17.15 Metro

Maria Rudling, rektor Vuxenutbildning Järva
Horea Arizcurinaga, studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildning Järva

Arrangör

Titel
Metros Viralgranskaren: Så undviker du
att bli lurad på nätet

Ämne
Det är lätt att bli lurad på nätet men det finns flera fallgropar som är
lätta undvika om du känner till de rätta knepen. Metros
viralgranskare David Peterson berättar om drivkrafterna bakom att
folk luras på nätet och visar exempel på hur fake news fungerar, om
propaganda och de som bara ville skämta. Du får konkreta verktyg
för att bli mer källkritisk och själv kunna avgöra om det du ser på
nätet, hör i debatter och läser i tidningen är sant eller falskt.

Talare
David Peterson

Lördag 16 juni
SEMINARIESCEN 1
Tid
16.00‐17.00

SEMINARIESCEN 4
Arrangör

SISAB - Skolfastigheter i Stockholm AB

Titel
Vinnarna i arkitekttävlingen Rötterna i Rinkeby på
scen

Ämne
I Rinkeby finns en stor utvecklingspotential med
många skollokaler som idag inte nyttjas fullt ut då
utpendlingen av elever från stadsdelen är stor.
SISAB har arrangerat en arkitekttävling som syftar till
att öka områdets attraktivitet och på så vis attrahera
skolelever i Rinkeby att gå hela sin
grundskoleutbildning nära hemmet, både för att spara
tid och för att öka samverkan mellan skola, föräldrar
och civilsamhälle.

Talare

Tid

Arrangör

Titel

16.00‐17.00

Karin Karlsbro, Hållbarhetschef,
Hur förbättrar vi tryggheten?
Fastighetsägarna Stockholm. Vi är en del av
medlems- och intresseorganisationen
Fastighetsägarna Sverige som arbetar för en
väl fungerande fastighetsmarknad och
representerar ca 15 000 medlemmar. Vi arbetar
lokalt och regionalt med att driva frågor mot
kommun, regering, riksdag och andra
organisationer.

Hur kan vi tillsammans skapa ett tryggt samhälle med
inkluderande platser för alla? Och hur kan vi bygga vidare
på de åtgärder som vi vet funkar och gemensamt hitta
långsiktiga lösningar som ägs och koordineras av
kommun, näringsliv och medborgare? Fastighetsägarna
Stockholm bjuder in till ett seminarium för att diskutera
trygghetsfrågan i områden där människor samlas och
lever. Deltagarna i panelen är särskilt inbjudna experter
och branschrepresentanter, olika infallsvinklar och
kompletterande perspektiv. Samtalet inleds med en
paneldiskussion som modereras av Karin Karlsbro,
Hållbarhetschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Anna Bonnier, Feministiskt Initiativ
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet
Emilia Bjuggren, Socialdemokraterna
Daniel Helldén, Miljöpartiet
Hanna Gerdes, Liberalerna
Anna König Jerlmyr, Moderaterna
Caroline Szyber, Kristdemokraterna
Karin Ernlund, Centerpartiet

17.00‐18.00

Systrar runt hörnet

Panelsamtalet kommer att handla om frågor kring
säkerheten och upplevelserna i förorten hos de unga
kvinnliga medlemmarna, samt lyfta problematiken kring hur
samhället/media målar upp felaktiga bilder av förorten.

Ett inspirerande föredrag om attraktivitet, kvalité och
samverkan i området för våra barn och unga där bl.a.
några av förslagsställarna medverkar.
17.00‐18.00

Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Kvinnolobby är en nationell
paraplyorganisation som samlar ca 50
kvinnoorganisationer, Sveriges
Kvinnolobby arbetar utifrån
Kvinnokonventionen (CEDAW) och
Pekingplattformen och är partipolitisktoch religiöst obunden.

Vad krävs för att säkra kvinnors och tjejers
tillgång till och trygghet i det offentliga rummet?

Kvinnor och män, flickor och pojkar, har inte tillgång
till det offentliga rummet på lika villkor, och när
resurser investeras prioriteras ofta mäns och pojkars
behov och livsvillkor.
Demokratiambassadörer från Sveriges Kvinnolobbys
projekt RÖSTRÄTT ställer sina viktigaste frågor på
temat för att höra vad partierna utlovar inför valet!

SEMINARIESCEN 2
Tid
16.00‐17.00

Ämne

Anni Björkskog, Arkitekt SAR/MSA

Panelsamtal med tjejföreningen
Systrar runt hörnet

Talare
Anne Kuylenstierna Arnström,
Kommunikationschef Svenska Bostäder
Jenny Westerstrand, Ordförande,
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
i Sverige
Camila Salazar Atías, Organizational Development
Manager, Fryshuset
Karin Karlsbro, moderator, Fastighetsägarna
Stockholm
m.fl.

SEMINARIESCEN 5
Arrangör

Grön BoStad

Titel
Utveckla städer för ökad integration

Ämne
Sättet vi bygger i dag, hur påverkar det integrationen?
Hur kan det bli bättre?

Talare
Ett framåtsyftande samtal med boende i
Järva, bostadsbolag, hyresgästföreningen,
forskare och Stockholms stad.

Tid
17.00‐19.00

Arrangör

Titel

Initiativ samutveckling och Initiatives of change Samtalscafé - din berättelse om
Sverige

Ämne

Talare

Välkommen att lyssna till andras berättelser om Sverige
och kanske även ge din egen bild av livet!
Demokratin i Sverige utvecklades för hundra år sedan
genom studiecirklar där vanligt folk träffades och pratade
med varandra. Nu är det hög tid att vi utvecklar nya cirklar
tillsammans. Möten där vi lyssnar mer än pratar. Alla, som
är beredda att bidra till ett mer lyssnande samhälle där vi
respekterar varandra, är varmt välkomna! Samtalet hålls
av en professionell dialogvärd.

Samtalsledare: Erik Stenberg, Grön BoStad.

Kom som du är och delta spontant i samtalet!
17.00‐18.00

Stockholms Stad

Så kan Tensta, Rinkeby och Bromsten kopplas
samman, Program för Spångadalen

Hur bidrar utvecklingen av Spångadalen till stadens
vision – Ett Stockholm för alla? Hur främjas en socialt
hållbar stadsutveckling? Kan ny bebyggelse bidra till
att utveckla och skapa nya gemensamma
mötesplatser i området? Hur kan förslaget bidra till att
människorna rör sig mer mellan områdena? Hur
skapas en bra miljö för barn och unga? Det är en del
av frågorna som tas upp när vi berättar om
Stockholms stads programförslag för Spångadalen
kopplat till stadens Vision 2040 – Ett Stockholm för alla.

Jan Valeskog, Stadsbyggnadsborgarråd
Helena Persson, Stadsplanerare,
Spångadalen, stadsbyggnadskontoret
Stockholms stad
Christoffer Carlander,
Stadsbyggnadsstrateg,
stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad –
moderator

SEMINARIESCEN 3
Tid
16.00‐17.00

SEMINARIESCEN 6 (idrottshallen)
Arrangör

Tillväxtverket

Titel
Affärer för samhällsnytta

Ämne
Ett seminarium om hur sociala företag kan skapa jobb
för fler. Välkommen att inspireras och möta
människorna bakom arbetsintegrerande sociala
företag i Järvaområdet.

Talare
Jenny Jonsson, ByggVesta
Bridget Wedberg/Carina Johansson,
Coompanion Roslagen & Norrort
Patrik Tengberg,
arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms
stad
Eva Carlsson, Tillväxtverket

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
WWF och Tankesmedjan Global
Utmaning

Titel
One Planet City - Är hållbar
stadsutveckling en
demokratifråga?

Ämne
Idag bor mer än hälften av jordens invånare i städer
och år 2050 beräknats 70 procent av mänskligheten
vara stadsbor. Den urbana befolkningen står för
över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen.
FN:s elfte hållbarhetsmål belyser hur städer och
bosättningar måste bli inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.

Moderator: Johanna Giorgi, Tillväxtverket

Hur kan staden bli en hållbar, inkluderande
mötesplats med möjligheter för den unga
generationen?WWF och tankesmedjan Global
Utmaning lyfter frågan om ungas makt att påverka
sin ort. Ungdomar från WWFs ungdomsråd samtalar
med makthavare om hur en hållbar stad kan
utformas.

17.00‐18.00

Hyresgästföreningen

Folkrörelsen och allas rätt till ett eget hem

Eftersnack i Hyresgästföreningens monter

Talare
Mona Monasar, WWF Youth
Josef Sjöberg, Processledare
stadsutveckling och social hållbarhet på
White arkitekter
Elin Andersdotter Fabre, Ansvarig för
Hållbara städer, tankesmedjan Global
Utmaning
Björn Ljung, ledamot kommunfullmäktige i
Stockholms stad och gruppledare i
stadsbyggnadsnämnden (L)

Söndag 17 juni
SEMINARIESCEN 1

SEMINARIESCEN 4

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Arbetsmarknadsförvaltningen,
Stockholms stad

Titel
Unga vuxnas röster om arbetsmarknaden

Ämne
Välkommen till Jobbtorg Ungas seminarium om ungas utmaningar på
arbetsmarknaden!
De flesta unga i Stockholm mår bra, lyckas med sina studier och etablerar
sig på egen hand på arbetsmarknaden. Men för en del unga stockholmare
är steget från tonåren till vuxenlivet varken spikrakt eller lätt.
Vad beror det på? Och vad kan Stockholms stad göra för att stötta unga
till egen försörjning? Vi har ställt frågan till unga och vill nu presentera
deras svar till dig.

Talare
Medverkande: Unga vuxna med egna
erfarenheter och personal från Jobbtorg Unga

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Titel
Föreningen Kvinnors Rätt,
Extremister för krig mot kvinnors
Kurdistans Kvinnoförbund och rättigheter (också)
Nätverket mot hedersrelaterat
våld bjuder alla intresserade på
ett kort seminarium inom
ramen av Järvaveckan.
Diskussioner kan fortsätta
även efter den avsatta tiden,
utanför tältet.

Ämne
Den svenska regeringen lägger millioner på att förebygga
våldsbejakande
extremism men ändå har hundratals ungdomar åkt till utlandet
för att bli jihadkrigare. Personliga tragedier och inte minst en
ökad invandrarfientlighet blir följderna. Så hur kommer det sig
att vi har ungdomar som är födda och uppvuxna här i
jämställdhetens bästa land och strider ändå för en
mansdiktatur - som ISIS och andra liknade organisationer
kämpar för? Vilka åtgärder behövs?

Talare
I panelen:
Kurdo Baksi, journalist / författare
Mahmoud Khalfi, imam / Islamiska
Förbundet Stockholms Moské
Carina Ohlsson, riksdagspolitiker,
ordf. S-kvinnor
Lawen Redar, riksdagspolitiker (S)

17.00‐18.00

Dina Försäkringar

Trygghet i vardagen

Hemförsäkring är en viktig del av tryggheten för individ och samhälle.

Dina Försäkringar AB:s vd, Gunilla Svensson
diskuterar frågan med representanter från
Järva-området.

17.00‐18.00

Citizens Järva

Ungdomsforum: Trygghet och insatser

En scen för ungdomar i Järvaområdet, där de får möjligheten
att ge sitt perspektiv på frågor som berör dem.

Ungdomar från Järva och inbjudna
gäster

18.00‐19.00

Microsoft

Tillgänglighet och delaktighet - hur kan vi
individanpassa framtidens IT-samhälle?

Digital inkludering är helt avgörande för både individer, organisationer och
samhället i stort. Hur kan vi försäkra oss att tillgänglighet och delaktighet
flyttas upp på agendan både inom IT-utveckling och IT-anskaffning? Hur
kan vi använda AI och andra digitala verktyg för att främja inkludering?

Medverkar
Medverkargör
görbl.a.:
Mathias Strand, Microsoft,
Mathias
Microsoft
MagnusStrand,
Berglund,
Scandic Hotels, Teres
Magnus
Berglund,
Scandic Hotels
Teres
Lindberg,
Socialdemokraterna,
Malin
Lindberg,
Socialdemokraterna
Ekman Aldén,
Generaldirektör Myndigheten
för delaktighet samt en företrädare för Post
och Telestyrelsen.

18.00‐19.00

Stockholms stift i samarbete
med Sveriges Interreligiösa
Råd, Sveriges kristna råd och
Sensus

Fred i religionens namn!

Religionen är en kraft i arbetet för en fredligare värld – det är
temat för antologin Fred i religionens namn! Visst kan religioner
också utnyttjas för att legitimera våld – men här berättar sju
personer från olika religioner om de rika resurser för
fredsarbete som deras traditioner rymmer. Boken kommer nu i
engelsk översättning och det uppmärksammar vi med ett
seminarium med några av författarna.

Maynard Gerber från Judiska
församlingen, Yasri Khan från
Muslimska fredsrörelsen, Trudy
Fredriksson från Sveriges
Buddhistiska samarbetsråd

SEMINARIESCEN 2

Moderator är Helene Egnell från
Centrum för religionsdialog i
Stockholms stift

SEMINARIESCEN 5

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Stockholms stads kulturförvaltning

Titel
Trygga rum i en otrygg samtid?

Ämne
Det finns många exempel på trygghetsskapande och inkluderande miljöer
som får människor att trivas och ta hand om varandra. I det här
panelsamtalet delar vi med oss av arbetssätt som kan inspirera.

Talare
Emrah Ercin, projektledare på Stockholms
stadsbibliotek och arbetar med
relationsbyggande insatser gentemot
ungdomar
Deidre Palacios, vice förbundsordförande för
RFSL som driver Newcomersprojektet
Sebastian Tabrizzi, Stockholms stads
evenemangsavdelning
Mathilda Piehl, Kommunikationsansvarig på
Kulturförvaltningen, modererar

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Titel
Axfoundation och ÖppnaDörren Partiledarnas #integrationsutmaning

Ämne
I ett öppet samtal får du följa med och höra hur det gick för
ÖppnaDörrens deltagare som matchades med partiledarna
under #integrationsutmaningen 2018.
Läs mer om utmaningen: www.oppnadorren.se

17.00‐18.00

Funktionsrätt Stockholms län

E-hälsa för vem?

Paneldebatt med Stockholms läns landstings politiker om e-hälsans
möjlighet och utmaning. Möt politikerna: Susanne Nordling (MP), Petteri
Louhema (V), Dag Larsson (S), Daniel Forslund (L), Catharina Ericsson
Mann (C), Ella Bohlin (KD), Marie Ljungberg Schött (M) och Lotta Nordfeldt
(SD).

Annika Hässler, orförande Funktionsrätt
Stockholms län

17.00‐19.00

Förorten mot våld

Medborgarpanel följt av politikerpanel.

Medverkande:
Rinkeby Föräldrarådet
Nya Framtiden
Rinkeby Framtidskommitté
Folkets Husby
Rinkeby Folkets hus

18.00‐19.00

Kriminalvården

Vad får kriminella att sluta begå brott?
- Så jobbar Kriminalvården

Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället. Ett straff i frivård
innebär både kontroll och stöd för de dömda. Frivården övervakar klienter
som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas
med hjälp av fotboja. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i
frivården.

Moderator Christina Thingwall och panel från
Kriminalvården

Trygghet För Vem

Talare

Välkommen till ett samtal om hur Kriminalvården bedriver arbetet med
klienter för att bryta den onda cirkeln och skapa ett tryggare samhälle.

SEMINARIESCEN 3

SEMINARIESCEN 6 (idrottshallen)

Tid
16.00‐17.00

Arrangör
Myndigheten för stöd till
trossamfund och Open Skåne

Titel
Judar och muslimer för ett öppet Sverige

Ämne
Alen Delic, Aron Verständig och Haider Ibrahim presenterar en judiskmuslimsk deklaration mot antisemitism och islamofobi. Gäst: Ulf
Carmesund från Tro & Solidaritet. Open Skånes Aldo Iskra, som initierat
deklarationen, modererar samtalet.

17.00‐18.00

Kulturrådet, Arvsfonden,
Delegationen mot segregation och
Postkodstiftelsen

Kan projekt leda till långsiktig förändring?

Kulturrådet, Arvsfonden, Delegationen mot segregation och
Postkodstiftelsen är några av de största nationella bidragsgivarna till
verksamhet i förorterna. Vi delar med oss av exempel vi sett: lokal
delaktighet, samverkan och långsiktighet.

18.00‐19.00

Axel Johnson tillsammans med
Axfood

Fler nyanlända i arbete – hur gör vi?

Lärlingsprogrammet Nyanländ i Axfood är ett lyckat initiativ som får
nyanlända i arbete. Vad krävs för att fler arbetsgivare ska se en breddad
urvalsbas som en del av en långsiktig kompetensförsörjning? Och hur kan
politiken skapa långsiktiga och enkla spelregler som förenklar för
näringslivet att sätta nyanlända i arbete? Seminariet belyser utmaningar
och lösningar för etablering på arbetsmarknaden. Lärlingen
Sakinah berättar om sin erfarenhet som deltagare i programmet.

Talare
Tanja Viklund
Alen Delic
Aron Verständig
Haider Ibrahim
Ulf Carmesund
Aldo Iskra
Kulturrådet - Simon Strömberg
Delegationen mot segregation – Marina
Tjelvling
Arvsfonden – Catrin Fryklund
Postkodstiftelsen – David Kollnert
Delegationen mot segregation, Karen Austin,
moderator

Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister
Sakinah Khoja Mohammad, lärling på Willys
samt representanter bakom initiativet
Nyanländ i Axfood

Tid
16.30‐17.30

Arrangör
Titel
Retorikexperten Fredrik Söderquist
Retorik för kritiskt tänkande

Ämne
Vad kan vi säga om retoriken i partiledartalen under
Järvaveckan?

Talare
Fredrik Söderquist

18.00‐19.00

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet
Samkraft – huri socialtjänst
samarbete och polis
förebygger brott tillsammans

Hur minskar vi kriminalitet genom brottsförebyggande arbete?
Det är frågan som Polisförbundet och Akademikerförbundet
SSR och har ställt i ett nytt samarbete. De två förbunden som
organiserar polis och personer som arbetar med socialt
förebyggande arbete – två yrkeskårer som möter personer i
riskzonen för kriminalitet – är överens om att vi kan förebygga
fler brott genom ökat samarbete. Vi vet vilka åtgärder som
krävs. Men vet våra folkvalda? Politiker från de största
partierna svarar på förbundens förslag. Samtalet modereras av
företrädare från civilsamhället.

Förbundens båda ordförande,
politiska företrädare och moderator
från Fryshuset

