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En bild att associera till. Vad är ett bra liv? Livskvalité? Vilka ord beskriver ditt liv? Mitt? 
Vilka ord beskriver flyktingskap? Integration? Utsatta barns livsvillkor? Framtidstro?
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Vi tar pulsen på integrationen 

Samhället står inför utmaningar som ingen klarar att lösa ensam. Därför måste vi hitta 
samverkanslösningar. Vägen framåt skyltas delade erfarenheter, kunskap och nya perspektiv. Den 
här dagen har vi fokus på just detta. Tillsammans flyttar vi fram positionerna. Hoppas att du vill 
dela dagen med oss! 

12 juni är du välkommen till Dalslands folkhögskola i Färgelanda. Det blir vår andra inspirations-
dag om integration. Vi bjuder på ett intressant program och du kommer att åka härifrån lite mer 
hoppfull och lite mättare, både till själ och kropp. Två spännande seminarier och en film står på 
menyn. Läs mer om våra föreläsare på nästa sida.

Program
9.00      Välkommen att äta frukost i matsalen
9.30   Nu börjar vi
9.40   Perspektivskifte!

• Samira Abutaleb Rosenlundh och Hidaya El Harfaoui berättar om På Lika Villkor i 
Hjällbo. Rädda barnens projekt stärker utsatta barns möjligheter att påverka samhället. 

• Sunday Dolph Christopher delar tankar om integration och lösningar, och visar sin 
prisbelönta film Ringar på vattnet.

12.00    Lunch
12.50    Idéverkstad med förfriskningar
14.45    Avslutning
15.00     Tack för i dag

Anmälan senast 7 juni till dalslands.folkhogskola@vgregion.se  eller 0528-758 80. 
Anmäl eventuell specialkost. 

Varmt välkommen till en aktiv och engagerande inspirationsdag!
hälsar teamet som håller i dagen, genom Tomas Rydsmo, rektor för Dalslands folkhögskola

Ps: Förresten, är du äventyrslysten? Integrationen är i sig själv ett äventyr, men här får 
du dessutom ett fint erbjudande: Alla som tar med sig någon som kan vara intresserad av att  
bli kursdeltagare på vår utbildning till integrationspedagog – de bjuds på ett äventyrsdygn i  
Dalsland med mat, boende och äventyr för två personer. Kort sagt – en unik värvarpremie! 
(Dalslands folkhögskola utbildar även äventyrsguider. Därför kan vi ge detta erbjudande.)

Vi tror att integrationen behöver nya medarbetare och vi ser integrationspedagogen som en 
av många viktiga lösningar. Den här dagen välkomnar vi därför också den som vill få inblick i vår 
integrationspedagogutbildning. Den är 1-årig och ger kunskap och färdigheter för att jobba som en 
mellanrumsarbetare ute på fältet – integrationssamordnare, lärarassistent, flyktingmottagare med 
mera. Vem kan då vara intresserad av att bli integrationspedagog? Svaret är enkelt: Du kanske 
känner någon som vill arbeta med människor i ett brett perspektiv, någon som är humanistiskt 
lagd och vill ha ett givande arbete? 

Men, du måste inte vara äventyrslysten, du är självklart lika välkommen ändå på vår inspirationsdag. 

Dalslands folkhögskola, Folkhögskolevägen 6, Färgelanda. 0528-758 80 dalslands.folkhogskola@vgregion.se 
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Sunday Dolph Christopher är filmare, aktivist och projektledare. När Sunday kom som 
asylsökande från Nigeria 2013, hade han en lång och svår berättelse bakom sig. Erfarenheterna 
har format hans sätt att se på livet och det svenska samhällssystemet. 

Sunday är engagerad i integrationsfrågor och hittar ofta ovanliga 
lösningar. Som filmskapare och aktivist jobbar han mångsidigt: Han 
upplyste om sociala och politiska förhållanden i sitt hemland och nu,  
i Sverige, pratar han om den svenska integrationen. Sundays filmer 
har nått långt utanför Sveriges gränser: 

• Fienden Inuti vann bronspriset på Sveriges Kortfilmsfestival 2018 
och har visats på filmfestivalen i Cannes i maj i år. 

• I Ringar på vattnet delar nyanlända och svenskar tankar och 
erfarenheter av integrationen. Kortfilmen vann pris som bästa 
dokumentär på Ouchy Film Awards 2018 i Schweiz.

Sunday breddar ständigt sina berättelser och studerar nu till journalist. Han gör sin röst hörd på 
olika arenor. Han har föreläst för bland annat Region Jönköping och EU-kommissionen. 

– När jag kommer till inspirationsdagen i Färgelanda vill jag prata om svårigheterna med 
integrationen. Hur ska vi lösa problemen? Jag har en idé!

På lika villkor skapar hopp och förändring. Media skriver ofta negativt om socialt och ekonomisk 
utsatta områden – och det begränsar framtidstron. Skillnader i livsvillkor ökar och möjligheterna  
att tillgodose sina rättigheter är ojämlikt fördelade. Oavsett bakgrund och uppväxtmiljö ska alla 
barn få samma möjligheter att delta i samhället. Men hur ska barnens förutsättningar förbättras? 

Rädda barnen driver projektet På lika villkor för barn, ungdomar och föräldrar. På inspirationsdagen 
kommer Samira Abutaleb Rosenlundh och Hidaya El Harfaoui och berättar om hur På lika 
villkor har utvecklas i Hjällbo i Göteborg. De har ett tätt samarbete med skola, fritidsgård och lokalt 
föreningsliv. Dessutom bidrar företag från olika branscher för att åstadkomma engagemang och 
samhällsförändring. Några av aktörerna är bostadsbolaget Poseidon och Hyresgästföreningen. 

 

 

– Vi står mitt i en attitydförändring! Kultur- och 
fritidsförvaltningen vågar nu på riktigt släppa kontrollen. 
Avståndet har minskat mellan medborgare och besluts-
fattare så att personalen som finns närmast medborgarna 
bjuds in till de arenor där förvaltningen fattar beslut.  
 
Rädda Barnens arbete har skapat ökad tillit till andra 
aktörer inom stadsdelen. På lika villkor har bildat helt nya 
kontaktytor mellan olika sektorer. 

– 12 juni berättar vi mer! säger Samira och Hidaya.


