
kostnadsfri konferens om anti-    
diskrimineringsarbete i förenings-
livet

datum: 14 mars

tid: 11.30 - 17.15

Plats: tonsalen, folkets hus, 
vasaPlan, umeå 

______________________________________

11.30-12.30 
registrering och lunch 
 
12.30-12.45
fia-Projektet hälsar välkomna

12.45-13.15
makt och normer i föreningslivet

Frida Karlson, FIA-projektet, ger en introduk-
tion till begreppen makt och normer kopplat 
till inkludering i föreningslivet. Vad innebär 
det i praktiken att vara en förening för alla? 

Frida Karlson                                                                                   
FIA-projektet

13.15-14.00
härskartekniker, maniPulation & 
diskriminering

Negativa kommunikationssätt, där vissa 
utesluts, är ofta sammankopplat med våra 
diskrimineringsgrunder. Hur vi blir kate-
goriserade ger oss olika förutsättningar, 
privat och i yrkeslivet. Föreläsningen handlar 
om hur ett antal vanliga härskar- och                                
manipulationstekniker fungerar och hur de 
kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

Anna Karlsson
enligtanna

14.00-14.15 Paus

14.15-15.00
antidiskriminering i Praktiken
 
Vad är egentligen en mångfaldsplan och vad 
bör den innehålla? Hur ser man till att planer 
och policys för antidiskriminering blir  levan-
de  dokument  och inte bara samlar damm 
på hyllan? Sara Ek från Add Gender ger både 
konkreta tips på arbetssätt samt inspiration 
till att starta upp, eller förbättra ett redan 
befintligt antidiskrimineringsarbete. 

Sara Ek
Add Gender
                                                                                                        

15.00-15.30
tillsammans är vi klokare &            
starkare

Träffa representanter från föreningar som 
driver projekt mot diskriminering i de egna 
organisationerna för att ställa frågor samt 
diskutera utmaningar och framgångsfak-
torer. 

15.30-15.45 Paus

15.45-17.00
hur når och inkluderar vi nYa mål-
gruPPer i vår verksamhet?

Crossing Boarders jobbar för tjejers rätt till 
en aktiv fritid och har tagit fram en 9-stegs 
modell för hur verksamheter kan ta sig an 
frågan om att jobba jämställt och inklude-
rande för att nå nya målgrupper. Metoden 
bygger på empiriskt beprövade erfarenheter 
från verksamheter som har lyckats. Under 
föreläsningen ges verkliga exempel på 
hinder för engagemang, 9-stegs model-
len förklaras och vi diskuterar varför det är 
viktigt att arbeta metodbaserat för att nå nya 
målgrupper. 

Ida Östensson och Jenny Persson
Crossing Boarders

17.00-17.15
utvärdering och avslutning

FÖr dEN SoM VIll ForTSäTTEr VI            
därEFTEr MEd MINGEl I TEATErCAFéT...!

”här är alla välkomna!”

Konferensen är gratis men anmälan är obligatorisk och bindande. du anmäler dig genom 
att skicka en e-post till info@fiaprojektet.nu. oBS! Glöm inte att ange om du har några 
särskilda behov (allergier, tillgänglighet m.m.) som vi bör känna till för att göra en så bra 
konferens som möjligt. 

FIA-projektet kom till för att 
samla och sprida civilsamhällets 
erfarenheter av internt anti-
diskrimineringsarbete.

Projektet finansieras av            
Ungdomsstyrelsen och beräk-
nas pågå mellan 15 april 2010 
- 15 april 2012.

Vi som driver FIA-projektet 
är Uppsala Föreningsråd,                 
diskrimineringsbyrån Uppsala 
och Örebro rättighetscenter. 

läs mer på vår hemsida:

www.fiaprojektet.nu!

om fia-Projektet


