Varmt välkommen till diskussionen som hålls ONLINE torsdag 6. maj 2021 kl. 12:00-16:00

Nya ålänningar som vi – inbjudan till dialog
Program 6.5.2021
Tid
12:00
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Taltur
Siv Ekström &
Björn Wallén
Annika Hambrudd
Sanna Roos
Videoberättelser
Tobias Pötzsch
Henrika Nordin
Gemensam dialog
Kort paus
Gemensam dialog
fortsätter

14:30
15:00

Björn Wallén

15:45

Siv Ekström

Tema
Välkommen
Hälsning
Att leva och bo som inflyttad på Åland – vad säger forskningen?
Mohamad Alzein, Ahmad Shafiei och Begonia Falcon Sosa
Kritisk social inkludering – ett alternativ till integrationstänkande
Fria bildningens roll inom integration, tvåvägsintegration
Hur bygger vi lyckade integrationsstigar genom inklusion och
samarbete i nätverk? Vilken är fria bildningens roll, att stärka
individen, närgemenskapen och samhället?
fortsätter
Sammanfattning av grupparbete
Konsensus och dialog – rekommendationer från dialogerna
Slutkommentarer från deltagarna
Tack

Brev till deltagare innehåller också
- information om konsensuskonferens och KOSI-projekt
- spelregler för KOSI-diskussion
- förhandsmaterial
Konferensen är arrangerad av Medis, ABF, Kompassen, Fritt Bildningsarbete i Finland/SVV-nätverket med
stöd från Alfred Kordelin -stiftelsen.
Har du frågor kan du kontakta någon av oss:
Siv Ekström, siv.ekstrom@mariehamn.ax
Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi
Satu Heimo, satu.heimo@sivistystyo.fi
Effie Pla, effie.pla@mariehamn.ax

Om konsensuskonferens och KOSI-projekt
Konsensuskonferens är en deliberativ metod för att bygga dialog mellan människor. Alla människor har
sakkunskap, fast på olika sätt och genom olika bildningsvägar. Alla människor kan lära av varandra, på ett
jämbördigt sätt. ÅA-forskaren Staffan Himmelroos skriver: ”När vanliga medborgare ska formulera sina
argument har de sällan tillgång till samma information och saknar den övning de folkvalda har...”.
I KOSI-projektet (Konsensuskonferens: vägkarta för bildningens framtid) får verkstadens deltagare skriftlig
information om de teman som behandlas i verkstaden, vilket kan påverka de involverades kunskaper. Under
verkstaden kommer olika sakkunniga att höras i det valda ämnet, och därefter diskuterar alla deltagare i små
grupper med varandra. I slutet av verkstaden kommer ett samförstånd (konsensus) att byggas om de frågor
som har behandlas.
Den finska folkbildningens samarbetsorganisation Fritt Bildningsarbete rf. – Vapaa Sivistystyö ry. har fått ett
understöd från Alfred Kordelin -stiftelsen för året 2021 för det aktuella KOSI-projektet. KOSI-projektet
baserar sig på SVV-programmets (Bildningsarbetets Frihet och Ansvar, på finska Sivistystyön Vapaus ja
Vastuu) syfte, som är att synliggöra det fria bildningsarbetets betydelse i samhället och öka samarbetet
mellan forskningen och fältet. Vi organiserar verkstäder som bygger på konsensuskonferens-metoden och
ordnas geografiskt i fem olika regioner (Åland, södra Finland, Österbotten och östra Finland) på finska och
svenska. Varje verkstad arrangeras i samverkan med en läroinrättning (medis, folkhögskola, studiecentral,
sommar-universitet, idrottsinstitut).

Spelregler för KOSI-diskussion
•
•
•
•
•
•

Lyssna på andra, avbryt inte.
Respektera människors olika synpunkter.
Alla kan medverka till att skapa ett tryggt diskussionsklimat. Diskussionen är konfidentiell.
Ger dig möjlighet att lära nytt, förstå andra, se olika synvinklar och alternativ.
Var direkt och öppen, men diskutera hövligt.
Använd vardagligt språk.

Diskussionen på konferensen och på små grupper (dialog på program) faciliteras av KOSI-projekts
planeringsgrupp.

Förhandsmaterial
Bekanta dig gärna med förhandsmaterialet före KOSI-konferensen.
Om du har frågor kring materialet eller direkt till någon av de sakkunniga på konferensen, kan du skriva till
Satu på förhand: satu.heimo@sivistystyo.fi
Förhandsmaterialet består av fyra olika artiklar/program:
1) Integration i Finland* (utdrag ur ”Redogörelsen om…” längst ner på sidan) Bilaga 1
2) Att leva och bo som inflyttad på Åland
3) Handledning av nyanlända inom fria bildningen Bildande samtal med Anna och Barry | Bildande
samtal (simplecast.com)
4) Locus (en flerdisciplinär tidskrift för aktuell forskning om barn och ungdomar) nr 3/2012,
"Migration, identitet och ungdomskulturer"*. Sidor 65–77: Gunnel Mohmes artikeln: ”Jag är
somalier” Aspekter på etnicitet och tillhörighet. (Också två andra artiklar rekommenderas: Nihad
Bunar: Migration, identitet och skolkulturer – introduktion och Barzoo Eliassi: Mellan tillhörighet
och exkludering. Identitetsformering och motstånd bland unga kurder i Sverige) Bilaga 2

Om du är intresserad, så finns det också mera material:
- Att leva och bo som inflyttad på Åland – Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt
samhällsliv
- Ny ålänningar -blogg, Medis (skrolla gärna neråt till det första inlägget)
- Handledning av invandrare i läroanstalter inom fritt bildningsarbete
- SV-Redogorelsen-om-behoven-av-att-reformera-integrationsframjandet-utkast.pdf* Bilaga 3

* PDF-dokument som finns som bilagor.

