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Inbjudan till fyra endagskonferenser i Örebro



Plats:

Örebro Länsteater

tid:

25/9, 14/11, 12/2, 2/4
kl: 09.00–16.30

Moderator:

Anna Furumark, Örebro läns 
museum, 0706 02 84 10

KontaKt, PraKtisKa frågor:

Ann Hellman, Örebro läns  
museum, 0762 82 90 98, 
ann.hellman@olm.se 

Konferenserna teckentolkas

Konferenserna är kostnadsfria
 
Anmälan! (länk – klicka här)

inBJUdan: att störa hoMogenitet

Rasism, funkofobi, antisemitism, transfobi, 
islamofobi, antiziganism och homofobi får 
livskraft av föreställningar om kulturell renhet 
och idéer om ett homogent och idealiserat 
svenskt folk som tänkt, känt och varit lika. 
Samtalet, platsen och kulturen bör tillhöra 
alla oavsett livsstil, sexuell läggning, klass, 
kön, funktionsnedsättning eller ursprung. 
  I fyra konferenser som genomförs i Örebro 
under hösten 2013 och våren 2014 vill vi 
störa bilden av det homogena genom samtal 
och reflektioner som tar utgångspunkt i 
mångfaldsperspektiv, pluralism och normkritik. 
De fyra konferensdagarna kommer att  
behandla teman som: hur språk kan användas 
för att inkludera eller exkludera, hur platser 
och miljöer kan inkludera eller stänga ute 
människor och vad som kan ske när olika 
mänskliga rättigheter hamnar i konflikt. 
Den fjärde konferensen kommer särskilt att 
sätta fokus på det professionella uppdraget 
och ansvaret. Samhälls- och kulturinstitutioner, 
utbildningsorganisationer, föreningslivet,  
media och politiken bidrar alla på sitt sätt till 
att skapa olika slags berättelser om sam- 
hället. Vad innebär detta ansvar? Hur ska vi 
utveckla och förnya vårt arbete för mänskliga 
rättigheter och ett socialt hållbart samhälle?

Varmt välkomna önskar Örebro läns  
museum, Länsstyrelsen i Örebro, Örebro 
kommun och Örebro länsteater! 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/bidrag-till-kulturmiljovard/kalejdoskop/projekt-2013/att-stora-homogenitet/Pages/default.aspx


Välkomna. Rose-Marie Frebran, landshövding Örebro län.  
Mikael Eivergård, museichef Örebro läns museum.

Det som stängs ute. Kennet Johansson generaldirektör Statens 
kulturråd

teori, Metod och BegrePP

Homogenitetsideologi. Maria Pia Cabero, Stiftelsen Expo.
 
Språket som verktyg för exkludering och inkludering.  
Brigitte Mral, professor i retorik Örebro universitet.
 
Kulturarv och främlingsfientlig retorik. Fredrik Svanberg,  
forskningschef Historiska museet.
 
Hur bestäms vilka VI är? Om normkritisk pedagogik och 
makt. Agneta Josephson, dramapedagog med inriktning mot  
forumteater och normkritik.
 
Lunch (på egen hand)
 
Begreppet funkofobi – var står vi nu? Susanne Berg,  
master i Disability Studies Leeds University.

PraKtiK

Queera berättelser – om att skapa berättelser på sina  
egna villkor. Lisa Ericson, RFSL Stockholm.
 
Kaffe
 
Medskapande processer, Projektet Haiku/Livsbild.  
Margareta Persson, Nordiska museet.
 
Att vända perspektiv, Projektet ”Tillsammans för Sverige”.  
Ruweida Ahmed.
 
Paus  

PanelsaMtal

Ulrika Westerlund, RFSL. Mohammad Falzlhashemi, professor. 
Mattias Gardell, professor. Henrik Arnstad, författare. Annika 
Hamrud, journalist. Selma Gusic, Ungdom mot rasism.

 09.00 – 09.15

09.15 – 09.30

9.30–10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.45

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.30

15.30 – 16.30

sPråKliga försKJUtningar

Med ord, begrepp och berättelser skapas våra föreställningar om 
samhälle och verklighet.  Ord och begrepp kan också laddas om 
och ges nya innebörder. Med språk skapas kategorier, med språk 
dras gränser. Vad betyder makten att benämna? Vad betyder 
makten över berättelsen? Hur blir vi varse när språkbruk och det 
offentliga samtalet förändras på ett sådant sätt att det leder till 
exkludering?     
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Kaffe
 
Välkomna. Mia Geijer Länsstyrelsen i Örebro län.  
Anna Furumark, moderator.
 

teori, Metod och BegrePP

Uppskatta störningarna. Jan-Olov Madeleine Ågren, 
verksamhetsutvecklare Rättighetscentrum Norrbotten.
 
Den könsbinära staden. Om könsneutrala platser som en  
tillgänglighetsfråga. Signe Bremer, etnolog Uppsala universitet.
 
Arkitektur, normer och drömbyggen. Katarina Bonnevier, 
arkitekt och Thérèse Kristiansson, arkitekt och konstnär.
 
Lunch (på egen hand)
 
Att störa homogenitet från födsel och ohejdad vana. 
Britt-Inger Lundqvist, etnolog.
 
Rätten att höra till den svenska offentligheten.  
Lawen Mohtadi, journalist och författare.

Kaffe

förändringsarBete

Att utveckla homogena designdirektiv. Johan Loock, Läns- 
styrelsen i Jämtlands län.
 
Lokal antirasism. Alexander Bengtsson, Stiftelsen Expo. 
 
Paus
 
Att arbeta mot intolerans. Christina Gamstorp, Forum för 
levande historia.
 

saMManfattning

 

9.00 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 – 10. 55

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 14.50

14.50 – 15.20

15.20 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Platsen och det offentliga rUMMet

Att få höra till, att känna sig hemma och trygg i olika miljöer är 
centralt för alla människor. Hur skapas öppna och inkluderande 
platser med utrymme för människors olikheter? Hur kan platser  
och miljöer stänga ute och exkludera? Vems och vilkas erfaren- 
heter definierar platsen, staden, bostadsområdet? Det är dagens  
utgångpunkter. 
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Kaffe
 
Välkomna. Måns Lagerlöf, teaterchef och VD Örebro länsteater. 
Anna Furumark, moderator.
 
Att skapa allas lika rätt. Tomas Hammarberg, tidigare  
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
 
Bortvalda arv, osynliga arv. Vad ”får” vi minnas  
i det offentliga? Anna Lihammer, Riksantikvarieämbetet och  
Mikael Eivergård, Örebro läns museum.
 
Om feminism inom Islam och Inlänning – identitet, 
självbestämmande. Fazeela Selberg Zaib,  biträdande  
studierektor vid Kista folkhögskola

 
Lunch (på egen hand)
 
Kvinnors rättigheter och kultur. Maria Hagberg, utvecklings- 
ledare i Kvinnofrid på länsstyrelsen samt ideellt engagerad i  
Nätverket mot hedersrelaterat våld.
 
Otillgänglighet som norm. Diana Chafik, Haiku.

Kaffe

Workshop. Pernilla Glaser, dramapedagog.

PanelsaMtal

Thomas Hammarberg. Maria Hagberg, Länsstyrelsen i Örebro. 
Kristina Hellqvist, Svenska kyrkan. Elvir Gigovic, Forum för lika 
rättigheter Kista. Ulrika Westerlund, RFSL. Sissela Nordling 
Blanco, politiker.
 

9.00 – 9.30

9.30 – 9.40

9.40 – 10.40

10.40 – 11.20

11.20 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.15

15.15 – 16.30

när rättigheter KrocKar.

Hur skapas allas lika rätt? Hur gör vi för att vara konsekventa och 
inte kompromissa bort någons rätt på bekostnad av någon annans?  
Religionsfrihet och HBTQ, kvinnors rättigheter samt människors 
rätt att inte välja kön är några av frågorna för dagen. 
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några av inslagen Under dagen: 

Huvudföreläsare Bengt Westerberg, enmansutredare för  
Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74).

Lagar och praktik. Lars Thornberg, DO och Mårten Lempert, 
Statens Kulturråd.

Det pluralistiska perspektivet och internationella 
konventioner. Cathrine Mellander och Alexander Gill,  
Riksantikvarieämbetet.

Normkritisk pedagogik. Linda Noreen, Sjöfartsmuseet  
Akvariet Göteborg.

PanelsaMtal

Ann Follin, Tekniska Museet. Mats Riddersporre, Länsstyrelsen i 
Skåne. Rättviseförmedlingen Örebro. Christian Penalva Flores 
Da Cuhna, Göteborgs Stadsmuseum, Ted Hesselbom, Sigtuna 
museum och Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro.

Fler föreläsare kommer att tillkomma.

den fraMtida PraKtiKen

Hur ser vårt ansvar ut för att arbeta för ett öppet, inkluderande 
och pluralistiskt samhälle och för allas lika rättigheter? Hur ser 
ramverket ut – lagar, konventioner? 
  Vad är viktigast att känna till i den egna praktiken? Och hur 
vill vi att de framtida institutionerna ska jobba? 
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