UTENFORSKAP 2017
Utenforskap i det flerkulturelle Norge individuelle og samfunnsmessige perspektiver
Lærernes hus, Oslo 6.–7. mars

Utenforskap i det flerkulturelle Norge
Program 6. mars
09.15–10.00 Samfunnsutvikling og verdier i en verden i endring
		
- hvilke verdier skal prege vårt samfunn for å unngå utenforskap?
		
- universelle verdier som grunnlag for samfunnsutvikling, hvilke?
		
		
Foredragsholder: Abdullahi Mohamed Alason, forfatter, politiker og
		
seniorrådgiver i Integrerings og mangfoldsdirektoratet

10.00–10.15

Spørsmål/kommentarer i plenum

10.15–10.30

Pause

10.30–11.30 Anerkjennelse som grunnlag for å være innenfor
		
- hva er anerkjennelse og hvorfor er det så viktig?
		
		
Foredragsholder:Odin Lysaker, filosof, professor ved
		
Universitetet i Agder

11.30 – 11.45 Spørsmål/kommentarer i plenum
11.45 – 12.30 Lunsj
12.30–13.30 Hva forstår vi med inkludering i et flekulturelt samfunn?
		
- kan inkludering i seg selv virke ekskluderende?
		
		
Foredragsholder: Ariana Guilherme Fernandes, førsteamanuensis,
		
ved Høgskolen i Oslo og Akershus
13.30–13.45

Spørsmål/kommentarer i plenum

13.45–14.00

Pause

14.00–15.00 Hvordan opplever innvandrere å være «utenfor»?
		
		
Foredragsholder: Leoul Mekonen, studieleder, RBUP
15.00–15.15

Spørsmål/kommentarer i plenum

15.15–		

Avslutning - debatt

Program 7. mars
09.00–10.00 Utenforskap, ydmykelse, ekskludering og radikalisering
		
		
Foredragsholder: Olav Elgvin, stipendiat i sammenliknende
		
politikk ved Universitetet i Bergen og forsker ved Fafo
10.00–10.15

Spørsmål/kommentarer i plenum

10.15–10.30

Pause

10.30–11.30 Utvikling av parallelle samfunn i det flerkulturelle Norge
		
– en utfordring for skole, barnehage og helse og sosialsektoren
		
		
Foredragsholder: Bjørn Ekren, tidligere rektor ved
		
Linderud skole i Oslo
11.30–11.45

Spørsmål/kommentarer i plenum

11.45–12.30

Lunsj

12.30–13.30

Hva er radikalisering og hvorfor skjer det?

		
		

Foredragsholder: Cathrine Moe Thorleifsson, postdoktor,
Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

13.30–13.45

Spørsmål/kommentarer i plenum

13.45–14.00

Pause

14.00–15.00 Krenkelse, toleranse og ytringsfrihet
		
Hvordan kan barnehage, skole og helse- og sosialsektor
		
unngå å opptre krenkende?
		
		
Foredragsholder: Lars Gule, førsteamanuensis,
		
Høgskolen i Oslo og Akershus
15.00–15.15

Spørsmål/kommentarer i plenum

15.15–

Avslutning - debatt

Foto: Illustrasjonsfoto (Ole Walter Jacobsen), Alason (Arbeiderpartiet), Lysaker (UiA), Fernandes (Benjamin A Ward/HiOA), Mekonen
(RBUP), Elgvin (Fafo), Ekren (privat), Thorleifsson (UiO), Gule (HiOA).

UTENFORSKAP 2017
UTENFORSKAP I DET FLERKULTURELLE NORGE
Individuelle og samfunnsmessige perspektiver
Tid: 6.–7. mars 2017, kl. 09.00–16.00
Sted: Lærernes hus, Osterhaus’ gate 4A, Oslo
Pris: 2800 (medlemmer av Utdanningsforbundet), 3500 (andre)
Bindende påmeldingsfrist: 6. februar 2017
Vi ser nå fram til en ny spennende konferanse i vår serie om «Utenforskap». Denne gangen er temaet det
flerkulturelle Norge.
Anerkjennelse er avgjørende for en god inkludering i samfunnet. Samtidig er mange opptatt av radikalisering,
men hva er radikalisering og hvorfor oppstår dette fenomenet? Flere mener at utenforskap, krenkelser og
ekskludering skaper grobunn for parallelle samfunn, noe som igjen fører til radikalisering. Hva kan vi gjøre
for å unngå slike tendenser og løfte fram respekt, toleranse og et godt flerkulturelt samfunn til beste for oss
alle? Utfordringen blir hvordan ansatte i skole -, helse og sosialsektor skal forholde seg til dette.

Påmelding og mer informasjon:
www.udf.no/kurs eller kurs@udf.no
Aud Jansson, tlf.: 24 14 20 00/74

OM FOREDRAGSHOLDERNE
Abdullahi Mohamed Alason er forfatter, politiker og seniorrådgiver i Integrerings og mangfoldsdirektoratet.
Odin Lysaker er filosof og professor ved Universitetet i Agder. Han jobber særlig innen etikk og politisk
filosofi, og har publisert internasjonalt rundt temaet anerkjennelse.
Leoul Mekonen er studieleder ved RBUP og underviser innenfor temaet helse- og sosialt arbeid med
etniske minoriteter. Mekonen er utdannet sosionom og tolk og har også en master i helsefremmende og
forebyggendearbeid.
Ariana Guilherme Fernades er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ved fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Fagområder: Sosialt arbeid, integreringspolitikk, komparativ politikk,
innvandrere, integrering og integreringstiltak
Olav Elgvin er stipendiat i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og forsker ved Fafo. Han
skriver doktorgrad om politisk ideologi blant muslimske ledere i europeiske land. Elgvin har forsket på
ulike temaer knyttet til integrering i det norske samfunnet.
Bjørn Ekren har abeidet som lærer, inspektør og rektor i Osloskolen. Ekren er nå pensjonist. I de siste
26 årene var han rektor på Linderud skole som er en kombinert barne- og ungdomsskole i Groruddalen.
Skolen er i dag en flerkulturell skole hvor vel 80 % av elevene har en flerkulturell bakgrunn.
Cathrine Moe Thorleifsson er postdoktor ved Universitetet i Oslo.Thorleifsson har arbeidet med og i
Midtøsten, bl.a i Israel, Syria og Libanon i en årrekke. Hennes nåværende prosjekt omhandler identitetspolitikk og nasjonalisme som respons på økonomisk krise og migrasjon i Europa.
Lars Gule er filosof og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har faglig fokus på
islam, Midtøsten, flerkultur og menneskerettigheter, inkludert respekt og toleranse, og forsker for tiden på
(islamistisk) ekstremisme.

