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Hur förhindrar vi ett nytt Utöya?
Under Almedalsveckan arrangerar Teskedsorden tre
dagsaktuella seminarier: ”Hur förhindrar vi ett nytt Utöya?”,
”Alla borde vara feminister” och ”Så kan kultur motverka
rasism”. Medverkar gör bland andra Lovisa Fhager Havdelin,
Jason ”Timbuktu” Diakité och Lisa Bjurwald.
Fem år efter Utöya – vad har vi egentligen lärt oss och hur går kampen
mot extremism och rasism? Vilken roll har skolan i att skapa ett mer
tolerant samhälle? Det är några av de frågor som Teskedsorden kommer
att diskutera under Almedalsveckan. Andra aktuella frågor är hur lärare
kan gå tillväga för att diskutera feminism med sina elever. För hur är det
egentligen ställt med jämställdheten bland dagens unga?
Intervjuförfrågningar
Lovisa Fhager Havdelin, verksamhetschef på Teskedsorden finns
tillsammans med stiftelsens ledamöter Jason ”Timbuktu” Diakité och
Lisa Bjurwald på plats under Almedalsveckan och ställer gärna upp för
att diskutera ämnen som diskriminering, näthat, tolerans och värdet av
ett långsiktigt arbete mot rasism i skolan.
Vid intresse kontakta Annika Widholm, 072-226 4942,
annika.widholm@teskedsorden.se
Program Almedalen
Så kan kultur motverka rasism
Söndag 3 juli kl 17:15-18:15, Ideella trädgården
Hur kan kultur bidra till att motverka främlingsfientlighet bland unga? Samtal om
hur skolan kan använda kultur för att arbeta med toleransfrågor.
Medverkande: Jason ”Timbuktu” Diakité, artist och författare; Negar Hassanzadeh,
ungdomsambassadör, Fryshuset; Maria Rönn, Vice förbundsordförande,
Lärarförbundet; Lovisa Fhager Havdelin, Verksamhetschef för Teskedsorden och
Thor-Björn Schiller, lärare, Raoul Wallenberg Academy.
Moderator: Behrang Kianzad. Arrangeras tillsammans med Raoul Wallenberg
Academy.

Alla borde vara feminister
Måndag 4 juli kl. 17:00-18:30, Ideella trädgården
Samtal om hur lärare kan diskutera feminism med unga och arbeta med jämställdhet
i svenska skolor. Uppläsning ur Chimamanda Ngozi Adichies bok “Alla borde vara
feminister”. Musik av Jason “Timbuktu” Diakité. Samtal och mingel! Arrangeras
tillsammans med: Svenska Kvinnolobbyn, FN-förbundet, Unizon, TCO och LO.
Medverkande: Linda Nordlund, ledarskribent på SvD; Lovisa Fhager Havdelin,
Verksamhetschef för Teskedsorden och Jason Diakité, artist och författare.
De första 50 personerna på plats får ett exemplar av Adichies bok, skänkta av Albert
Bonniers förlag.
Hur förhindrar vi ett nytt Utöya?
Torsdag 7 juli kl. 11-12, Ideella trädgården
Fem år efter Utöya – Vad har vi lärt oss? Hur går kampen mot extremism och
rasism? Kan skolan skapa ett tolerantare samhälle? Samtal om hur de nordiska
länderna har förändrats ur ett toleransperspektiv de senaste åren. Vilket ansvar har
skolan att utbilda om toleransfrågor och hur kan lärare arbeta i klassrummen för att
främja tolerans och förhindra radikalisering av unga?
Medverkande: Øyvind Strømmen, Journalist och författare; Daniel Norlander,
Tillfällig samordnare, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism;
Lovisa Fhager Havdelin, Verksamhetschef för Teskedsorden; Erik Lundberg,
Utredningsansvarig, Forum för levande historia och Jessica Olsson,
Distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Södermanland.
Moderator: Lisa Bjurwald, journalist och författare.

Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och respekt
människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är
att nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.
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