Seminarium 5 mars 2014

Program
Ewa Thalén Finné (m), Riksdagens Scoutnätverk hälsar välkommen
Maria Ferm (mp) inleder seminariet
Anton Landehag, Scouterna, presenterar Värsta rapporten
Paneldebatt: Kawa Zolfagary, debattör och skribent, Jonas Berg, VD Ica Maxi Södertälje, Sofia B Karlsson,
projektledare Fotboll för alla, Martin Björgell, ordförande Scouterna. Moderator: Nisha Besara, General
Manager för Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Avslutning – Riksdagens Scoutnätverk
Twittra gärna om #värstafördomen under seminariet.

Kawa Zolfagary
Debattör, skribent och författare som fick stor uppmärksamhet för boken ”Vita
kränkta män”. Kawa Zolfagary är grundare av feministiska Genusfolket, som idag är
en del av den antirasistiska, feministiska och maktkritiska sajten Politism. Arbetar
till vardags som pressekreterare hos fackförbundet Kommunal.

Jonas Berg
VD för Ica Maxi Södertälje som genom tidig insikt och erfarenheter kring utanförskap aktivt arbetar med att öka mångfalden bland sina medarbetare. Jonas
Berg har utsetts till ”Årets näringsrikaste företagare” i Södertälje för sitt starka
engagemang för utvecklingen av staden.

Ewa Thalén Finné
Riksdagsledamot (m) och ordförande i Riksdagens politiskt obundna scoutnätverk.
Ewa Thalén Finné vill att det ideella engagemanget ska få ta plats i samhället
och jobbar för en jämställd värld där människor tillåts förverkliga sina drömmar
oberoende av bakgrund, kön eller sexuell läggning.

Sofia B Karlsson
Sociolog och genusvetare med erfarenhet av likabehandlings-, mångfalds- och
jämställdhetsfrågor från högskolesfären och idrottsvärlden. Sofia B Karlsson är
författare till boken ”Passa och passa in” om sport, genus och utbildningsval, ett
samarbete mellan AIK och Karolinska Institutet.

Maria Ferm
Riksdagsledamot och Miljöpartiets talesperson för migration, integritet och
ungdomsfrågor. Maria Ferm var under flera år språkrör för Grön Ungdom och nu
ledamot i Miljöpartiet de grönas partistyrelse. Maria använder sin plats i riksdagen
för att göra Sverige till ett flyktingvänligare land och sitter i Migrationsverkets
insynsråd.

Martin Björgell
Scout som tilldelades stipendiet Kompassrosen 2011 från Konungens stiftelse Ungt
ledarskap, för sitt engagemang inom gränsöverskridande värdebaserat ledarskap.
Martin Björgell jobbar ideellt som en av två ordförande i Scouternas styrelse och är
privatmarknadschef på Handelsbanken i Sundbyberg.

Anton Landehag
Författare till Värsta rapporten, en rapport inom ramen för Scouternas projekt
Värsta fördomen, som verkar för dialog och reflektion kring normer, fördomar och
värderingar. Anton Landehag är jurist och projektkoordinator på Scouterna. Han har
en bakgrund som ordförande i riksorganisationen Ungdom Mot Rasism.

Nisha Besara
General Manager för Postkodlotteriets Kulturstiftelse, som ger stöd till projekt
som främjar samarbete över gränser och verkar för en värld där människor möts
på lika villkor. Nisha Besara var tidigare chefredaktör för Dagens Arena och har en
bakgrund som politiskt sakkunnig hos f.d. integrationsminister Jens Orback.

