INBJUDAN
Forumet för etniska relationer 2018: MAKT ökar med användning
tisdagen den 22 maj 2018, kl. 09:00 -16:00
Helsingfors, Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3
Deltagarna måste anmäla sig
senast 15 maj: https://link.webropolsurveys.com/S/B41BF7B7476E6A0F
Information: Delegationen för etniska relationer; Justitieministeriet, etno.om(at)om.fi
Huvudspråk i Forumet är finska, i workshopparna 1 & 3 engelska. Vi uppmuntrar de
deltagarna att diskutera fritt och att använda också olika språk.
Program

http://oikeusministerio.fi/sv/etno-forum

PROGRAM
9.00
9.50

Registering & frukost
Evenemanget öppnas, Festsalen på våning 0

10.00

TALK THE TALK - Dialogbaserade publikdiskussioner
Som påverkare i Finland, justitieminister Antti Häkkänen
Som politisk medborgare i Finland, riksdagsledamot Ozan Yanar

10.30

Makt i Finland. PhD, chefredaktör Johanna Vuorelma
Vad är makt? Politik, ekonomi, juridik, vetenskap, kultur, mediesynlighet, kön, privat eller offentligt?
På vilket sätt påverkar maktens olika dimensioner och maktutövarna varandra?
Vilken inverkan har de ständiga ändringarna i omvärlden på demokratin och maktstrukturerna i Finland?
Vilka fungerar som förändringsagenter för samhälleligt påverkande och vem blir i marginalen?
Varför är avsaknaden av möjligheter att påverka en viktig fråga när det gäller att trygga goda relationer
mellan befolkningsgrupper och samhällsfred.
Hur kan möjligheterna för de främmandespråkiga att påverka i det finländska samhället förbättras?

10.45

TALK THE TALK - Dialogbaserade publikdiskussioner

11.00

I kärnan och utkanten av samhälleligt påverkande
Medierna som ett medel för påverkare, riksdagsledamot Ozan Yanar
Demokratindikatorerna - vem i Finland röstar och på vem?
akademiforskare Hanna Wass & doktorsavhandlingsforskare Josefiina Sipinen
Att påverka genom forskning, äldre forskare Kaisa Schmidt-Thomé
#etnofoorumi

@Etnoetno

11.20

TALK THE TALK - Dialogbaserade publikdiskussioner

11.40

Makten av åsikter
Det civila samhällets makt att påverka,
generalsekreterare Kaari Mattila, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
Samhällsansvar och den privata sektorn ändrar världen,
mångfalds- och delaktighetsexpert Sara Salmani, Miltton Oy

11.50

TALK THE TALK - Dialogbaserade publikdiskussioner

12.00

Lunch

12.45-15.00

Kaffepaus & workshopparna 1-2-3-4-5

15 .00

Kultur. Festsalen på våning 0
Akvariediskussion om resultaten av workshopparna
Slutord, generalsekreterare Peter Kariuki, Delegationen för etniska relationer

16.00

Forumet avslutas

#etnofoorumi

@Etnoetno

WORKSHOPPARNA KL. 12.45-15.00
They are must-have, not just nice-to-have:
möjligheterna för främmandespråkiga att påverka i det finländska samhället.
Hur kan möjligheterna att delta förbättras och vem tar ansvaret för det?

WORKSHOP 1 REFUGEE PARTICIPATION FROM DAY ONE (in English)
Organizer: UNHCR in collaboration with Etno's member associations





How can persons with refugee background participate in the design, implementation,
monitoring and evaluation of all policy, legislative, procedurial or programmatic
developments that may impact on them and their communities?
In Finland, are all the members of communities with refugee background equally involved
in decision-making processes and activities that affect their lives?
How can participation be ensured for all women, girls, boys and men of all ages and
backgrounds in an age/gender/diversity sensitive manner -starting with reception, through
integration and beyond?

WORKSHOP 2 LANDSKAPERNAS MAKT OCH ORGANISATIONER
Arrangör: Delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE




Vilka strukturer för makt och påverkan håller det på att byggas upp i landskapen?
På vilket sätt kan främmandespråkiga få sin röst hörd i dem?
På vilket sätt kan främmandespråkiga delta i landskapens beslutsfattande och påverka via
organisationer?

WORKSHOP 3 REPRESENTATIONS IN THE MEDIA & THE POWER OF THE VISIBILITY AND VOICE
Medierepresentation och kraften av att få synlighet (på finska & engelska)
Arrangör/ organizer: ARF (Anti-Racist Forum) &
ARMA (Anti-Racism Media Activist Alliance) –project, Konestiftelse



Why "from us to us" is needed to support and empower participation?
Varför behövs ”från oss till oss”-verksamhet för att stödja möjligheterna att påverka?

WORKSHOP 4 TJÄNSTEDESIGN FÖR ATT LÖSA PROBLEMEN!
Arrangör: Delegationen för etniska relationer ETNO




På vilket sätt kan man genom tjänstedesign förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet och
spara pengar?
Varför är det viktigt att främmandespråkiga är med i utvecklingen av offentliga tjänster och
offentlig verksamhet?
Testa tjänstedesign! CASE: digital tjänst för uträttande av ärenden

WORKSHOP 5 DET ÄR ONÖDIGT ATT RÖSTA & PÅVERKA – INTE SANT?
Arrangör: Moniheli ry




hur kan främmandespråkiga ges mer information om röstning och deltagande och hur
kan man öka deras förtroende för möjligheterna att påverka?
I Finland är främmandespråkiga tydligt mindre ivriga att ställa upp som kandidater vid val
än invånare med något av nationalspråken som modersmål. Främmandespråkiga
kommunalvalskandidater blir också tydligt mer sällan invalda.
Främmandespråkiga och i synnerhet ungdomar med ett främmande språk som
modersmål får inte erfarenhet av kommunala politiska förtroendeuppdrag och känner inte
sig hemma inom den politiska föreningsverksamheten.

#etnofoorumi

@Etnoetno

