KRAFTSAMLING 2011-2015
EN BRED INSAMLING AV TANKAR OCH IDÉER

PROGRAM
11.30 Registreringen öppnar Kulturens Hus
13.00 Välkommen! Kulturens Hus
Anja Storelv med band

13.15 Föreläsning/samtal

16.00 Workshoppass 2 Clarion & Kulturens Hus
17.05 Middag Kulturens Hus
18.05 Återsamling Kulturens Hus
Until the end crew

Paul Rusesabagina & Peter Örn
	
Markus Fagervall & Tony Björkenvall

18.45 Föreläsning

14.15 Fika Kulturens Hus
14.40 Workshopspass 1 Clarion & Kulturens Hus

20.00 Slut!

Mona Sahlin
The Magnettes

Rörelser som gör skillnad! Om civilsamhällets kraft i regional utveckling.

(Workshops nr. 1A, 1B)
Plats: Kulturens Hus, Hägnan
För ett attraktivt och öppet Norrbotten behövs aktiva rörelser. Civilsamhället är en TILL växtfaktor för länet.
Workshopsledare: Ylva Löwenborg Regionchef Sensus, Niclas Bromark chef Västerbottens idrottsförbund. Arrangör: Sensus studieförbund och
Västerbottens idrottsförbund i samverkan med SEÖN(föreningen för social ekonomi övre Norrland).

Action, no words!

(Workshops nr. 2A, 2B)
Plats: Kulturens hus, Världsarvet
Lär dig göra skillnad! Verktyg för att nå och engagera unga för deras och din verksamhets utveckling samt
för ett Norrbotten där unga har inflytande och delaktighet.
Workshopledare: Sofia Larsson, samordnare för unga, Kulturförvaltningen i Luleå. Arrangör: Kulturförvaltningen, Luleå kommun.

Social innovation för tillväxt och utveckling i Norrbotten

(Workshops nr. 3A, 3B)

Plats: Kulturens Hus, Lilla salen
Välkommen att utforska hur sociala innovationer kan bidra till en jämlik och jämställd regional tillväxt i Norrbotten.
Vi tar avstamp i erfarenheter från LTU, Sunderby folkhögskola och Coompanion Nord.
Workshopsledare: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet. Arrangör: Luleå tekniska universitet, Sunderby folkhögskola,
Coompanion Nord.

Ungas inflytande i utveckling av samhället

(Workshops nr. 4A, 4B)
Plats: Kulturens Hus, Olga Bardh
En workshop där vi kreerar konkreta förslag för hur ungas delaktighet och inflytande samhällsutvecklingen ska bli större.
Workshopsledare: Sofie Skalstad, NyTänk. Arrangör: Ung I Tornedalen och NyTänk.

Demokrati – mitt ansvar

(Workshops nr. 5A, 5B)
Plats: Clarion, Valley
Vi behöver metoder för att upptäcka och hantera mindre jämlika strukturer som florerar i vår vardag.
Deltagarna får prova verktyg från projektet som vann Norrbottens jämställdhetsstipendium 2014.
Workshopsledare: Kristina Bergdahl. Arrangör: Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kristina Bergdahl.

Ensam är inte stark. Samverkan för framgång och hälsa!

(Workshops nr. 6A, 6B)
Plats: Kulturens Hus, VIP
Ensam är inte stark. Positiv kraft skapas när idrotten, myndigheter, företag och andra jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål.
Resultatet blir ett friskare, mer välkomnande och attraktivare Norrbotten.
Workshopsledare: Åsa Christensen, Annemari Johansson och Helene Johansson. Arrangör: Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Machomyten i Kiruna, men också mångfald, jämställdhet, och tillväxt (Workshops nr. 7A, 7B)
UTGÅR!

Hands on – Kyrkan gör skillnad

(Workshops nr. 8A, 8B)
Plats: Kulturens Hus, Erik Lindgren
Svenska Kyrkan uppmärksammar, påverkar, samarbetar och gör konkret skillnad för utsatta människor.
Du får veta mer om hur vi gör nu och tillsammans diskuterar vi framtiden.
Under kreativa former skapar vi en mötesplats kring gemensamma utmaningar.
Workshopsledare: Linda Olofsson, Luleå Stift och Ulf Hägglund, European Minds. Arrangör: Svenska Kyrkan, Luleå stift.

Hot eller Tillgång?

(Workshops nr. 9A, 9B)
Plats: Kulturens Hus, Biblioteket vingen
Samtal och övningar för att öka kunskaperna och få verktyg för att jobba mot islamofobi och för ett Norrbotten för alla.
Workshopsledare: Anna Waara och Aya Mohammed. Arrangör: Projektet MIO- Mångfald, Islamofobi, Organisering.

Mångfald – en faktor för tillväxt

(Workshops nr. 10A, 10B)
Plats: Kulturens Hus, Labyrinten
Norrbotten behöver öka sin befolkning och alla som bor och lever här behövs. Hur blir mångfald en kraft?
Jämställdhet och integration – hur går man från tanke till handling? Hur blir policydokument till verkstad i vardagen?
Workshopsledare: Anna-Lena Pogulis, Vera Nilsson, Piteå kommun. Marie Näslund Jakobsson, Åsa Tjärnberg, IUC Norrbotten.
Arrangör: Piteå kommun och IUC Norrbotten.

Vad kan du göra?

(Workshops nr. 11A, 11B)
Plats: Clarion, Horizon
En workshop med berättelser om människor som förändrar. Vilka är dina berättelser? Dela och inspireras.
Det blir inspiration och konkreta förslag till hur man kan öka jämställdhet och mångfald.
Workshopsledare: Sara Nilsson. Arrangör: JÄMSA AB.

Dina rättigheter – mina skyldigheter

(Workshops nr. 12A, 12B)
Plats: Clarion, Ridge
Samtal om verkliga eller fiktiva situationer där diskriminering kan uppkomma. Rätten att inte
diskrimineras motsvaras av skyldigheten att inte diskriminera. Lever vi upp till det? Hur vet vi det?
Workshopsledare: Maria Bideke och Jan-Olov Madeleine Ågren. Arrangör: Rättighetscentrum Norrbotten.

Bygga broar med brobyggare

(Workshops nr. 13A, 13B)
Plats: Clarion, River
På vilket sätt kan romska brobyggare hjälpa din organisation att utvecklas?
Kom med på en timmes resa och möt dig själv!
Workshopsledare: Katarina Parfa Koskinen, Tanja Hagert, Kyösti Lindberg och Regina Lindberg. Arrangör: Luleå kommun.

Ingen kommer undan politiken!

(Workshops nr. 14A, 14B)
Plats: Clarion, Sunset
Hur får vi fler unga att vilja engagera sig och ta sig an politiska uppdrag? Det ställs nya och komplexa krav på framtidens
förtroendevalda. Är medborgarnas krav ett hinder eller en förutsättning för att kunna göra skillnad? Här får du smakprov
av kluriga dilemman och värderingsövningar från Politikerakademin.
Workshopsledare: Eva Moe och Karin Botås från Reglab, Linnea Ekman (m) och Tore Andersson Hjulman (v). Arrangör: Reglab Sverige –
forum för lärande om regional utveckling.

Integration? Lär av landsbygden.

(Workshops nr. 15A, 5B)
Plats: Clarion, Sky
På landsbygden vill vi bli fler. Kan vi ta emot fler asylsökande/nya svenskar på landsbygden i Norrbotten?
Workshopsledare: Åse Blombäck och Torsten Fors. Arrangör: Hela Sverige Ska Leva Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Allt kan börja med en låda… Machofabriken

(Workshops nr. 16A, 16B)

Plats: Clarion, Sea
Machofabriken är metod och material för dig som arbetar med unga för ökad jämställdhet och för att förebygga våld.
Vi visar hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.
Workshopsledare: Marie Wallstén och Maria Åberg. Arrangör: Teater Scratch.

Djärva mål för ett inkluderande Norrbotten

(Workshops nr. 17A, 17B)
Plats: Kulturens Hus, Stina Arnonson
Peppigt och intressant om hbtq, normkritik och mångfald. I denna workshop sätter vi tillsammans
djärva mål för mänskliga rättigheter, inkludering och mångfald i länet. Vilka vill vara med?
Workshopsledare: Sophie Gunnarsson och Mikael Bernau – verksamhetsledare RFSL. Arrangör: RFSL Luleå och norra Norrbottens län.
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Ko över Sarek
Högt över fjällen där flyger en ko
den flyger långt bort,
där den kan finna ro.
Där västvinden sjunger
sin eviga sång
som avslöjar allting en gång.
Den sången som sjunger om livet
som det är
och att det kan slösas
till ingen nytta.
Högt över fjällen där flyger en ko
kanske den flyger på sin tro.
Vår värld trasas sönder
av krigsproduktion,
kortsynt taktik och vapenexpansion.
Gagnar det människan
med ett ökat försvar
när det enkla livet inte får något svar?
Sätt dig och fånga en enda minut.
Tänk efter, det är faktiskt livet
som räknas.
Högt över fjällen där flyger en ko
kanske den flyger på sin tro.
NORRLÅTAR

www.kraftsamling.net
facebook.com/kraftsamling

Följ på Twitter och Instagram #kraftsamling

