Programpunkter Lila shala Almedalsveckan 2014
HITTA HIT: Lila shala ligger i det rosa huset vid Södra porten i innerstaden, adress Södertorg 17
info@lilashala.se, www.lilashala.se, 0700-456 105.

MÅNDAG 30/6

TISDAG 1/7

ONSDAG 2/7

TORSDAG 3/7

FREDAG 4/7

LÖRDAG 5/7

LILLA SALEN - DET TYSTA RUMMET
7–8 Morgonyoga
12–13 Lunchyoga
Arr: Ortens yoga

7–8 Morgonyoga
12.15–13 Lunchyoga
Arr: Ortens yoga

7–8 Morgonyoga
Arr: Mariancila (Lila shala)

7–8 Morgonyoga
Arr: Mariancila (Lila shala)

7–8 Morgonyoga
Arr: Petra Kalla

8.45–9.30 Svenska med baby
Bruten segregation genom
mötesplatser för föräldrar och
barn. Kräver samverkan
för att lyckas

10-12 RFSL
Därför behöver Sverige en
folkhälsolag

11–12.30 Transföreningen
FPES, (Full Personality
Expression Sweden)
Paneldebatt FPES fokusfrågor

FRI TILLGÅNG TILL DET TYSTA RUMMET ALLA DAGAR 9–17
STORA SALEN - SAMTAL, WORKSHOPAR o BERÄTTELSER			
9.30–11.30 RUMMET
Antirasistisk politik i praktiken

10–11 RFSL / RFSL Ungdom
Skolans ansvar i hbtq-frågor

15–16 RFSL
Rätten till asyl, hur säkrar vi
den?

11.30–13 Föräldravrålet/Read My
Lips Scenkonst. Vem bär ansvaret
för en hållbar framtid? Hur gör
man praktik av klimatfrågan?

16.30–17 RUMMET
Dagens antirasistiska talare
17.15–22 Sverige 3.0, Workshop
Förändra samhällsklimatet
genom att förändra samtalsklimatet. Hur kan du bidra till
samtal som spelar roll under
Almedalen?

13.30–14.30 RFSL
En inkluderande politik för allas
lika rätt
15–16 ABF Gotland/Lila shala
Jämställdhet och klimat –
Hur hänger det ihop?
16.30–17 RUMMET
Dagens antirasistiska talare:
Asylstafetten

10–12 Urbergsgruppen/
Ojnareskogen. Ojnareskogen i
myt och verklighet – en berättelse
om kamp

14-15.30 ACT-ivist, Workshop
Hur du hanterar stress för att
kunna balansera aktivism och
vardag

13-13.45 Queera berättelser

15.45–16.15 Queera berättelser

14-16 RUMMET
Antirasistisk utvärdering
av veckan

13.30–14.30 RFSL
Mänskliga rättigheter för alla
– med juridikens hjälp

16.30-17 RUMMET
Dagens antirasistiska talare
Rashid Musa

16.30-17 RUMMET
Dagens antirasistiska talare
Revolution Poetry

16.30-17 RUMMET
Dagens antirasistiska talare

17.30–19 Asylstafetten
Från torg till torg en gränslös
teater om verklighet och flykt

17.30–19 Asylstafetten
Från torg till torg en gränslös
teater om verklighet och flykt

FANZINGOs #tonårsrum
10-16

FANZINGOs #tonårsrum
10-16

FANZINGOs #tonårsrum
10-16

22–22.30 Meditation för
antirasistisk kraft + samtal
Mitch Durell

KONTOR 139		
		

FANZINGOs #tonårsrum
10-16

Veckan möjliggörs av Lila shala, Gunilla Edemo, Louise Andersson tillsammans med volontärerna.

7–8 Morgonyoga
Arr: Petra Kalla

STORA SALEN
RFSL (rfsl.se)
Mänskliga rättigheter för alla – med juridikens hjälp,
2/7, 13.30–14.30
När politiker inte lyssnar, kan rättsväsendet vara en annan väg.
Här berättar juristen Kerstin Burman om sitt arbete för bl a
skadestånd till tvångssteriliserade transpersoner och pratar om
framgångar, motgångar och framtida planer.
Rätten till asyl, hur säkrar vi den? 30/6, 15–16
RFSL har jobbat med att stödja asylsökande hbtq-personer i
över 40 år. Många av de problem med att säkra asylrätten vi har
sett har varit desamma under många år. Juristen Aino Gröndahl berättar här om vilka åtgärder som borde vidtas, och var
ansvaret ligger.
En inkluderande politik för allas lika rätt 1/7, 13.30–14.30
Hur säkerställer vi att hbtq-kampen är antirasistisk? Hur jobbar
vi för en hbtq-inkluderande jämställdhetspolitik? Är den antirasistiska rörelsen jämställd? Finns det motstridiga intressen i
jämlikhetskamperna och hur jobbar vi på bästa sätt för allas lika
rätt? Samtal med aktivister från bla RFSL.
Skolans ansvar i hbtq-frågor 1/7, 10–11
Skolans insatser och ansvar för ett aktivt och engagerat arbete
kring hbtq-frågor måste förtydligas. Skolan har ett lagstadgat
ansvar att bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete. I praktiken
är resultaten bristfälliga och ohälsan bland unga hbtq-personer
kvarstår. Vilka åtgärder finns?
Föräldravrålet / Read My Lips scenkonst (foraldravralet.se)
Vem bär ansvaret för en hållbar framtid? Hur gör man praktik
av klimatfrågan? 1/7 11.30–13
Read my Lips scenkonst framför Elin Wägners ”Molnfödelse” för
att lyfta frågan ”Vad är hög levnadsstandard?”. Föräldravrålet
redovisar resultatet från sin granskning av parti-företrädarnas
klimatduglighet. Diskussioner om individens och politikernas
roller i omställningen till ett hållbart samhälle.
Rummet (rummets.se)
Antirasistisk politik i praktiken 30/6, 9.30–11.30
Hur kan vi formulera och bedriva en bred antirasism i praktiken
utan att förlora dess politiska udd? Hur kan vi omsätta den till
en konkret politik och göra antirasism till en valfråga? Rummet
diskuterar med inbjudna gäster. Separatistisk programpunkt.
Medverkande: Samson Beshir, Yasmin Hussein, Evin Ismail &
Nabila Abdul Fattah.
Antirasistisk utvärdering av veckan 4/7, 14–16
Rummet med inbjudna gäster kommer att diskutera, analysera
och recensera Almedalsveckan utifrån ett antirasistiskt perspektiv. Vilka kom till tals? Vilka glömdes bort? Hur har politiker,
organisationer och media behandlat antirasismen? Och vad
säger det om hur antirasistisk kamp värderas i Sverige?

Fanzingo / RFSL Stockholm / Fabula Storytelling
Queera berättelser 3/7, 15.45–16.15 + 4/7, 13–13.45
(queeraberattelser.se) Queera Berättelser är ett berättarprojekt
för unga hbtq-personer i åldrarna 13–25 med fokus på köns- och
sexualitetsnormer. Under Almedalen ges du den unika möjligheten att ta del av uppläsningar av ungdomarna som deltagit i
projektet. Hur är det att vara ung och queer i Sverige 2014?
Sverige 3.0, Workshop (sv3rige.se)
Förändra samhällsklimatet genom att förändra samtalsklimatet, 30/6, 17.15–21.15
Hur kan du bidra till samtal som spelar roll under Almedalen?
Vill du delta, medtag donation 50-100 kronor.
Svenska med baby (svenskamedbaby.n.nu)
Bruten segregation genom nya mötesplatser för föräldrar och
barn – kräver samverkan för att lyckas 2/7, 8.45–9.30
Svenska med baby sammanför barn och föräldralediga från
olika bostadsområden och med ursprung i hela världen. Hur kan
samverkan mellan ideell, offentlig och privat sektor skapa en
långsiktig verksamhet, för hela Sverige?
FPES (fpes.se)
Paneldebatt FPES 4/7, 11–12.30
Till vår panel har vi bjudit in politiker från samtliga riksdagspartier och integrationsminister Erik Ullenhag. Principen om
mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är en
viktig utgångspunkt för FPES arbete. Fokusfrågorna är neutrala
personnummer, hat- & hetslagstiftningen, diskrimineringslagen,
rikssjukvård för TS-personer, samt bemötandefrågor.
Signahl, ACT-ivist (signahl.se)
– ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 3/7, 14–15.30
Vi bjuder in dig i denna workshop till att uppdatera dina förhållningssätt till stress, samt att identifiera vilka steg du vill ta för
att främja ett schysst liv, i linje med dina värderingar. ACT bygger
på forskning om det mänskliga språkets utveckling, hur vår inre
dialog påverkar hur vi mår, och hur vi handlar. Med enkla verktyg
kan vi påverka hur vi hanterar omgivningens tryck för att kunna
ha ett långt engagemang med bibehållen energi.
Urbergsgruppen/Ojnareskogen
Ojnareskogen i myt och verklighet – en berättelse om kamp
2/7, 10–12 (ojnareskogen.se/urbergsgruppen.se)
Vi tar Ojnareskogen till Almedalen! Upplevelseberättelse
(guidad vandring i skogen bakom slutna ögonlock) trumma och
flöjt som ackompanjerar, berättar visionen om Nationalparken
Bästeträsk/Ojnare. Följs av samtal/workshop enligt backcasting-metoden för att skapa görbara mål och gå vidare i arbetet.
ABF / Lila shala (abf.se/gotland)
Jämställdhet och klimat – hur hänger det ihop? 1/7, 15–16
En diskussion om hur jämställdhet och klimatfrågan påverkar
varandra. Hur kan vi genom att jobba med den ena frågan samtidigt jobba för den andra? Medverkande: Alva Snis Sigtryggsson,

vice ordförande Fältbiologerna, Linnéa Engström, jämställdhets–
samordnare, MPs Jämställdhetskommitté och Saga Carlgren (V)
Moderator: Isabel Enström, ABF Gotland.
Asylstafetten (asylstafetten.se)
3/7, 4/7, 17.30–19
Från torg till torg en gränslös teater om verklighet och flykt.
En teater av och med personer som har erfarenhet av flykt.
Föreställningen tar sin början i framtiden där systemet med
gränser inte längre finns, och blickar tillbaka på år 2014 asylpolitik. Teatern är en del av Asylstafetten 2014. Samtal efter.
Dagens antirasistiska talare 16.30–17
Måndag meddelas senare, tisdag / Asylstafetten, onsdag meddelas senare, torsdag / Rashid Musa, fredag / Revolution Poetry!
LILLA SALEN
Lila shala (lilashala.se)
Yoga, meditation, tystnad och hållbar aktivism
Lila shala bidrar till hållbar aktivism genom att erbjuda dig som
arbetar för en bättre värld möjlighet att hämta kraft. Yoga månlör, mån & tis även lunchyoga 12–13. Efter yogan finns möjlighet
att samtala om hållbar aktivism. Alla är välkomna oavsett hälsa
och om du är nybörjare eller erfaren. Yogamattor, meditationskuddar och filtar finns att låna. Frivillig donation, förslag 20-100
kronor. Insamlade pengar bidrar till att vi kan hyra ut till olika
röster under veckan med en behovsprövad prissättning.
Det tysta rummet, mån–fre 9–17 drop-in
Stora flygplatser och sjukhus har ofta bönerum där människor
från alla religioner möts och praktiserar sida vid sida. Det här
är ett sådant rum i Almedalen – aktivister med hemvist i olika
organisationer är välkomna att utöva en stunds fredlig praktik av
valfritt slag i mellanrummen mellan seminarier och debatter.
Meditation för antirasistisk kraft 1/7, 22–23
Lila shala ligger några minuters promenad från domkyrkan, där
du under denna timme kan välja att lyssna till företrädare för SD
i Svenska Kyrkans Nikodemussamtal. Lila shala bjuder in till en
annan slags timme, då du har möjlighet att lyssna till dig själv,
samt efterföljande frivilligt samtal. OBS– meditationen kommer
att ledas på engelska av Mitch Durell.
KONTOR 139
Fanzingo (fanzingo.se) Fanzingos #tonårsrum, tis–fre, 10–16
Vuxna har makt över unga men glömmer ungdomsperspektivet.
Möt ditt unga jag, få ett nytt perspektiv! I Almedalen saknas
ungas människors röster. Fanzingo erbjuder dig möjligheten att
ta del av deras berättelser, som kan ge dig nya, oväntade perspektiv. I Fanzingos #tonårsrum får du också möta dig själv som
ung under en hypnotisk resa. Ta chansen att fly Almedalsbruset,
slappna av och tanka ny ung energi.

