
Programpunkter Lila shala Almedalsveckan 2015
Hitta hit: Lila shala ligger i det rosa huset vid Södra porten i innerstaden, adress Södertorg 17

info@lilashala.se, www.lilashala.se, 0700-45 61 05

MÅNDAG 29/6 TISDAG 30/6 ONSDAG 1/7 TORSDAG 2/7 FREDAG 3/7 LÖRDAG 4/7

7-8  Yinyoga (MC)
12-13  Mjuk hatha (Ida)

8-9 Bokningsbar tid*

9-10.20 Röda Korset 
Framgångsrik integration – 
Sverige ett föregångsland?

13-14 Röda Korset  
Vem tar ansvar för EU- 
migranterna?

15-16 Röda Korset  
Vad har vi lärt av oss av 
ebola-epidemin i Västafrika 
och jordbävningen i Nepal?

God, Love, Pride: Ilar Gunilla Persson
HBTQI-personer (homosexuell, bisexuell, transperson, interkönad  
och queer) som har sin bakgrund i något religiöst trossamfund är huvud-
personerna i mitt fotoprojekt. Genom samtal/brevväxling har vi kommit 
fram till en händelse, ett ord, ett minne som präglat mötet mellan deras 
tro och identitet, och sedan visualiserat det.

Om gruvan kommer: Urbergsgruppen
Urbergsgruppens utställning ”Om gruvan kommer” visas på Lila shala 
måndag–torsdag under Almedalsveckan. Tre platser – tre hot.  
Utställningen berättar i ord och bild om Gállok och Rönnbäcken i norr 
och om Ojnareskogen i söder, unika natur- och kulturmiljöer som alla 
hotas av gruvindustrin.

*Möjlighet finns att boka spontana möten / konferens och på dessa tider.  
Vid intresse, kontakta Emelie Bergbohm, 0730696778
**Kom i par om du vill yoga tillsammans med någon du känner.

8-9.45 Bokningsbar tid*

10-12 Urbergsgruppen,  
Norra Kärr/Gränna
Hur mycket tål  
Vättern?

12-13 RFSL
Skadestånd till tvångssterilis-
erade transpersoner

13-14 RFSL
Hur kan vi förbättra den 
psykiska hälsan?

14-16 RFSL
65 år av motgång och 
framgång – är det dags att 
pensionera RFSL?

16.15-17 Bokningsbar tid*

8-9 Bokningsbar tid*

9.30-10.30 RFSL 
Hur kan en HBTQ-certifi-
ering göra din verksamhet 
mer inkluderande? 

10.45-11.45 Bokningsbar tid*

12-13 RFSL  
Hur kan vården för trans- 
och intersexpersoner bli 
bättre?

13.15-14.45 Bokningsbar tid*

15-16 RFSL  
Hur uppnå lika rättigheter 
för alla? Strategier och me-
toder för hbtq-,  funkis- och 
antirasiströrelsen  

16.15–17 Bokningsbar tid*

8–9 Bokningsbar tid*

9.30-10.30 RFSL 
Hur kan vi skapa en familjepolitik  
för alla?

11-12.30 Bokningsbar tid*

12.45-14 Sveriges Förenade 
HBTQ-studenter 
Den normativa utbildningen

15-16 RFSL Ungdom 
Hbtq och diskriminering i skolan

16.15-17 Bokningsbar tid*

8–12.30 Bokningsbar tid*

12.45-13.45 RFSL 
Hbtq-personers rätt till asyl

14-15.45 Bokningsbar tid*

20-22 RFSL-mingel

7-8 Mjuk hatha (Ida)
12-13 Yinyoga (MC)

7-8 Yinyoga (MC)
12-13 Hatha (Nadja)

7-8 Mjuk hatha/Yin (MC/Ida)
12-13 Acroyoga** (Catarina)

7-8 Virya (Catarina)
12-13 Yinyoga (MC)

LILLA SHALAN – DET TYSTA RUMMET

STORA SHALAN – SAMTAL, MÖTEN, SEMINARIER

RECEPTIONEN – FOTOUTSTÄLLNINGAR

Fri tillgång till det tysta rummet mån-fre 9-12, 13-17

11-17 Recycle the rainbow RFSL secondhand shop, torsdag-lördag
Södertorg

Veckan möjliggörs av Lila shala och shalans vänner tillsammans med volontärerna.



STORA SHALAN – SAMTAL, MÖTEN, SEMINARIER

LILLA SHALAN – DET TYSTA RUMMET 

SÖDERTORG

RFSL  www.rfsl.se

Skadestånd till tvångssteriliserade transpersoner
Tisdag 30/6 12-13
Mellan åren 1972 och 2013 tvångssteriliserades människor som ville 
ändra juridiskt kön i Sverige. Hur ska vi göra för att de som utsattes för 
detta ska få upprättelse? Vi diskuterar kring varför regeringen borde be 
om ursäkt och betala ut skadeståndet. 

Hur kan vi förbättra den psykiska hälsan?
Tisdag 30/6 13-14
RFSL har under några års tid haft ett ökat fokus på frågor som rör 
psykisk ohälsa. Här fortsätter vi arbetet och tar hjälp av experterna på 
RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. 

65 år av motgång och framgång – är det dags att pensionera RFSL? 
Tisdag 30/6 14-16
I år är det 65 år sedan RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisex-
uellas, transpersoners och queeras rättigheter – bildades. Sedan 1950 
har mycket förbättrats för hbtq-personer i Sverige. Innebär detta att vi 
är framme vid målet och att det är dags för RFSL att pensionera sig?  
Kl. 14:00: Representanter från Riksdagens partier ges möjlighet att pre-
sentera sin present till 65 åringen RFSL. Kl. 15:00: Tårtkalas och mingel. 

Hur kan en HBTQ-certifiering göra din verksamhet mer inkluderande?
Onsdag 1/7 9.30-10.30
RFSL har arbetat med HBTQ-certifieringar sedan 2008. Intresset har 
växt för varje år och nu är det en stor blandning av verksamheter som 
har valt att bli HBTQ-certifierade av oss. Fortfarande dominerar aktörer 
inom vård och omsorg, men vi välkomnar en större bredd. Välkomna till ett 
informativt seminarium med stor möjlighet att ställa frågor om vad en  
certifiering innebär och vilka verksamheter som kan komma ifråga för detta. 

Hur kan vården för trans- och intersexpersoner bli bättre?
Onsdag 1/7 12-13
Hur försäkrar vi att vården av trans- och intersexpersoner blir jämlik 
över hela landet? Ett nytt kunskapsstöd är framtaget för vård och 
behandling av personer med könsdysfori, men vem säkerställer att det 
används? Hur kan politikerna tillse att trans- och intersexpersoners  
rättigheter inte kränks? 

Hur uppnå lika rättigheter för alla? Strategier och metoder för hbtq- 
funkis- och antirasiströrelsen
Onsdag 1/7 15-16
Hbtq-rörelsen, den anti-rasistiska rörelsen, och funkisrörelsen har inte 
så ofta samarbetat för att driva sina frågor, men under senare år har 
kontakterna ökat. Vilka metoder använder man sig av för att uppnå 
politisk förändring? Finns det skillnader i strategier, likheter i frågor? 

Hur kan vi skapa en familjepolitik för alla?
Torsdag 2/7 9.30-10.30
Hur kan mångfalden av familjer bättre speglas i lagstiftningen? Vilka 
förändringar borde göras? Vi diskuterar kring könsneutral föräldraska-
pspresumtion, lika tillgång till assisterad befruktning samt surrogat-
mödraskap. 

Hbtq och diskriminering i skolan
Torsdag 2/7 15-16
Hur förhindrar vi att diskriminering och trakasserier av hbtq-personer 
sker i skolmiljön? Ohälsan är alarmerande bland hbtq-ungdomar och om 
inte skolan är trygg plats, var ska de då vända sig? Det saknas konkreta 
verktyg för att både motverka hbtq-fobi och rasism och för att ta hand 
om de utsatta.

Hbtq-personers rätt till asyl
Fredag 3/7 12.45-13.45
Vi har sedan början av 70-talet arbetat med att stödja asylsökande 
hbtq-personer. Mycket har förändrats sedan dess, men ännu återstår 
mycket arbete innan alla asylsökande hbtq-personer kan garanteras en 
rättvis och rättssäker prövning av sin asylansökan. 

RÖDA KORSET  www.redcross.se

Framgångsrik integration – Sverige ett föregångsland?
Måndag 29/6 9-10.20
Vad är framgångsrik integration? Hur ligger Sverige till jämfört med 
övriga EU? Vilka är våra största utmaningar? Och vad kan politiker, 
myndigheter och civila samhället göra för att underlätta integrationen  
i samhället? 

Vem tar ansvar för EU-migranterna?
Måndag 29/6 13-14
Tusentals EU-migranter kommer till Sverige utan bostad och försör-
jning. Många av dem försörjer sig genom tiggeri. Vilket ansvar har 
samhället? Vad gör vi? Vad kan näringslivet göra för att visa humanitet? 
Och vilket politiskt ledarskap krävs?

Vad har vi lärt av oss av ebola-epidemin i Västafrika och jordbävningen  
i Nepal?
Måndag 29/6 15-16
Vad har vi lärt av oss av Ebola-epidemin i Västafrika och jordbävningen 
i Nepal? Har vi arbetat tillräckligt med att bygga motståndskraft? Vad 
krävs för att koppla humanitära insatser med utvecklingsinsatser? 
Hur ska de ekonomiska förutsättningarna se ut och vilket politiskt 
ledarskap behövs?
 
SVERIGES FÖRENADE HBTQ-STUDENTER  www.hbtqstudenterna.se

Den normativa utbildningen
Torsdag 2/7 12.45-13.45
Kompentensutveckla högskolan om normkritik, hbtq och diskrimin-

eringsgrunderna. SFQ presenterar rapporten ”Avslöja heteronormen!” 
om cis- och heteronormer i utbildningen. Hur verkar och samverkar 
normer i utbildningen? Och vad innebär normativitet för utbildningen 
och för studenten? 

URBERGSGRUPPEN, NORRA KÄRR/GRÄNNA  www.urbergsgruppen.se

Hur mycket tål Vättern?
Tisdag 30/6 10-12
Åt ena hållet Vättern åt andra hållet Svartån, Sommen med flera sjöar 
på väg ut mot Östersjön. Kan ett utländskt bolag få etablera ett dagbrott 
i Norra Kärr där den planerade verksamheten ska släppa ut en halv 
miljon liter processvatten i timmen i decennier och hota två sjösystem 
och dricksvatten för miljoner människor … GRUVA ELLER VATTEN? VI 
MÅSTE VÄLJA!

LILA SHALA  www.lilashala.se
Yoga, ickevåldspraktik, tystnad - #hållbaraktivism
Lila shala bidrar till hållbar aktivism genom att erbjuda dig som arbetar 
för en bättre värld möjlighet att hämta kraft. Yoga mån-fre morgonyoga 
7-8, 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.

Det tysta rummet, mån–fre 9–12 + 13-17 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.

Recycle the Rainbow RFSL second hand
11-17, torsdag-lördag
I år kommer RFSL lansera sin pop-up-butik i samarbete med RFSL 
Gotland & Lila shala. Alla pengar vi samlar in går till föreningen 
RFSL Newcomers arbete, ett nationellt projekt som stöder asyl- 
sökande hbtqi-personer. Bland annat behöver vi pengar till månads-
kort i kollektivtrafiken, boende i krissituationer och juridiska ombud. 
Vi behöver din hjälp för att göra butiken till en succé!


