PROGRAMPUNKTER LILA SHALA ALMEDALSVECKAN 2016
Hitta hit: Lila shala ligger i det rosa huset vid Södra porten i innerstaden; Södertorg 17
info@lilashala.se, www.lilashala.se, 0700-45 61 05

ONSDAG 6/7

TISDAG 5/7

MÅNDAG 4/7

TORSDAG 7/7

FREDAG 8/7

RECEPTIONEN

LILLA SHALAN – DET TYSTA RUMMET

Yinyoga (MC)
Mysore* (Lotta)

7–8
16–17.30

Hatha (Lotta) 
7–8
Mjuk hatha (Catarina)  12–13
Yinyoga (MC)
16–17

Hatha (Lotta) 
Yinyoga (MC)
Mysore* (Lotta)

7–8
12–13
16–17.30

Yinyoga (MC)
7–8
Qi Gong (Eva-Lotta)
9–10
Mjuk hatha (Catarina)  12–13
Mysore* (Lotta)
16–17.30

Mjuk hatha (Catarina) 
7–8
Hatha (Lotta) 
12–13

STORA SHALAN – SAMTAL, MÖTEN, SEMINARIER

Röda korset 

9–9.50

Vem tar ansvar för den
humanitära situationen för
människor på flykt?
Röda korset 

10.30–11.20

Vilka bli konsekvenserna av
den nya tillfälliga lagen?
Röda korset

13.30–14.20

Är asylrätten förlegad?
Röda korset 	 15–15.50
Vilka är de största utmaningarna inom integration?
Hur löser vi dem?

Bokningsbar tid  8.30–9.45
RFSL 

10–11

Hiv – en rättslig roulett
Bokningsbar tid 

RFSL 

8.30–9.30

Misstro–om HBTQ-personers
förtroende för olika
samhällsinstanser och vad
som behöver förändras.
Bokningsbar tid9.45–10.45

Riksteatern14.15–15

Riksteatern15.30–16.15
Hur påverkas kulturen av den
urbana normen?

RFSL

11–12.15

Sportfestens baksida –
när mänskliga rättigheter
kränks
RFSL 

12.30–13.45

Rättsäkra prövningar av
HBTQ-personers asylansökningar – finns det?
RFSL13.30–14.30
Situationen för asylsökande HBTQ-personer
Sveriges förenade
HBTQ-studenter

14.45–16

Hur påverkas människor
av Sveriges personnummersystem och könsbeteckningar?
* Föranmälan senast kl 12 samma dag, sms:a 0700-45 61 05
Behöver du eller din organisation en plats för ett öppet eller slutet samtal eller
ett spontant evenemang är du välkommen att kontakta oss, se ”bokningsbar tid”
i programmet. Mariancila Kim, mc@lilashala.se, 0700 – 45 61 05

8.30–9.45

En tryggare skola för unga
HBTQ-personer – strategi
och politik
RFSL 

11.30–14

Hur påverkar Donald Trump
svensk scenkonst?

RFSL 

9.45–10.45

Dagens transpolitik
RFSL

Bokningsbar tid

8–15

Gotlands regnbågsgrupp
15.30–16.30
Hur har livsvillkor ändrats
för HBTQI-personer i
västvärlden från antiken
till idag?

Ett rumsligt fanzine
Activist-in-Residence
Utställningen Ett rumsligt
fanzine visades på Gotlands
konstmuseum november
2015 till mars 2016. Den
skapades under två veckor
av deltagarna i Activist-inResidence programmet
2015. Ana Lok, Anastasia
Zhyvkova, Lucine Talalyan
och Kris visade reflekterande
och undersökande verk där
HBTQI-frågor och mänskliga
rättigheter står i fokus.
Arrangör:
Gotlands Regnbågsgrupp

11.45–13

Banbrytare – hur kan en
HBTQ-certifiering skapa
mer inkluderande verksamheter?

Yoga, ickevåldspraktik, tystnad - #hållbaraktivism, mån–fre
Lila shala vill bidra till ett hållbart samhällsengagemang genom
att erbjuda dig som arbetar för en bättre värld möjlighet att
hämta kraft. Se schemat ovan för tider. Efter passen finns
möjlighet att samtala kring temat. Alla är välkomna oavsett hälsa,
nybörjare eller erfaren. Yogamattor, meditationskuddar och filtar
finns att låna. Frivillig donation, förslag 20–100 kronor.
Det tysta rummet, mån–fre 9–11.30 + 13.30-16 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.

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

STORA SHALAN – SAMTAL, MÖTEN, SEMINARIER

GOTLANDS REGNSBÅGSGRUPP
Hur har livsvillkor ändrats för HBTQI-personer i västvärlden från antiken till idag? Fre 8/7, 15.30–16.30
Hur långt har vi kommit? En genomgång av HBTQI-begreppen och en
historisk beskrivning av HBTQI-personers livsvillkor i västvärlden från
antikens Grekland fram tills nutid.
Medverkande: Annika Wassén, genusvetare, Gotlands Regnbågsgrupp
RFSL
Hiv – en rättslig roulett Tis 5/7, 10:00–11:00
Kritik har riktats mot Sveriges hiv-lagstiftning. Hur används straffrätten
när det kommer till personer som lever med hiv? Hur påverkas levnadsförhållanden, och hur används egentligen brottsbalkens regler när
personer som lever med hiv är sexuellt aktiva?
Medverkande: Frida Sandegård, förbundsordförande, RFSL, Sara
Bäckström, förbundsjurist, RFSU, Peter Månehall, ombudsman, Hiv-Sverige
Misstro – om HBTQ-personers förtroende för olika samhällsinstanser
och vad som behöver förändras Ons 6/7, 8.30-9.30
I de nationella undersökningarna som RFSL har tagit fram framgår det
hur HBTQ-personer blir bemötta av de instanser som en kan välja att
vända sig till vid utsatthet som våld, hot och trakasserier. Resultaten pekar
tydligt på en utbredd misstro och osäkerhet gentemot polis, åklagare och
socialtjänst, vilket påverkar viljan att söka hjälp hos de HBTQ-personer som
är utsatta för våld, hot eller trakasserier.
Sportfestens baksida – när mänskliga rättigheter kränks
Ons 6/7, 11–12.15
Snart avgörs fotbolls-EM i Frankrike och om två år är det dags för nästa
stora fotbollsfest – VM i Ryssland. I Ryssland är organisations-, mötes- och
yttrandefriheten starkt begränsad, diskrimineringen av HBTQ-personer är
omfattande. Vem tar ansvar när mänskliga rättigheter kränks i sportens namn?
Medverkande: Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef, RFSL, Tomas
Eriksson, styrelseledamot, Riksidrottsförbundet, Niklas Enström, internationell ombudsman, Svenska elektrikerförbundet, Kristina Henschen,
chef, Union to Union, Sigrid Bergfeldt, moderator, Union to Union
Rättsäkra prövningar av HBTQ-personers asylansökningar – finns det?
Ons 6/7, 12.30-13.45
Vad innebär de tillfälliga förändringarna av utlänningslagen för
asylsökande HBTQ-personer? Hur har situationen för gruppen förändrats
med anledning av det stora antalet personer som sökte asyl under hösten
2015? Vad borde göras för att förbättra situationen?
Medverkande: Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande, RFSL Ulrika
Westerlund, fd förbundsordförande, RFSL
Situationen för asylsökande HBTQ-personer Ons 6/7, 13.30-14.30
Hur fungerar asylprocessen i Sverige för asylsökande HBTQ-personer?
Har Migrationsverket tillräcklig HBTQ-kompetens? Hur funkar det på
Migrationsverkets boenden? Vad borde göras?
Medverkande: Cihan Arikan, Styrelseledarmot, RFSL, Magnus Kolsjö,
Vice ordförande, RFSL

En tryggare skola för unga HBTQ-personer – strategi och politik
Tor 7/7, 8.30–9.45
Idag mår många HBTQ-ungdomar dåligt i skolan. Det behövs både
metoder som skolledningen och skolpersonal kan använda, samt lagändringar. Många rapporter från såväl Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, RFSL Ungdom och Folkhälsomyndigheten visar att
unga HBTQ-personer är väldigt utsatta. Speciellt utsatta är unga i skolmiljö, då det är skolplikt i Sverige och skolan fungerar som båd arbetsgivare och fackförening för elever. I skolan utsätts många unga HBTQpersoner för mobbing, trakasserier och hatbrott, ofta utan att skolan har
kunskap eller verktyg för att kunna skapa en tryggare miljö. Detta trots
att skolans roll är att främja demokrati och stärka unga personer.
Medverkande: Frank Berglund, förbundsordförande, RFSL Ungdom,
Oskar Wiik, förbundssekreterare, RFSL Ungdom, Caroline Källner, avdelningschef, Forum för levande historia
Dagens transpolitik Tor 7/7, 9.45–10.45
Det senaste året har det hänt mycket på det transpolitiska området.
Vi reder ut de nya statliga utredningar som presenterats och andra
aktuella frågor som berör transpersoner – till exempel hetslagstiftning
och åldersgränser vid könskorrigering.
Medverkande: Frank Berglund, förbundsordförande, RFSL Ungdom,
Yolanda Bohm, vice förbundsordförande, RFSL Ungdom
Banbrytare – hur kan en HBTQ-certifiering skapa mer inkluderande
verksamheter? Tor 7/7, 11.45–13
Under den senaste tiden har intresset för HBTQ-certifiering växt, liksom
en debatt om denna typ av satsningar. Vad kan en certifiering betyda
i praktiken? Hur kan normkritik vara ett verktyg för en mer inkluderande
verksamhet?
Medverkande: Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef, RFSL,
Karin Svensson, hr-chef, MKB Fastighets AB, Henric Hedberg, styrelseledamot, Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet
RIKSTEATERN
Hur påverkar Donald Trump svensk scenkonst? Tis 5/7, 14.15–15
Att Donald Trump kanske blir USA:s nästa president, att Europa upplever
den största flyktingströmmen sedan andra världskriget eller att Ryssland
inför så kallade ”anti-gay-lagar” är ämnen som man som konstnär kanske
inte kan låta bli att diskutera? Medan vissa menar att konsten har en
skyldighet att bidra till politisk förändring anser andra att konsten ska vara
ett rum fritt från yttre påverkan. Vad är egentligen konstens syfte, finns det
frågor som inte ska lyftas upp på en scen och vilka ämnen är egentligen
politiska? Ska och kan scenkonsten vara politiskt obunden?
I Riksteatern seminarium diskuterar vi ifall scenkonsten kan och bör ha
en politisk agenda och om scenkonsten som ett politiskt verktyg. I en värld
där antirasism och feminism ses som politiska ställningstaganden, går det
ens att göra scenkonst som inte är politisk?
Samtalet inleds med en monolog av Donald Trump framförd av Josette
Bushell-Mingo, konstnärlig ledare på Riksteatern.
Medverkande: Stina Oscarsson, regissör och debattör, Baker Karim,
filmkonsulent, Svenska Filminstitutet, Makode Linde, konstnär, Gustav
Deinoff, konstnärlig ledare, Unga Klara, Måns Lagerlöf, teaterchef, Riksteatern, Linda Zachrisson, kulturråd i Washington, moderator
Hur påverkas kulturen av den urbana normen? Tis 5/7, 15.30–16.15
För några år sedan myntades begreppet Den urbana normen, tanken om
att staden är normen och att landsbygden är det andra. Är staden framtiden? Och hur påverkas kulturen i så fall? Vilka historier, berättelser och
perspektiv får vara viktiga?

Medverkande: Måns Lagerlöf, teaterchef, Riksteatern, Po Tidholm, journalist
och författare, Maxida Märak, artist och aktivist, Zinat Pirzadeh, komiker,
moderator
RÖDA KORSET
Vem tar ansvar för den humanitära situationen för människor på flykt?
Mån 4/7, 9–9.50
100 000-tals människor flyr från kriget i Syrien mot tryggheten i Europa.
Hur ser situationen ut i flyktinglägren? Utmed flyktvägen? Och vad kan vi
göra för att skapa en mer humanitär situation för de som är på flykt?
Medverkande: Malena Rembe, MENA-teamet, Röda Korset, Lisa Hallstedt, Europahandläggare, Röda Korset, Elin Svensson, Enhetschef, internationella strategienheten, Migrationsverket, Melker Måbeck, Internationell
chef, Röda Korset, Alice Petren, Migrationskorrepondent, Sveriges Radio
Vilka bli konsekvenserna av den nya tillfälliga lagen?
Mån 4/7, 10.30–11.20
Just nu ser vi ett historiskt skifte i svensk flyktingpolitik. Det senaste året
har flera av riksdagens partier helt ändrat hållning i flyktingpolitiken.
Vilka blir konsekvenserna av den nya lagen? Hur kan samhället underlätta
för de som kommer till Sverige?
Medverkande: Anders Danielsson, GD, Migrationsverket, Ulrika Årehed,
Generalsekreterare, Röda Korset
Är asylrätten förlegad? Mån 4/7, 13.30–14.20
Strider avtalet mellan EU och Turkiet mot Genevekonventionen?
Är gränskontroller rätt väg att gå? Och vilka blir konsekvenserna av den
tillfälliga lagen om uppehållstillstånd?
Medverkande: Johan Forssell, Riksdagsledamot, Moderaterna,
Maria Ferm, Riksdagsledamot, Miljöpartiet, Christina Höj Larsen, Riksdags-ledamot, Vänsterpartiet, Aron Modig, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna, Carina Ohlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna,
Michael Arthursson, Riksdagsledamot, Centerpartiet, Emma Carlsson
Löfdahl, Riksdagsledamot, Liberalerna
Vilka är de största utmaningarna inom integration? Hur löser vi dem?
Mån 4/7, 15–15.50
Vilka är de stora utmaningarna för att vi ska bli ännu bättre på integration?
Och vad kan samhället göra för att bidra till en ännu bättre integration?
Medverkande: Monica Westerberg, Mångfaldschef, Skanska, Harry
McNeil, CEO, HERO Sverige AB, Anna Carlstedt, Ordförande, Röda Korset
SVERIGES FÖRENADE HBTQ-STUDENTER
Hur påverkas människor av Sveriges personnummersystem och könsbeteckningar? Ons 6/7, 14.45–16
Samhällets byråkrati brister i att säkerställa transpersoners rättigheter,
bland annat rätten till privatliv. Under panelsamtalet, där bl.a. transföreningen FPES medverkar, får ni en inblick i problematiken och vad som
kan göras för att förändra. Utgångspunkten är projektet ”Examensbevis
i fokus”, vilket kartlägger situationen på svenska universitet och hur nya
examensbevis utfärdas. Resultatet av projektet är handboken ”Examen
i rätt personnummer” som ger konkreta svar på hur examenshandläggare
kan ge ut nya examensbevis, en process starkt förankrad i lagen.
Metoden har rättssäkerheten och individens bästa i åtanke, och påvisar
vikten av diskretion.
Medverkande: Moa Björnemalm, tillförordnad ordförande, Sveriges
Förenade HBTQ-studenter

