Den 3 april bjuder ICLD in till en workshop på temat Jämlikhet/rättvis och inkluderande
behandling. Föreläsare är Torbjörn Messing, certifierad jämställdhetskonsult med stor och
lång erfarenhet inom området. Läs mer om honom här: jamntskagg.se.

Under dagen kommer ni också få möjlighet att diskutera utmaningarna relaterat till de
samarbeten som ni själva är involverade i inom programmet Kommunal Partnerskap.
Målgrupp:

Aktiva svenska kommuner inom programmet Kommunalt Partnerskap.
Samordnare/projektledare.

Syfte:

Ökad kapacitet, och ökad medvetenhet om vikten av att integrera jämlik/rättvis
och inkluderade behandling i partnerskapen.

Tid:
Plats:

3 april 2017 8.30-16.00
Business Center Solna Strand, Vretenvägen 13. Lokal Triangelgalaxen/
Andromedagalaxen.

Kostnad:

ICLD bekostar workshopen, lunch och fika samt resa till och från Stockholm för
dem som behöver. (Om någon behöver övernattning får man stå för den
kostnaden själv).

Anmälan:

Anmäl er till partnership@icld.se. Ange namn, roll i partnerskapet, organisation
samt särskilda önskemål om kost. Ange också om ni behöver kod för bokning av
resa. Om ni har frågor kontakta Myriam Chilvers 076-543 01 22 eller Karin Norlin
Bogren 073-461 86 22. I samband med att ni får bekräftelse på att det finns
platser kvar får ni också bokningskoder för att boka er resa till Stockholm. Ni
bokar alltså INTE på egen hand utan genom vår resebyrå.
Senaste anmälningsdatum är 20 mars!
Varmt välkomna!

Workshop 3 april – Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling
08.30 – 9.00 Kaffe och macka
9.00 – 9.15 ICLD hälsar välkommen. Kort introduktion - Lokal demokrati/ICLD:s
resultatramverk. De tematiska prioriteringarna.
9.15 – 15.50 Torbjörn Messing. Lunch ca 12-12.45 och eftermiddagsfika ca 15.00
Resultatramverket
Jämlikhet ska vara både ett mål och ett medel. Ett specifikt mål i sig, men även ett medel för
att nå alla de andra målen.
Kärnområde: Jämlikhet, Inkludering - Normkritisk och interkulturell ansats
Vilka normer råder i länderna/projektet? Vilka normer begränsar och exkluderar? Hur
reproducerar vi själva normer? Har vi förmågan att placera in vår svenskhet i en
global kontext och se vår egen annorlundahet?
Jämställdhetsintegrering som strategi
Jämställdhetsintegrering handlar om att fördela skattepengar likvärdigt och bra och integrera
ett jämställdhetsperspektiv i alla kärnprocesser i projektet. Hur gör vi det?
Lärande exempel från både bistånd och svenska kommuner.
Projektlogiken – effektkedjan
Löser vi de bakomliggande problemen med ojämlikhet/ojämställdhet? Eller botar vi bara
symtom? Hur hänger vårt projekt ihop? Avsätter vi resurser och har vi
aktiviteter som löser de verkliga problemen?
Tips från coachen!
Torbjörn ger konkreta tips vad en kan tänka på vid ansökan, genomförande och uppföljning.
Klassiska fallgropar och lyckade framgångsberättelser. Vi diskuterar kända
dilemman och svåra vägval som andra stött på.
15.50–16.00 ICLD summerar och avslutar dagen

