Pressmeddelande - 2014-03-04

SVERIGES FRÄMSTA FORUM FÖR MÅNGFALD
Nu lyfts mångfaldsfrågan på allvar. Borta är specialinriktningar på etnicitet, religion eller kön. Den
nationella mångfaldskongressen Expand på Karlstad CCC den 3-5 juni handlar om öppenhet för
alla.

Öppenhet, mångfald och tillväxt är ledorden för kongressen som ska bli Sveriges främsta på området. På
scenen står flera kända profiler som belyser olika aspekter av mångfald. Dagarna modereras av Milad
Mohammadi och Edna Eriksson. På scenen finns personer som Thomas Fogdö, Katarina Gospic,
genusfotografen Tomas Gunnarsson och Jan Scherman.
- Av alla frågor som kan diskuteras så är det här den viktigaste. Det finns ett kinesiskt
ordspråk; en resa på tusen mil börjar med ett enda steg. Här behöver det tas många kliv.
Det här är ett ovanligt initiativ som är bra, kaxigt och rätt, säger Jan Scherman.

MÅNGFALD BEHÖVS
Mellan 2009 och 2030 väntas efterfrågan på arbetskraft överstiga tillgången med 190 000 individer. I dag
tar Sverige inte vara på den kompetens som finns. Tanken är att Expand ska bli en återkommande
mötesplats som på olika sätt belyser hur mångfald bidrar till tillväxt. Bakom initiativet står
Brottsförebyggande Centrum och Visit Karlstad tillsammans med ett flertal samarbetspartners.
- Det finns egentligen ingen självklar koppling mellan organisationerna. Det här är en hjärtefråga
för oss alla. Öppenhet är Sveriges viktigaste tillväxtfråga, och är man intresserad Sveriges
utveckling är det här rätt, säger Mattias Nord på Visit Karlstad.
- Det långsiktiga målet är ett samhälle utan diskriminering. Expand är startskottet. Med ökad
öppenhet inför olikheter kan vi förebygga att människor hamnar utanför en social gemenskap,
säger Beatrice Högå på Brottsförebyggande Centrum.
- Öppenhet och mångfald är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Därför är
mångfaldskongressen så viktig, säger Värmlands landshövding Kenneth Johansson.

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Mattias Nord, VD på Visit Karlstad, 072-231 90 80
Beatrice Högå, verksamhetsutvecklare vid Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 072-250 28 97
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