Pressmeddelande 19 oktober 2015

EXPAND UPPMANAR TILL ATT TÄNKA STÖRRE!
Den 20-21 oktober pågår forumet Expand för andra året i rad på Karlstad CCC med Brottsförebyggande
Centrum i Värmland och Visit Karlstad som arrangörer. Våra ledord är öppenhet, mångfald och tillväxt
och vi vill att deltagarna ska tänka större.
Öppenhet, mångfald och tillväxt är fortsatt ledorden för forumet som vi vill se bli det främsta på området. På
scenen står flera kända profiler som belyser olika aspekter av mångfald. Dagarna modereras av Edna Eriksson
med 20 års erfarenhet av frågorna. På scenen finns personer som Azita Shariati, Daniel E Martin, Alexandra
Pascalidou, Navid Modiri och Stefan Hyttfors.
MER AKTUELLT ÄN NÅGONSIN
Öppenhet och mångfald är viktigt ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv, att vi tar tillvara människors
potential och kompetens och inte väljer bort på grund av hudfärg, kön eller funktion. Öppenhet och mångfald
är också viktigt för vår sociala gemenskap och framtid. Vi har idag ett allvarligt läge i världen som tvingar
miljoner människor att fly, där några tar sig hit till Sverige. Vi måste ta frågan på allvar och öppna upp vårt
samhälle och arbetsmarknad för de som kommer hit.
-

Det här är en hjärtefråga för oss alla, inte minst med tanke på läget i världen. Öppenhet är Sveriges
viktigaste tillväxtfråga, vi har inte råd att inte ta tillvara människors kompetens, säger Mattias Nord
på Visit Karlstad.

-

För oss är det här en central fråga, med ökad öppenhet inför olikheter kan vi förebygga att människor
hamnar utanför en social gemenskap. Vi hoppas att deltagarna i år får med sig nya insikter och
konkreta verktyg för hur de kan jobba vidare säger Beatrice Högå på Brottsförebyggande Centrum.

MER INFORMATION
Läs mer om Expand på www.expandkarlstad.se
Facebook: Expand – öppenhet, mångfald, tillväxt

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

