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VÄGEN FRAMÅT FÖR FLYKTINGMOTTAGANDE I VÄRMLAND
Idag samlas 240 deltagare i Sunne för att delta i konferensen Att vara flykting 2015. Dagen arrangeras
av Mänskliga rättighetsnätverket i Värmland och kommer att fokusera på praktiskt flyktingmottagande
i Värmland. Deltagarna får ta del av ett gediget program med sakkunniga från myndigheter såväl som
från idéburna organisationer. Temat är Värmland - vägen framåt när konferensen går av stapeln för
fjärde gången.
Varför arrangeras Att vara flykting 2015?
-

Det är viktigt att kunskap om flyktingsituationen och flyktingmottagandet sprids brett i
Värmland. Konferensen är ett sätt att göra det. Vi samlar myndigheter, organisationer,
företag och privatpersoner för ett gemensamt samtal, säger Monica Ekström, ordförande
Rädda Barnen Värmland.

-

Konferensen är inte endast en chans att få påfyllnad av information utan även en plats för
samverkan mellan många olika aktörer. Vi tror att ett effektivt flyktingmottagande bygger
på en bred samverkan i länet. säger Per Hydén, handläggare Brottsförebyggande Centrum
i Värmland (BFC).

RÄTTIGHETSPERSPEKTIVET OCH DELTAGANDE VIKTIGT
Arrangörerna vill belysa vikten av rättighetsperspektivet i flyktingmottagandet. Konferensen har ett tydligt
fokus på de mänskliga rättigheterna när vägen framåt för Värmland diskuteras. Nytt för i år är ett
kartläggnings- och behovsanalyspass där deltagarna kan bidra med sina tankar och erfarenheter angående
flyktingmottagande i Värmland. Resultatet kommer att följas upp och skickas till relevanta myndigheter och
aktörer.
-

Vi vill skapa ett forum för samtal där alla deltagare ges chansen att bidra. Det är viktigt att dels hämta
in tankar och idéer som kan få spridning och dels att kartlägga vilka olika utmaningar Värmland står
inför när det gäller flyktingmottagandet, säger Per Hydén.

-

Mänskliga rättigheter, där barns rättigheter är en del, är det vi alla arrangerande organisationer
arbetar med och ständigt belyser. Flyktingsituationen måste stå på den grunden, säger Monica
Ekström.

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Monica Ekström, Rädda Barnen, 070-319 42 15
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