Mångkulturalismens utmaningar
Idén om det mångkulturella är inte enkel, inte utan värdekonflikter och inte heller någon
enhetlig ideologi. I skuggan av mordet på Theo van Gogh i Amsterdam, hoten mot Ayaan
Hirsi Ali och den danska karikatyrskandalen har det väckts kritiska frågor om det
mångkulturella. Inte bara från konservativa, utan nu även från liberaler och radikaler.
Kvävs inte de emancipatoriska projekten? Stängs inte människor inne i enklaver? Hur ska
samhället kunna fungera om det inte hålls ihop av ett språk och en homogen kultur. Kan man
vara tolerant mot intoleransen?
För att ta det mångkulturella ytterligare ett steg framåt måste frågorna tas på allvar. Det är
syftet med vårens seminarieserie. Vi vill ta nästa steg.
Arr. Re:Orient och Arena i samarbete med Kulturhuset, Unionen och ABF
Migration och migranter utan dokument – om rättslöshet och en
arbetsmarknad i fritt fall
6 februari kl 19 Kulturhuset Café Panorama
Den grupp som kallas migranter utan dokument har blivit en stor fråga. De lever utan arbetsoch uppehållstillstånd. En del är asylsökande som ”gömt sig”, andra är personer som
invandrat utan tillstånd på olika illegala vägar för att arbeta och skapa sig ett bättre liv. De
arbetar långa timmar med usla villkor. I Sverige är deras rättslöshet större än i andra
europeiska länder. Vilka konsekvenser får det på arbetslivet och arbetsmarknaden? I andra
europeiska länder har fackföreningarna börjat organisera dem, men inte i Sverige. Hur kan
man förbättra deras situation?
Lasse Granestrand, journalist och författare, senast I Sveriges väntrum
Shahram Khosravi, socialantropolog, Stockholms universitet, forskar om migranter utan
dokument i Sverige.
Charlotta Arwidson, ansvarig för migranter utan dokument och hälsofrågor vid Röda
korset.
Samuel Engblom, jurist TCO
Samtalsledare: Karolina Ramqvist, författare och tjänstledig chefredaktör för Arena.
Etnotismens fängelser – är mångkulturalismen rasistisk?
20 februari kl 19 Kulturhusets Cafe Panorama
När vi erkänner olika etniska, kulturella och religiösa identiteter i ett mångkulturellt
samhälle finns en risk att människor blir inlåsta i de här identiteterna och gemenskaperna.
Den populära metaforen med samhället som en mosaik, där människor lever i olika
gemenskaper men samverkar, kan leda till sådana inlåsningar. I förlängningen kan det leda
till att olika invandrade grupper blir fastlåsta i utanförskap och diskriminering på
arbetsmarknaden. Den etniska arbetsdelning som redan finns på plats kan förstärkas. Är det
så att mångkulturalism förstärker gamla rasistiska stereotyper? Ska religiösa eller kulturella
minoriteter ha särregler på arbetsplatser, i skolor och samhällslivet i stort? Kan man över
huvud taget dela in människor i grupper?
Ozan Sunar, grundade Re:Orient, tidigare chef Södra Teatern, politisk sakkunnig på
Integrationsdepartementet och chef för kultur på SvT, nu producent på samma redaktion.
Qaisar Mahmood, har jobbat på bland annat Kommunförbundet och Integrationsverket,
kom i höstas med boken ”Small, medium eller Large?” om svensk mångfaldspolitik.

Devrim Mavi, chefredaktör Arena.
Samtalsledare: Per Wirtén, författare och chefredaktör Arena.
Mångkultur och allas lika villkor - det emancipatoriska projektet
5 mars kl 19 Kulturhuset Café Panorama
En av de stora konflikter som seglat upp i det mångkulturella Europa rör synen på familjen,
barnen och könsmaktordningen. Den så kallade hederskulturen har blivit en samlande
brännpunkt. En annan symbol för konflikterna är slöjan. Här krockar de frigörande idéer
som kommit från feministiska rörelser, och i växande grad börjat prägla Europa, med de
samhällsordningar en del invandrade tar med sig och sedan håller fast vid för att säkra sin
trygghet och identitet. Men konflikten är mer sammansatt än så och ställer frågor om vad
frihet och valfrihet egentligen innebär. Det mångkulturella blottar kanske en blind fläck i
Europas politiska frihetsidéer? Skolan är en av landets största arbetsplatser och där utspelas
de här konflikterna varje dag. En sådan svår fråga är om barn från ortodoxt religiösa familjer,
muslimska och evangelikalt kristna, ska kunna slippa sex- och samlevnadsundervisningen?
Hur kan skolan vara frigörande utan att stöta bort barn och föräldrar? Hur kombinerar man
hänsyn med tanken om individens frigörelse?
Oivvio Polite, frilansskribent.
Dilsa Demirbag Sten, författare till den självbiogarfiska boken ”Stamtavlor” (Norstedts)
och frilansskribent.
Fataneh Farahani, etnolog vid Stockholms universitet, hennes avhandling från 2007
handlar om invandrade iranska kvinnors syn på sexualitet.
Samtalsledare: Moa Matthis, författare och frilansskribent.
Finns det något att ingå i – Vad binder samman Sverige om inte svenskhet?
19 mars kl 18 Kulturhuset Café Panorma
I ett mångkulturellt Sverige kan svensk kultur och svenskhet inte längre vara de
sammanbindande värden som skapar gemenskap och solidaritet. Det är lätt att säga, men vad
innebär påståendet i praktiken? För att demokratin och välfärdssamhällets krav på
ömsesidighet och solidaritet ska hålla måste det finnas något slags kitt som håller samman
landet. Det gäller även i mindre sammanhang: bostadsområden, arbetsplatser och skolor. Ett
vanligt påstående är att kulturen måste ersättas av politiken som sammanhållande kraft.
Svenskhet ersätts då av fri- och rättigheter. En filosof har kallat det för en konstitutionell
patriotism. I stället för den gamla klassiska folkgemenskapen och nationalismen. Men är inte
det för abstrakt?
Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister.
Göran Rosenberg, författare och frilansskribent.
Lawen Mohtadi, frilansjournalist och redaktör för tidskriften Slut.
Samtalsledare: Gunilla Kindstrand, frilansande skribent och programledare
Kunskapskanalen
Den kosmopolitiska framtiden – tankar för en konkret politik
2 april kl 19 Kulturhuset Café Panorma
Under de senaste åren har den gamla idén om det kosmopolitiska återupptäckts av politiska
filosofer, intellektuella och skribenter. Den kan ses som ett försök att ta det mångkulturella
ett steg framåt. Men också en konsekvens av globaliseringens ökade rörlighet. Nationalstaten
utmanas både utifrån och inifrån. Det kosmopolitiska är en dröm om en människa som är
rörlig i sina identiteter och tillhörigheter. Ofta kopplas idén till eliten som stressar mellan
internationella flygplatser. Men de verkliga kosmopoliterna är kanske de som invandrat och
lever samtidigt i en lägenhet i Botkyrka och på avlägsna platser, som byter mellan olika
språk, som kan bolla mellan olika identiteter, arbeta i olika kulturellt präglade miljöer och se
världen med fler ögon ett bara ett par. Frågan är om det kosmopolitiska bara är en idealistisk
dröm, eller om det kan omvandlas till konkret politik.
Per Wirtén, författare och chefredaktör Arena.
Stefan Jonsson, kritiker DN och författare

Mikela Lundahl, idéhistoriker vid Göteborgs universitet, författare till boken ”Vad är en
neger?”.
Samtalsledare: Mikael Olsson, producent SR Konflikt
VÄLKOMNA!!

