
 

 
 

Om våra föreläsningar och seminarier 

 

 

Madeleine Eriksson, Xena Consulting 

Som du uppfattar mig är en spegelbild av dig – En föreläsning om hur interkulturell kompetens ger dig större 

förståelse i kulturlivet. 

Föreläsning: 10.00 – 11.00, Sal: Focussalen  

Seminarium: 13.00 – 14.00, Sal: Merkurius 

Efter att ha bott i Tunisien i över 25 år där jag bl.a. arbetade som universitetslärare 

inom mångkulturellt ledarskap, som styrelseledamot på den Tunisisk - Skandinaviska 

handelskammaren, som försäljningschef på den fransk/tuniska tidningen Jeune Afrique 

m.m. så har mina värderingar närmat sig de arabiska dito och jag har blivit både och, 

och varken eller. 

 

Min specialkompetens ligger just i att kunna känna, förstå, ta in och anamma kulturella skillnader både privat 

och i arbetet. Ett, som jag ser det, måste och en rikedom i dagens mångkulturella värld och samhälle.  

 

2012 återvände jag till Sverige dock med halva hjärtat kvar i Tunisien. Vilket innebar att jag inte kunde släppa 

den delen av mitt liv och den negativa utvecklingen i Tunisien & Arabvärlden efter revolutionen, så jag började 

blogga om Arabvärldens öde. Dessutom upptäckte jag att endast ett fåtal personer i Sverige har den totala bilden 

av vad som händer i den muslimska världen klart för sig som t.ex. vad som är politik, religion och kultur. Med 

detta som bakgrund beslutade jag mig för att börja föreläsa, utbilda och coacha om interkulturell kompetens, 

integrationsprocessen, den arabiska kulturen och interkulturellt ledarskap. 

 

Djamal Hamaili, integrationssamordnare, Valdemarsviks Kommun 

Integration i praktiken. 

Föreläsning: 14.00 – 15.00, Focussalen 

Seminarium: 15.00 – 16.00, Sal: Merkurius 

Att etablera flyktingar i samhället är som ett maratonlopp. Det är alltid individen 

själv som är motorn för att ta sig framåt, men för att lyckas krävs fler som bidrar  

med avgörande verktyg. Så beskriver Djamal Hamaili integrationsarbetet i 

Valdemarsviks kommun – där målet är att alla nyanlända ska bli självförsörjande. 

När integrationsfrågor diskuteras lyfts ofta Valdemarsvik fram som ett lyckat exempel. Framgångsfaktorerna är 

många, bland annat handlar det om långsiktiga och gränsöverskridande samarbeten. Här har kommunen, 

Länsstyrelsen, idrottsföreningar, Svenska kyrkan, Sionförsamlingen, kulturföreningar och näringslivet 

tillsammans tagit ansvar för att välkomna flyktingar genom olika insatser.  

Kreativa integrationsidéer finns det gott om i Valdemarsvik. Ett exempel är satsningen Grön Integration och 

projektet Flykting söker bonde, som syftar till att sysselsätta fler flyktingar i gröna näringar. Här har kommunen 

tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och Arbetsförmedlingen utvecklat ett program som innehåller 

utbildning på lantbruksgymnasium i kombination med praktik på lantgård. Djamal Hamaili, 

integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun har varit pådrivande i detta arbete. 

 



 

 
 

 

 

 

Zinat Pirzadeh, föreläsare, författare och komiker 

Tacka vet jag Sverige! – Den psykiska och fysiska resan 

Föreläsning: 15.30 – 16.30, Focussalen 

Kan man dö av surströmming? Hur ser den svenska burkan ut? När vi blandar värme, 

humor och mod med en bred livserfarenhet och stor scenvana får vi Zinat Pirzadeh. 

Hon har en förmåga att nå ut till alla i publiken, i alla publiker, medan hon bjuder 

på både skratt och viktiga insikter. 

Zinat Pirzadeh har arbetat som studie- och yrkesvägledare, modell, författare, 

skådespelare, föreläsare och ståuppkomiker. Med hundratals föreläsningar och 

föreställningar i bagaget är hon en mycket rutinerad underhållare som år efter år  

säljer ut stora turnéer. 2010 utsågs hon till Sveriges bästa kvinnliga ståuppare och tre år senare vann hon  

priset för bästa “oneliner”. Hon har medverkat i flera filmer och är författare till bland annat boken “Fjäril  

i koppel”. 

År 1991 kom Zinat Pirzadeh till Sverige från Iran. Det tog många år innan hon förstod att hon var fri att göra 

sina egna val, och nu brinner hon för att även andra ska ha den möjligheten. Svenska FN-förbundet har utsett 

henne till goodwillambassadör för hennes djupa engagemang för flickors och kvinnors rättigheter och för att 

stoppa barnäktenskap. Trots detta är hon inte rädd för att skämta om varken hederskulturer, jantelagar eller 

burkor – synliga som osynliga. 

 

Sjuksköterskor från Asyl- och flyktinghälsovården, Kalmar Läns landsting 

Egenvård och sjukvården  

Seminarium: 10.00 – 11.00, Sal: Merkurius 

Kalmar läns asyl- och flyktinghälsovård erbjuder alla asylsökande, flyktingar, papperslösa och anhörig-

invandrare en kostnadsfri inledande hälsoundersökning. Under seminariet kommer de informera om sin 

verksamhet och tala mer ingående om vad du som patient kan göra själv, egenvård och vad sjukvården 

 har för roll i Sverige. 

 

Anton Palmér, fritidssamordnare, Vimmerby kommun 

Föreningskunskap – där människor möter människor 

Seminarium: 11.00 – 12.00, Sal: Merkurius 

Föreningslivet är en viktig del av det svenska civila samhället. Att bilda förening och organisera sig är också  

en viktig grund i vår demokrati. Många infödda svenskar är aktiva i föreningslivet och ser detta som en naturlig 

del av den svenska kulturen. Många nyanlända som kommer till Sverige har inte alltid erfarenhet av föreningsliv. 

Anton berättar om det svenska föreningslivet och hur du kan engagera dig eller kanske t.o.m. bilda en egen 

förening? 

 



 

 
 

 

Peter Kronstrand, Arbetsförmedlingen 

Grundläggande förutsättningar – Starta eget!  

Seminarium: 10.30 – 11.30, Sal: Tellus 

De flesta har nog funderat någon gång i livet på att ”bli egen”. Hur går det till och vilket stöd kan man få?  

Peter Kronstrand går igenom det grundläggande du behöver veta för att starta eget företag och vilket stöd  

du kan få från Arbetsförmedlingen. 

 

Inger Sand, hälsopedagog 

Hur gå tillväga för att skaffa dig ett gott liv – verktyg som styr dina tankar 

Seminarium: 11.30 – 12.30, Sal: Tellus 

Inger Sand berättar om hur dina tankar kan påverka hur du faktiskt mår och vilka verktyg som finns för att  

du ska tänka positivt och som därmed kan hjälpa dig till en bättre hälsa. 

 

Kicki Willysson och Hazem Lababidi, Knastorp kultur och Café  
 

Kulturmöten och barriärer – Livet är underbart! Vad ett oväntat möte människor emellan kan generera 

 

Seminarium: 13.00 – 14.00, Sal: Tellus  

 

Kicki driver Knastorp Kaffe o Kultur, ett kulturkafé, sedan 2016. I samma veva som hon startade sitt företag 

mötte hon Hazem Lababidi av en tillfällighet. Han studerade då på SFI och sökte praktikplats. Lababidi fick 

möjlighet att praktisera i Knastorp och tillsammans har de utvecklat ett gemensamt projekt som varit gynnsamt 

på flera sätt.  

 

 

 


