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Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk 
– värdegrund diskuteras allt mer. Vad menar man 
med en gemensam värdegrund? Vad vill regeringen 
åstadkomma med sitt projekt om ”en förstärkt ge
mensam värdegrund i Sverige”? Vilka är och vad vet 
vi om de s k gemensamma europeiska värdena? Vad  
händer när människor från skilda kulturer och reli
gioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism 
möter individualism? 

Flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala, Uppsala 
kommun och Tema Asyl & integration har tagit intiativ 
till en större nationell konferens med rubriken Sve-
rige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog 
med fokus på värde gemenskaper och förändrings-
processer.

Konferensen äger rum i den 1–2 december 2008 
i Uppsala nya konserthus med stöd av Europeiska 
flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden, Euro
peiska socialfonden, flyktingfondsprojektet Kom In i 
Uppsala och Uppsala kommun.

Hjärtligt välkomna!

Gustaf von Essen
Kommunalråd
Uppsala kommun 
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Program

Måndag den 1 december

10.00 Välkomstanförande, Uppsala kommun

10.15 Gemensam värdegrund i Sverige. Stats
sekreterare Christer Hallerby, Integrations och 
jämställdhetsdepartementet

10.45 Traditional societies in change. Levent Kûey, 
professor i psykiatri, Istanbuls universitet

11.30 Paus

11.45 How to change the mind-sets of young 
Kurds? Taha Barwary, idrotts och ungdoms
minister i Kurdistans regionala regering

12.30 Lunch

13.30 Mitt förnamn är Ronny. Klassresor och värde-
migrationsprocesser. Ronny Ambjörnsson, 
professor emeritus i idéhistoria, Umeå universitet 

14.15 Värdemigrationsprocesser i teorin – en resa i 
tid och rum. Wolfgang Rutz, professor i social
psykiatri och LiseLotte Gustafsson, projekt Kol
lektivism möter individualism, Uppsala kommun

15.00 Paus

15.30 A Common European Policy for Asylum,  
Migration and Integration by 2010. Aims,  
strategies and financial instruments.  
Doede Ackers, European Commission,  
Directorate General JFS 

16.15– Projektutställning
18.00

Kväll Home not Home. 
Presentation av två av de svenska bidragen till 
Europeiska året för interkulturell dialog 

 Kulturdepartementet, Intercult m fl

 Middag och dans

Tisdag den 2 december

9.00 Förändras Europa i mötet med islam? Ingmar 
Karlsson, generalkonsul, Istanbul

9.45 Värdemigrationsprocesser i praktiken – 
svenska för invandrare som arena för samtal 
om värdegrunder. Tove Österling Wallner, 
projektledare, Uppsala kommun

10.15 Lansering av Europeiska integrationsfonden, 
utlysningen av projektmedel för 2008–2009 

 Presentation av tre europeiska program för 
asyl- och flyktingmottagande, återvändande, 
integration. Svenska ESFrådet, Migrations
verket

11.00 Paus

11.15 Introduktion av workshops

11.30 Fyra fonder – hundra projektidéer. Fyra work-
shops för information, inspiration och kon-
takt. Medverkande: Representanter från Svenska 
ESFrådet och Migrationsverket, ansvariga 
myndigheter för följande Europeiska fonder/pro
gram: Socialfonden, Flyktingfonden, Integrations
fonden, Återvändandefonden. Vidare medverkar 
projektansvariga och koordinatorer från olika 
projekt, bl a Asos Shafeek från projektet Chan-
ging the mind-sets of young kurds i Kurdistan, 
Irak. 

12.30 Lunch

13.30 Forts workshops

15.00 Paus

15.30 Avrapportering

16.00 Avslutning. Anita Gradin, tidigare EUkom
missionär och invandrarminister, ordförande i 
Nationella temagruppen asyl & integration, EU
programmet Equal



NTG-asyl & integration har via bl a sin hemsida ambitionen 
att bevaka den svenska och europeiska debatten och utveck
lingen vad gäller frågor om värdegrund, kultur och religion. 
Temagruppens skrift, Europeisk medborgarkunskap – för 
alla? är också en av de första kartläggningarna av hur frå
gorna behandlas och utvecklas – i Sverige 
och i andra medlemsstater. Läs mer på 
www.temaasyl.se

Bakgrund och syfte
Europeiskt år för  
interkulturell dialog
Europeiska unionen har utlyst år 2008 till Året för interkultu-
rell dialog i syfte att skapa en bättre kommunikation och för
ståelse mellan medborgare, kulturer och religioner i Europa. 
Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella 
projekt i medlemsstaterna skall både den kulturella mångfal
den och den gemensamma europeiska värdegrunden disku
teras, utvecklas och exponeras.

En svensk dialog
Även den svenska regeringen har tagit ett intressant initia
tiv, väl i linje med dessa aktiviteter, genom att öppna för en 
dialog om en förstärkt gemensam värdegrund. Integrations
minister Nyamko Sabuni presenterade initiativet tidigare i år 
och under våren 2008 har Sabuni också skapat ett s k idé
rum för att fånga in goda idéer och exempel på hur en sådan 
dialog kan genomföras för att, som det heter, ”…stärka den 
sociala sammanhållningen och respekten människor emel
lan och öka kunskapen om och respekten för demokratin 
och de mänskliga rättigheterna.”.

Bland deltagare i idérummet – rådgivargruppen – märks 
professor Stefan Einhorn (Karolinska Institutet), Diskrimi
neringsombudsmannen Katri Linna och riksdagsledamoten 
Mauricio Rojas. LiseLotte Gustafsson, projektledare för det 
Uppsalabaserade projektet Kollektivism möter individua-
lism, är en av praktikerna i gruppen. Projektet, finansierat 
genom Europeiska flyktingfonden, har på ett innovativt och 
oförväget sätt närmat sig en rad svåra, men viktiga fråge
ställningar när det gäller bl a religion, familj, jämlikhet/jäm
ställdhet, välfärdssystem och demokrati – kopplat till olika 
värdegrunder, migration, integration och förändringsproces
ser.  

Dialog också i – och  
med – Kurdistan
Den regionala regeringen i Kurdistan i norra Irak arbetar in
tensivt med att bygga upp sitt land. Kurder – i Sverige och 
i Kurdistan – är djupt engagerade i detta arbete, bl a som 
förmedlare av den goda moderniteten: demokrati, rättsäker
het, jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Olika 
insatser görs från den regionala regeringens sida, bl a ge
nom att etablera en form av interkulturell och interreligiös 
dialog på lokal nivå, informationskampanjer och attitydpå
verkan. I synnerhet gäller satsningen de unga kurderna, och 
ministern för idrotts och ungdomsfrågor, Taha Barwary, har 
initierat ett landsomfattande projekt kring dessa frågor som 
också syftar till att motverka utflyttningen av unga kurder till 
Europa. 

Både frågorna – hur få människor med skilda religiösa, 
kulturella och värderingsmässiga uppfattningar att leva till
sammans – och svaren, dvs de förväntade resultaten från 
aktuella projektet, har stora likheter med det arbete som be
drivs inom det svenska projektet Kollektivism möter indivi-
dualism; en första kontakt mellan verksamheterna har också 
redan tagits.

Goda resultat  
och nya utmaningar
Projektet Kollektivism möter individualism har på en rad 
andra områden genererat nya frågor, kunskapsfält, problem
ställningar och kontaktytor.  

Konferensen skall därför ge både en kunskapsgrund 
i ett komplext ämnesområde – som innefattar allt 
från gemensamma europeiska grundvärden till frå-
gor om hedersrelaterat våld – och en möjlighet att 
utveckla och koppla samman nya projektidéer med 
europeiska program och fonder. 
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Praktisk information

Anmälan
Via www.temaasyl.se

Kostnad
Ingen konferensavgift, lunch  
och middag serveras 

Frågor
Kontakta Lotta Engström,  
lotta.engstrom@uppsala.se,  
tel 018 727 20 22 eller  
Christian Råbergh,  
christian.rabergh@temaasyl.se,  
tel 070 226 92 29

Konferensen är ett led i lanseringen av Europeiska integra-
tionsfonden i Sverige. Fonden stödjer projekt som syftar till 
att praktiskt tillämpa de elva europeiska grundprinciperna för 
integration. Läs mer om Integrationsfonden på www.esf.se 


