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Ett öppet arrangemang för dig som söker sysselsättning, nya nätverk
eller vill lyssna på intressanta föreläsare.

Jobb • Rekrytering • Integration • Företagande

Mustafa Panshiri

Parti 1

Skill
Företagarna
Polismyndigheten Östergötland
Studieförbundet Vuxenskolan
Gränslös Frukost
Östsvenska Handelskammaren
Linkstep
Arbetsförmedlingen
Mitt Liv

Arrangör

Landets kabinett har i alltför hög grad varit
koncentrerade på fiskala
aktiviteter som uppenbart inte gett ett önskat
Nihal Mohamed
utfall.
I motsats till de uttalade ambitionerna har
sysselsättningsgraden hos
populationen inte varit positiv utan det rakt
motsatta, och hotar nu
att stanna i ett permanent negativt tillstånd.
Vi lovar att bestrida de nödvändiga åtgärderna
Elsa Noor-Holm
för att vända utvecklingen.
Storleken på studieenheterna i våra
Partner
& Utställare
läroanstalter
är inte acceptabel,
Jobb & Kunskapstorget
utan måste reduceras
med femLinköpings
enheterkommun
för att
Svenskt Näringsliv
nå gynnsammare
resultat
Röda Korset
Språkcafé
Samjobb
som bland annat
innefattar större
Företagarna Linköping
kunskapsintag,
mer utrymmen
Linköpings
universitet för
TUC
Yrkeshögskola
enskilda sammanträffanden med den
Skattemyndigheten
ansvarige pedagogen samt även
disciplinera vinster.

Samarbetspartners

Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

Program 22 maj • Agorahuset, scen Pandora
08.00-10.00 Gränslös Frukost

Rekrytering/ jobb
Mer info och anmälan: http://ostsvenskahandelskammaren.se/event/granslos-frukost-fin-dag/
Östsvenska Handelskammaren, Arbetsförmedlingen, Linkstep, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Mitt Liv

10.00–10.30 Maxime Allehamn

Föreläsning
Max kom till Sverige 2015 och har gjort en egen integrationsresa
Föreläsning: ”Att ta sig in i svenska samhället efter att ha kommit från Syrien, till att nu jobba som
integrationscoach på Skill och hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden
			

10.40 -11.15 Elsa Noor Holm

Föreläsning
Född i Irak, och brinner för att hjälpa andra personer med invandrarbakgrund att ändra tankesätt och
göra förändringar, har även kurser som riktar sig specifikt mot kvinnor och ohälsa i hemmet
Föreläsning: ”Kulturkrockar påverkar människans beteende, känslor och tankar”

11.20–11.45 Företagarna

Integrationsprojekt
Företagarna presenterar sina olika framgångsrika projekt inom integration och företagande.
Yrkesdörren och Nyanlänt företagande
				

12.00–13.00 Integration genom Företagande

Seminarium
Integration och segregation på arbetsmarknaden, här riktar vi uppmärksamheten om hur
företagande kan vara en väg till att öka sysselsättning och integration på arbetsmarknaden.
Företagarna tillsammans med moderator Anna Lövheim kommer att lotsa oss igenom seminariet,
med fokus på forskning från Liu och föreläsning från Martin Klinthäll, docent i ekonomisk historia på Liu,
samt lyckade exempel på "Småföretagandets roll för integration i samhället".
Panel: Mustafa Panshiri, Nihal Mohamed, Max Allehamn

13.10–13.40 Nihal Mohamed

Föreläsning
Föreläsare inom mångfald, integration & social hållbarhet. Hon har startat upp
FN Linköping Ung och sitter som ordförande.
Föreläsning: ”Att ha mod att utmana och hur vi lever i ett samhälle med mångfald”
			

13.45–14.30 Mustafa Panshiri

Föreläsning
F.d. polis i Linköping, författare, samhällsdebattör och föreläsare inom integration. Han kom som 11-åring
kom till Sverige från ett talibanstyrt Afghanistan och ordet demokrati fanns inte i hans ordbok. Mustafa har
tillsammans med journalisten Jens Ganman också skrivit den omtalade boken ”Det lilla landet som kunde”
Föreläsning: ”Vad det innebär att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige”
			

14.40–15.20 Anna Lövheim

Föreläsning
Expert inom mänskliga rättigheter, bistånd och migration samt politiskt sakkunnig
Föreläsning: “Social hållbarhet och mänskliga rättigheter – en god affär även för näringslivet

15.30- 16.00 Skatteverket

Information
Starta företag som asylsökande eller nyanländ. Riktad information för dig som
är ny i Sverige, och vill starta eget företag

