
Webbföreläsning 

VÅR TIDS STORA 
SAMHÄLLSOMDANING

- om konsten att värna demokrati och social hållbarhet
4 nov 2020

Föreläsaren Hans Abrahamsson kommer att tala om Vår Tids Stora Samhällsomdaning, de 
komplexa samhällsfrågor som följer i dess spår och om vikten av att tänka nytt och göra på 
ett annorlunda sätt. Som exempel anger han frågan om integration och konsten att värda 
social hållbarhet och demokrati. Han visar på de synvändor som härvidlag måste till för att 
stärka såväl den institutionella som den kollektiva förmåga på ett sätt som krävs för ökad 
samhällelig tillit och sammanhållning.

Välkommen!
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KONTAKT
Bente Sandström 
Länssamordnare för kommunernas flyktingmottagning 
Integration Gävleborg
E-post. bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 1 nov på webbplatsen
integrationgavleborg.se
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Hans Abramsson är freds- och utvecklingsforskare 
från Göteborgs Universitet. 

Foto: Göteborgs universitet

Webbföreläsning sker via Teams onsdag den 4 november 2020 kl. 13.30 - 15.00. 
Föreläsningen är ca en timme och sedan finns tid för frågor.



Utbildningsdagen arrangeras inom ramen för Integration Gävleborg. Integration Gävleborg är ett regionalt partnerskap med syftet att bidrag till 
en social hållbar samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. I Integration Gävleborg ingår 
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle, representation från civilsamhället  
samt länets tio kommuner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. 

integrationgavleborg.se

Utbildningsdagen finansieras av medel som beviljats av Länsstyrelsen Gävleborg 
till länets flyktingmottagningar och som samordnas av Nordanstigs kommun.

ORDNINGSREGLER VID WEBBFÖRELÄSNINGAR
• Du är välkommen att ansluta till mötet 10-15 min innan utsatt tid för 
att komma igång med tekniken. 
• Ha alltid micken avstängd när du inte pratar. 
• Den som pratar kan ha kameran på, annars avstängd.
• Använd gärna headset för att undvika rundgång/eko i ljudet. 
• Om det strular med ljudet - testa att gå ur och koppla upp dig igen.
• Använd gärna chatten för frågor och kommentarer.
• Om du inte kommer åt chatten under mötet, maila organisatören.

Om det är många deltagare i mötet:
• Skriv frågor eller om du vill ha ordet i chatten. 
• Organisatören håller koll på talarlistan och fördelar ordet.

ANMÄLAN OCH LÄNK
• Efter anmälan kommer en länk att skickas ut till den e-postadress som angetts vid anmälan.  

Senast kl. 12.00 samma dag skickas en länk ut till dig. 

VID FRÅGOR OCH 
FUNDERINGAR KONTAKTA

bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

ANMÄLAN
senast 1 nov

Gå in på webben
integrationgavleborg.se


