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Välkommen till panelsamtal om demokrati, mångfald och integration
Medverkande: Lotta Johnsson Fornarve (V), Serkan Köse (S), Mats Pertoft (MP), Abir AlSahlani (C) och Roger Haddad (L).
Moderator: Bojan Brstina (SIOS).

Sverige präglas idag av en värderingskris och en integrationskris till följd av den rådande
migrationssituationen i Europa. Detta ställer oss inför en stor utmaning: Hur kan VI
försvara demokratin, mångfalden och den sociala sammanhållningen?
SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige1 inbjuder till ett panelsamtal om
demokrati, mångfald och integration. Panelen kommer bestå av företrädare för fem
riksdagspartier (sju var inbjudna). Panelsamtalet kan komma att beröra försvarandet av
demokratin i relation till migrationssituationen i Europa. Vilken integration ser partierna sker
och hur följs den upp efter det att de två etableringsåren är över? Hur säkrar vi mångfalden
under samhällsförändringen i Sverige? Vad anser partierna behövs för att säkra den sociala
samanhållningen inom Sverige som nation?
Panelsamtalet inleds med att Amadeu Batel för SIOS hälsar alla välkomna och ger en kort
inblick i SIOS perspektiv på demokrati, mångfald och integration i Sverige. Därefter kommer
varje parti att få 10 minuter för ett inledningsanförande. Efter det fortsätter samtalet mellan
de olika partierna under ledning av vår moderator Bojan Brstina. Avslutningsvis lyfter vi upp
frågor från publiken och summerar vad som framkommit under panelsamtalet.

Tid och plats
Lördagen den 26 maj kl. 15:00 – 17:00
I Fittja i Mångkulturellt centrums lokaler (Värdshusvägen 7, Fittja gård, Fittja)
För mer information om hur ni hittar dit besök www.mkcentrum.se/besok/
1

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS, är en ideell förening som är partipolitisk och religiöst obunden. SIOS består av
frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända etniska minoritetsorganisationer som i samarbete med alla demokratiska krafter i
Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle, med uppgift:
•
att driva språk-, kultur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor, som är gemensamma för medlemmarna
•
att verka för implementering av en mångfaldspolitik i alla samhällssektorer
•
att för övrigt verka för en förstärkning av samarbetet för medlemmarnas gemensamma intressen.

