
Kompetens- och verksamhetsutveckling

Länderkunskap, 
fokus Mellanöstern

Med utgångspunkt i Syrien ges en övergripande 
bild av aktuella religiösa, politiska och sociala 
förhållanden i Mellanöstern. 

• Varför lämnar människor Mellanöstern?

• Kultur och sociala relationer i Mellanöstern med
fokus på Syrien.

• Konflikten	i	Jemen,	hur	ser	den	ut	idag	och	vad	kan
man säga om framtiden.

• Situationen	för	Palestinska	flyktingar	som	kommer
från	flyktingläger	i	Syrien.

• Religionens betydelse i regionen.

Vi belyser kultur och sociala relationer i Mellanöstern. 
Särskilt fokus vilar på etnicitet, religion och kön. 
Hur ser relationen individ kontra kollektiv ut? Vad 
innebär giftermål för män respektive kvinnor? Vi 
lyfter även synen på HBTQ. 

Utbildningsdagen är en vidareutveckling av kurser som genomfördes inom ESF-projektet ”Nya Grannar” 
under 2017-2018 och som nådde över 1 700 medarbetare och chefer i GR-kommunerna.

En utbildningdag
Torsdag 9 maj 2019

Fokus	vilar	på	Syrien	med	exempel	från	Jemen,	
Irak och Iran. Religion har ofta stor betydelse för 
människors liv i Mellanöstern. Vi ser därför närmare 
på hur religion relaterar till olika aspekter av livet. 
Hur	influerar	religionstillhörighet	relationen	mellan	
människor? När utgör religion en skiljelinje mellan 
människor, och när gör den det inte? 

Vidare kommer vi att beröra hur situationen för 
människor från Mellanöstern ser ut i Sverige. Med ut
gångspunkt bland syrier berör vi kulturkrockar samt 
föreställningar om svensk kultur. Här lyfter vi även 
hur utbildningens kunskaper kan verka som praktiska 
verktyg i Sverige i det vardagliga arbetet i mötet med 
människor från Mellanöstern. Exempelvis mötet med 
det svenska myndighetssamhället, förhållningssätt till 
fysisk och psykisk ohälsa, såväl som bakgrundsfakto
rers betydelse i mötet med Sverige (stad/landsbygd, 
land, kön, etnisk/religiös tillhörighet). 



TID OCH PLATS

Torsdag 9 maj 2019 kl 09.00–15.45 
Registrering	med	kaffe/smörgås	08.30.	
Plats i centrala Göteborg meddelas i den 
skriftliga bekräftelsen som skickas cirka 10 
dagar innan kursstart

AVGIFT
1 900 kr exkl moms för Göteborgs
regionens medlemskommuner.
2 200 kr exkl moms för övriga.
I	avgiften	ingår	fika	och	lunch.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Sista anmälningsdag: 24 april 2019. 
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Begränsat deltagarantal!

Anmälan är bindande och vid återbud 
efter sista anmälningsdag debiteras full 
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till 
annan person.

UPPLYSNINGAR
Patrik Gruczkun, Göteborgsregionen, 
tel.	031-335	51	82.
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrati
va program. 
Läs mer om hur vi behandlar person
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

INNEHÅLL
Länderkunskap, fokus Mellanöstern

Program

08.30	 Incheckning	med	kaffe	och	smörgås

09.00 Föreläsning med fokus på en nulägesbeskrivning av 

Mellanöstern och sociala relationer (inkl. kort paus)

11.00 Bensträckare

11.15 Tematiska gruppdiskussioner utifrån föreläsningspasset

12.00 Lunch

13.00	 Föreläsning	med	fokus	på	religionens	roll	i	Mellanöstern	och	

situationen för statslösa i Syrien

14.30	 Fikapaus

14.50 Tematiska gruppdiskussioner utifrån föreläsningspasset 

15.30–15.45	Uppsamling	och	avslutning

Medverkande
Religionsvetarna som består av fyra religionsvetare som alla är utbil
dade vid Göteborgs universitet. Samtliga föreläsare har en gedigen äm
neskunskap, Tillsammans har de erfarenheter av fältstudier (förutom 
Sverige) i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. 

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/8511

