INBJUDAN

Föreläsningsserie om

MELLANÖSTERN
HÖSTEN 2020

I våras anordnades inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg en
uppskattad digital föreläsningsserie om SYRIEN. Under hösten erbjuds därför också
en digital föreläsningsserie om MELLANÖSTERN.
Den 29:e och 30:e september samt den 1 oktober finns möjlighet att få ökad kunskap om Mellanöstern i stort och en fördjupning om Syrien och Irak. Varje tillfälle är totalt 90 minuter, där ca 60 minuter är föreläsning och ca 30 minuter är frågestund. Alla tillfällen är mellan kl. 15.00 - 16.30.

Tisdag 29 sep
Kl. 15.00 - 16.30

Onsdag 30 sep
Kl. 15.00 - 16.30

Torsdag 1 okt
Kl. 15.00 - 16.30

MELLANÖSTERNS
UTVECKLING

FÖRDJUPNING SYRIEN

FÖRDJUPNING IRAK

Föreläsare: Urban Hamid

Föreläsare: Urban Hamid

FÖRELÄSARNA

Föreläsare: Rouzbeh Parsi

Dr. Rouzbeh Parsi arbetar på Utrikespolitiska
institutet (UI) och är programchef vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet.
Foto: Utrikespolitiska institutet

Urban Hamid är frilansjournalist som är specialiserad på Mellanöstern. Han arbetar med radio,
tidningar och video.
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Foto: Urban Hamid

KONTAKT
Bente Sandström
Foto: Urban Hamid
Länssamordnare för kommunernas flyktingmottagning
Integration Gävleborg
E-post. bente.sandstrom@lansstyrelsen.se
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ANMÄLAN
Anmäl dig senast 25 sep på webbplatsen
integrationgavleborg.se

ORDNINGSREGLER VID WEBBFÖRELÄSNINGAR
• 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.

VID FRÅGOR OCH
FUNDERINGAR KONTAKTA
bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

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 som resp. föreläsning är skickas en länk ut till dig.

•

Du behöver anmäla dig till respektive tillfälle. Vill du delta vid alla tre tillfällen behöver du göra tre
anmälningar på Integration Gävleborgs webbplats.

ANMÄLAN
senast 25 sep
Gå in på webben

integrationgavleborg.se

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

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

