
  
 

 
 

 
 

 

How to include immigrant children in school
– Integration from the perspective of the migrant 

– Undervisning som öppnar dörrar och bygger broar 

 

Konferenssi järjestetään yhteistyössä Mahdin Nuoret ry: n ja Sipoon kunnan kanssa.  

Konferensen arrangeras i samarbete med Mahdin Nuoret r.y och Sibbo kommun. 

 

Konferenssin kohderyhmät ovat koulutoimenjohtajat, rehtorit, opettajat ja muita kiinnostuneet. 

Konferensen är riktad till skoldirektörer, rektorer, lärare och övriga intresserade. 

 

Thursday June 7 in English, Nikkilän sydän, Iso Kyläntie 12 

Fredag den 8 juni på svenska, Nickby hjärta, Stora Byvägen 12 

Friday June 8 in Dari, Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium XIV (3029) 

Käyntiosoite: Unioninkatu 34, 3. Krs. (senaattitorilta). Ei sovellu pyörätuolinkäyttäjälle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM/OHJELMA 
 
Thursday, 7.6.2018 
12.00–12.15 Welcome coffee with lunch sandwich 
12.15–12.30 Welcome to the conference, bildningsdirektör i Sibbo Kurt Torsell and project leaders 
12.30–14.00    Experiences and current research on the inclusion of children and adolescents 

 Mats Trondman, professor, Linnéuniversitetet, Sverige  
14.00–14.15  Coffee  
14.15–16.00  Panel discussion with young immigrants 

 Zahra Alimy, Zahra Rassouli and Esmatollah Ehsani  
 Panel is headed by professor Mats Trondman 
 
 
 
 

Fatemeh Khavari  
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Fredag 8.6.2018 
9.00–10.15 Undervisning som öppnar dörrar och bygger broar 

 Professor Liselott Forsman , Åbo Akademi  
10.15–10.45  Kaffe   
10.45–12.00  Min väg från förföljd Afghansk flykting i Iran till inkluderad aktivist i Sverige 

 Fatemeh Khavari; Hon tilldelas Martin Luther King-priset 2018. Fatemeh Khavari har 
under året varit en drivande kraft och en framträdande profil i arbetet med att stoppa 
tvångsutvisningarna av unga ensamkommande människor till Afghanistan. På kort tid 
har hon trots sin unga ålder klivit fram med oförtröttlig energi och blivit en symbol för 
fredlig och hoppfull aktivism för ett rättvisare och människovänligare samhälle. Fatemeh 
har med sitt ledarskap lyckats hålla samman en snabbt växande rörelse. Trots hat står 
hon upp för dem som behöver det mest, de som tidigare inte haft någon röst - i sann 
Martin Luther King-anda, skriver juryn i sin motivering. 

12.00–12.40 Diskussion och nätverksträff 
 
 
Friday, 8.6.2018 
  سوئد در فعال  18.00–15.00

 Fatemeh Khavari 
 Mahdin Nuoret ry järjestää seminaarin. 
 

 
Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt 

Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och 

boendekostnader står deltagarna själva för. 

Anmälan senast 1.6.2018 här! 

 

Yhteys Helsingistä/Reseförslag från Helsingfors:  

Torstaina/Torsdag 7.6: 

Helsingin rautatieasema R- juna kello 10:55  Keravan asema linja auto 985 kello 11:22 pysäkki Kuntala 

(Nikkilä) 11:42 Kävely 150 m. 

Fredag/Perjantai 8.6: 

Järnvägstorget, plattform 8, buss 788KV start kl. 7.55. Avstigning hållplats Kuntala (Nickby) 8.55 Gång 

150 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/martin-luther-king-priset/
https://survey.abo.fi/lomakkeet/9950/lomake.html

