Program O-zone
28/11 kl. 09.00-14.30
På Opportunity Day möts människor, företag, myndigheter och akademi i ett forum som lyfter vinsterna
med en fungerande integration för att vända utmaningar till möjligheter.
9.00-9.30 Registrering, kaffe och fralla

och etnisk mångfald. Medverkar gör bl.a. Estrellas
VD, Carina Hanson, Företagarna i Göteborgs

9.30-12.00
Konferencier: Klara Zimmergren

ordförande, Kenneth Kastman-Krantz och
Homemaids VD, Eva-Karin Dahl. Moderator är
Västsvenska Handelskammarens Johan Trouvé.

Utan invandringen stannar Sverige
Jesper Strömbäck är professor och författare och

Mässpresentation

ger oss hårda fakta på hur, och varför, invandring

Mässans utställare presenterar sig och berättar

och invandring gynnar Sverige.

hur kan de bidra till din verksamhet.

Please mind the gap

12.00 - 13.00 Lunch och tid att besöka mässan

I Sverige har vi bland de mest positiva attityderna
omsättas till handling. Varför uppstår detta glapp

13.00-14.30
Vilka nätverk letar du i?

mellan åsikt och beteende? Ylva Svensson är

Maureen Hoppers från Yrkesdörren, en del av

postdoktor i psykologi och forskar om integration

Axfoundation, talar om vikten av nätverk. 7 av

och mellanetniska relationer.

10 jobb förmedlas genom nätverk. Vilka nätverk

till invandrare i Europa, men dessa tycks inte

rekryterar ni i? Och vad missar ni för kompetenser?
Marija Djuricic och Amelie Uddström från Mitt Liv

Definitionen av mångfald

talar om vad fördomar är och varför vi har dem, samt

Mångfald är ett väl debatterat fenomen. Men hur

vikten av att skapa medvetenhet kring dem.

definierar vi begreppet egentligen? I Dahirs värld finns
det två definitioner. Den ena är stereotyp. Den andra är

10.30-11.00 - tid att besöka mässan och kaffe

intellektuell. Dahir Khalid är civilekonom och uppvuxen
i västra Frölunda. Brinner för entreprenörskap i

En inspirerande resa och kommunikation
med en ny målgrupp

allmänhet och människors utveckling i synnerhet.

Grundaren av Swedna, Amr Bitar, berättar om

Var hittar vi kandidaterna?

resa från Syrien till Sverige och hans affärsidé om

Bli guidad i hur ditt företag rent praktiskt går tillväga

lättillgängliga nyheter för arabisktalande i Sverige.

för att ta del av de resurser och den kompetens som
finns i Göteborg. Regler, lagar och tillvägagångssätt.

Panelsamtal — Affärsnyttan med mångfald
Konkreta exempel på hur företag och

Avslut

organisationer skapar affärsnytta med kulturell

Var med och vänd trenden i Göteborg!

Köp biljett på www.opportunityday.se/o-zone
CLARION HOTEL POST, DROTTNINGTORGET, GÖTEBORG
28 NOVEMBER 2016

Arrangeras av:

R

UTH
BARA
event och kommunikation

*Med reservation för ändringar i programmet. Biljetter återbetalas ej.

Fördomar om mångfald

