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IntegratIonsprojektet tamam föreläser 
för 730 gymnasIelever
måndagen den 24 september kommer integrationsprojektet tamam från lund att föreläsa på  
gislaveds gymnasium i gymnasiets samlingssal för 730 gymnasielever. 

tamam är ett av sveriges största integrationsprojekt. organisationen arbetar med att skapa  
sociala kontakter mellan invandrare- och svenska ungdomar, genom att genomföra olika fritids-
aktiviteter. man samarbetar med föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter. tamams 
motto är ”Vänskap utan gränser” och involverar hundratals ungdomar på flera orter i Sverige.

så här går det tIll
tamam kommer att genomföra 3 föreläsningar under måndagen. föreläsarna kommer att berätta 
om tamams integrationsarbete och om hur ungdomar kan göra för att organisera sig själva. ti-
derna för föreläsningarna är mellan: 09:00 – 10:00, 10:30-11:30 och 13.30–14:30.

media hälsas välkomna att delta i samband valfri föreläsning. möjlighet att prata med såväl elever 
som tamams representanter kommer ges i anslutning till föreläsningarna.

gislaveds kommuns demokratiberedning bjuder tillsammans med 17 gymnasielever in till arrang-
emanget. föreläsningarna är tänkta att väcka inspiration inför den 16 oktober, då ett större möte, 
ett så kallat ”open space”, kommer att hållas i gisle sportcenter. vid det tillfället kommer 730 
gymnasielever och ett antal förtroendevalda från kommunen att träffas, under en hel dag, för att 
diskutera gislaveds framtid. temat för ”open space är ”vad vill du ändra på i gislaved?”. 

en del av koncept ”medborgardIalog”
gislaveds kommun har aktivt börjat arbeta med konceptet medborgardialog från och med hös-
ten 2011. som styrgrupp för medborgardialogen fungerar demokratiberedningen som består av 
representanter från samtliga politiska partier i gislaveds kommunfullmäktige. som stöd för be-
redningens arbete har Ulrika dagård anställts som projektledare. syftet med gislaveds kommuns 
arbete med medborgardialog är att på olika sätt erbjuda kommuninvånarna möj-
lighet till att utöva inflytande och påverka kommunens utveckling. Erfarenheterna 
från demokratiberedningens arbete ska sammanställas i en handbok för medbor-
gardialog i gislaveds kommun.

kontaktInformatIon
vill du veta mer kan du kontakta Ulrika dagård, projektledare medborgardialog i 
gislaveds kommun. hon nås på telefon: 0371-811 85.


