Verbinden & Verbreiden
één land
één samenleving

Symposium over racisme, islamofobie, antisemitisme en uitsluiting
Eén land één samenleving en Emcemo nodigen u uit deel te nemen aan het
gesprek over onze kleurrijke samenleving die bloeit en botst, inspireert en intrigeert.

In samenwerking met:
Collectief tegen islamofobie
en discriminatie (CTID)
Platform Stop Racisme en
Uitsluiting

Nederland staat op een keerpunt. Discriminatie en uitsluiting van bevolkingsgroepen is de laatste
jaren dramatisch toegenomen. Hoogste tijd dat mensen, groeperingen, de handen ineen slaan
om het tij te keren. Door gezamenlijk na te denken, van elkaars ervaringen te leren, ons door
elkaar te laten inspireren.

Voor

Aknarij West

Met bijdragen van
Anja Meulenbelt
Halleh Ghorashi
Ineke van der Valk

Verbinden aan het insluiten van allen.
Verbreiden van informatie en inzicht.
Versterken van analyse, betekenis,
strategie, effectief optreden.

Glenn Helberg

Iedereen die een bijdrage wil leveren
aan de sociale cohesie in de samenleving en de positieve ontwikkeling
van de multi-etnische samenleving.
Professionals, vrijwilligers, studenten;
o.a. uit onderwijs, zorg, welzijn, politie,
overheid, politiek.
Vertegenwoordigers van migranten,
moslims, vluchtelingen, asielzoekers,
zwarte gemeenschap; uit organisaties
met verwante doelen.

Ewoud Butter
Yassin El Forkani
Amade M’charek
Anne Ruth Wertheim
Maartje Terpstra o.v.

Programma 11.00 -

Naima Ajouaau

17.45 uur

Opening: Abdou Menebhi & Anne Swart

Sharon Gesthuizen

Halleh Ghorashi

Marlene Bosman

Inleidingen
Workshops:

René Danen

19 september 2015

Asha ten Broeke
m.m.v.
Een ander joods geluid o.v.
College v d rechten van de Mens
en anderen

De Mansveltschool
Karel Doormanstraat 125
1055 VE Amsterdam
Deelnemersbijdrage: € 10,(incl. drankjes en lunch)

•
•
•
•
•

onderwijs en educatie
islamofobie en antisemitisme
discriminatie in social media
de politiek
schending van mensenrechten
(vluchtelingen, asielzoekers,
etnisch profileren)

Column
Open tafelgesprek met de deelnemers
Ontmoeten en netwerken bij een drankje

Aanmelden en betalen:

http://eenlandeensamenleving.nl/product/symposium/
(Waarbij routebeschrijving en informatie)
Naima Ajouaau

Contact:

emcemo1@gmail.com / 020 4288825
anne.swart@upcmail.nl / 026 3214503

