”Fotboll mot rasism och Grundskolefotboll mot rasism- För allas lika värde”
KONFERENS

Vi gör Barnrättskonventionen levande!
DU är en Barnrättskämpe!
Onsdag den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s
konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2020.
Vad är Barnkonventionen? Vilken barnsyn genomsyrar den? Hur påverkar det Dig och Din
organisations Likabehandling och Antidiskrimineringsarbete? Vad innebär ett
Barnrättsförhållningssätt som tränare/ledare/pedagog och organisation?
Kom och ta del av våra olika workshops och föreläsningar med fokus på Barnkonventionens
grundprinciper och mer specifikt Barnkonventionens art 2, rätten att inte diskrimineras som
barn.
I samband med konferensen kommer vi också att ha en ”öppen träning” på vår arena för 12-åriga
för att de skall få känna på hur en träning med våra MFF-tränare kan fungera. Den öppna
träningen är förbehållen spelare som tillhör föreningar vilka anmält ledare för deltagande i
konferensen om barnkonventionen, deltagarantalet är begränsat.

Program
- 09:30 Inledning och presentation av dagen
- 09:45 Introduktion och gemensam workshop om
Barnrättskonventionen
- 10:40 Parallella, valbara, workshops/föreläsningar
- 12:10 Lunch
- 12:50 Open space: Hur kan JAG/VI fördjupa
mitt/vårt Barnrättsarbete i våra verksamheter?
- 13:50 Avslutning av konferensen

Föreläsningar/Workshops
”Alla barns rätt till självförverkligande i idrotts-Sverige” - Hussein Hamad, gymnasielärare i
svenska/psykologi och masterstudent i socialpsykologi.
Föreläsningen alla barns rätt till självförverkligande i idrotts-Sverige tar upp socialpsykologiska
fenomen med avseende på islamofobi, stereotyper, självuppfyllande profetior, gruppdynamik och
mycket annat som idrottsledare och tränare behöver tänka på när de stöttar barn i deras väg till
självförverkligande.
”Från triangel till rektangel – idrottens nya utvecklingsmodell”. Martin Edbladh,
Barnidrottsombud. Max antal deltagare 20
”Till er som ser rasismen från avbytarbänken” Maya Mbog Rosén, 19 år.
En föreläsning om rasism och diskriminering inom skola och idrottsvärld. Som afrosvensk
kvinna har jag i alla mina år fått utså rasism, diskriminering och kräkningar på grund av min
hudfärg. Jag har fått utstå allt ifrån fysiskt våld i klassrummet till apljud och kränkande
kommentarer från föräldrar på läktaren under handbollsmatcher. Denna föreläsning informerar

om hur det är att växa upp som afrosvensk i Sveriges skolsystem och idrottsvärld, samt hur vi
tillsammans kan jobba för att eliminera den rasism som afrovenskar, vuxna som barn, får möta i
samhällets olika rum. Jag är född och uppvuxen på Djingis Khan i Lund tillsammans med min
mamma och mina syskon. Sport har alltid varit någonting jag tytt mig till. När jag var 3 år satt
jag på hästryggen första gången och när jag var 9 år kastade jag för första gången en handboll. På
grund av diverse skador har mitt utövande av båda sporter lagts på hyllan, vilket gett mig tid att
tänka på vad som egentligen hände under alla år i sportvärlden, och det är de tankarna och
reflektionerna jag vill dela med mig av.
”Pappa, varför får jag inte spela? - När barn med transidentitet portas från
föreningsidrotten”. Sara Duarte, projektledare i projektet DiBU, Diskriminering mot barn och
unga, Malmö mot Diskriminering.
Under ett par år spelade Moe med de andra killarna. Men så får hans pappa plötsligt en dag veta
att om Moe ska fortsätta spela måste det vara med tjejerna. Annas får han inte vara med längre.
I Workshopen diskuteras och studerar vi detta fall och går igenom hur diskrimineringslagen
fungerar och hur den, i vissa fall, kan användas som ett verktyg för att främja likabehandling
inom idrotten. Max antal deltagare 20

”Det handlar om kärlek”- hur kan du upptäcka och stötta barn och unga som lever med
hedersrelaterade begränsningar? Rädda barnen
Det handlar om kärlek är Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterad våld och
förtryck. Vi tror att om vi i nära samverkan mellan olika samhällsaktörer tillsammans möter barn
och unga på deras arena och informerar om barns rättigheter kan vi tillgodose flera barns behov
av stöd. Denna workshop syftar till att ge dess deltagare en grundläggande kunskap kring
hedersrelaterat våld och förtryck, dess uttryck och konsekvenser. Vi kommer att varva
föreläsning med tid för reflexion och en fallstudie kopplad till ämnet och din roll som viktig
vuxen i en ung persons liv. Max antal deltagare 20
”Jämställdhet och sexuella trakasserier”. Organisationen Tjejer i Förening
En workshop i jämställdhet där vi pratar om vad jämställdhet är, de politiska jämställdhetsmålen,
vinsterna med jämställdhet och hur man kan arbeta för att göra våra verksamheter jämställda och
jämlika. Vi pratar även om sexuella trakasserier och hur vi kan förebygga dessa i våra
verksamheter. Max antal deltagare 30

”High Five- Bygg en trygg idrott för barn och ungdomar”. Mario Dri, regional samordnare
Rädda barnen.
High Five är Rädda Barnens förebyggande arbete mot orättvisor inom idrottslivet. Vi hjälper
föreningar i hur man kan förebygga, upptäcka och hantera mobbning, kränkningar och övergrepp
inom verksamheten. Detta har vi gjort sedan 2011 i hela Sverige.
Denna workshop syftar till att ge en bredare kunskap om frågorna men även påbörja en process
kring en åtgärdstrappa i hur man kan möta dessa utmaningar. Max antal deltagare 25
Primary school football against racism - for everyone's equal value. Gustavo Nazar,
Development officer, Center of Educational Inspiration, City of Malmö and Nesat Spahiu,
Developer, Sports associations and Schools, Save the Children – Sweden
Primary school fotboll against racims is a coolaoration between Malmö FF i samhället, Rädda
barnen, organisationen Helamalmö, Tjejer i Förening och Pedagogisk Inspiration,
Grundskoleförvaltningen Malmö stad.
Sports, schools, clubs and associations have sought forms of cooperation in the fight against
racism. These organizationsns expressed the need for concrete methods and forms of cooperation
to develop and implement their antiracism organizational and didactic activities with value base,
equal treatment and children's rights.
Max antal deltagare 60

Information och Anmälan
Datum: 2/9 -2018

Plats: Stadion

Tid: 9:30-14:00

Anmälan till konferensen görs till gustavo.nazar@malmo.se (Pedagogisk
Inspiration, Grundskoleförvaltningen Malmö stad) och Jan-Olov.Kindvall@mff.se
(Malmö FF i samhället)
Meddela vid anmälan vilken föreläsning du är intresserad av samt om du vill
anmäla barn till ”öppen träning”. Anmäl även special kost.
Anmäl innan den 4 augusti.
För frågor om konferensen innehåll, kontakta Gustavo Nazar, tel 070-376 14 98

