
Jasmin Nur Ismail, Yahia Saleh och Andrea Malešević är några av föreläsarna för dagen. 

Vi uppmärksammar Folkhögskolans dag med en normkritisk temadag
Torsdag 23 mars 
Kulturhuset Framtiden, Rolfsgatan 7 b 
Alla kursdeltagare och personal på Glokala folkhögskolan bjuds in till en gemensam temadag. Dagen är även 
öppen för besökare, som kan  ansluta till en eller flera föreläsningar. Förutom att ta del av föreläsningarna 
bjuder vi på fika och berättar mer om våra olika kurser.

Vid frågor om dagen, kontakta oss!

Fatuma Awil, fatuma@glokala.se
Paula Aracena, paula.a@glokala.se, 0765-424720

glokala.se/normkritik
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http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_content&view=article&id=2761&Itemid=606


9.00-10.00: Dödsskjutningarna i Malmö
Daniel Diaz berättar om kriminalitet ur ett  
postkolonialt perspektiv.

10.15-10.45 : Poesi som ett revolutionärt verktyg
Jasmin Nur Ismail berättar om kreativt skrivande.  
Jasmin studerar statsvetenskap och är poet och  
frilansskribent.

11.00-11.30: Psykisk (o)hälsa kopplat till normer 
och strukturellt förtryck
Andrea Malešević är leg.psykolog och verksam vid 
Teamet för krigs- och tortyrskadade (TKT) i Malmö.

11.30-12.00:  
Jag är svart, muslim, queer och lever i diaspora
Yahia Saleh, Noaks Ark Syd: Vi människor är  
komplicerade varelser. De som tillhör en minoritet 
brukar hamna i crossfire för det är alltid identiteters 
konflikt. Jag är svart, muslim, queer och lever i  
diaspora. Hur överlever jag och mina identiteter?

12.15-12.45: Lunch 
Glokalas kursdeltagare och personal bjuds på lins-
soppa med bröd i caféet på Kulturhuset Framtiden. 

Besökare som vill äta lunch hänvisas till restauranger 
i närheten. Till exempel går det att äta dagens lunch 
för 55 kr på Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16.

13.00-14.00: Kampen om den muslimska kvinnans 
kropp - en historia om kolonial politik
Maimuna Abdullahi är socionom från Göteborg och 
författare till rapporten “The forgotten women”. 

Program kl. 9.00-15.00

14.00-15.00:  
Fika & mer info om våra kurser

Kanske funderar du på att studera på 
Glokala? Här har du chansen att prata 

mer med några av våra lärare och 
deltagare från olika kurser.

Ett event för dagen finns på facebook.com/glokala.

Dela gärna inlägg från dagen med 
#folkhögskola och #folkhögskolansdag på sociala medier.

Där kan du även följa hur andra folkhögskolor uppmärksammar Folkhögskolans dag 
under fredagen och lördagen, den 24-25 mars, hälsar Folkhogskola.nu. 

Temadagen hålls på Kulturhuset Framtiden. På Framtiden finns Spinneriet, med inriktningarna hiphipmusik 
och urbankonst, Filmlinjen och seniorkursen Kultur och samhälle. 

Kl. 8.30: Samling för kursdeltagare och personal
Fatuma Awil och Paula Aracena presenterar upplägget för dagen.  
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https://www.facebook.com/events/1188597847923739/

