
World Social Work Day 21/3 – världsdagen för socialt 
arbete 

 

Var med och fira världsdagen för socialt arbete och låt dig 

inspireras tillsammans med forskare och studenter från olika 

områden av socialt arbete.  

Samverkansarenorna SUD (Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna) och 

ASK (Arena för Social Kunskapsutveckling) bjuder tillsammans med 

Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Open University of Mauritius in 

till en konferens för att fira World Social Work Day.  

 

Syftet med världsdagen är att synliggöra det sociala 

arbetets framgångar och möjligheter globalt och lokalt, 

engagera nätverk och lokalsamhället samt bidra till ny 

kunskap.  

World Social Work Day firas av socialarbetare världen 
över och nu för sextonde året i rad genom det 
internationella förbundet för socialarbetare (IFSW). 
Årets tema ”Respecting diversity through joint social 
action”, representerar både en vision och en 
aktionsplan. Mer information finner ni på IFSW´s 
hemsida.   

 

 

Välkomna! 

   

 

 

 

https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2023/


Program 

09:00 Drop in-fika  

09.30 Startar firandet av världsdagen för socialt 

arbete.  

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.  

Ni kommer att få höra presentationer av:  

Hälsning från IFSWs ordförande Joacim Mumba. 

Migration och föräldraskap. Fatumo Osman, docent och 

universitetslektor vid Högskolan Dalarna.  

Brukarinflytande vid psykisk ohälsa. Cecilia Ingard, doktorand vid 

Högskolan i Gävle.   

Kvinnlig könsstympning i Gambia.  Agi Ramou Jeng & Shewit 

Mulugeta, studenter vid Högskolan Dalarna.   

Spelar ålderism någon roll för socialt arbete? Marcus Falk 

Johansson, doktorand vid Högskolan Dalarna.  

Hedersrelaterat våld. Shanazis hjältar. 

Musikunderhållning av bandet ”You´ve got mail” från 

Folkhögskolan i Bollnäs.  

12:00-13:00 Lunch (Egen ombesörjning) 

13:00 Panelsamtal med uppföljande 

gruppdiskussioner i sal och i breakout rooms  

Under eftermiddagen kommer representanter från civilsamhället, ideella organisationer, 

kommuner och studenter från de tre lärosäten som arrangerar dagen att närvara.  

15:00 Avslut  

  

När: 21/3 

Tid: 09.00-15:00 

Plats: Hybrid, via 

Zoom https://hig-

se.zoom.us/j/67459043

119 samt 

Högskolan i Gävle 

sal Valhall 41:204 

Kontakt: 

Bo Söderqvist, 

bo.soderqvist@hi

g. 

Elin Johansson, 

ejs@du.se 
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Socialtjänstens 

Utvecklingscentrum  
Dalarna

 

Arrangörer 

________________________________________________________ 

 

 

       

 


