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FSUM:s ungdomsmottagnings- 
konferens 2023 i Karlskrona

Se hela programmet och övriga föreläsare på  
fsumkarlskrona2023.se

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legiti-
merad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. 
Under sina yrkesverksamma år har han synts på 
tv, skrivit böcker och spenderat många timmar 
i samtalsrummet och pratat om livets stora och 
små frågor med människor i alla åldrar. Han 
har både jobbat, handlett och utbildat personal 
 många av Svergíges Ungdomsmottagning. 

Med Kalles kunskap och kärleksfulla karisma 
kommer han leda oss genom programmet på  
hela FSUM 2023.

En av Sveriges absolut mest aktuella komiker och 
programledare, och en fulländad underhållare 
med avväpnande stil, energi och en värme som 
känns. Marika har blivit korad till Årets kvinnliga 
komiker två gånger, och de senaste åren har vi 
sett henne i bla Melodifestivalen, Bäst i Test och 
Diggiloo-turnén. 

Marika tar med oss på en föreläsningen om 
Fördomsmedvetenhet - genom erfarenheter och 
fördomar, både sina egna och de som hon möter 
hos andra. Olikheter och skillnader inom kultur, 
religion, kärlek och etnicitet. Med hjälp av hennes 
egna erfarenheter av rasism och homofobi ger 
hon nya synvinklar och andra perspektiv.

Jonna Bornemark är professor i filosofi och 
medverkar regelbundet i Sveriges radios 
Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter. 2021 
tilldelades hon Hillesgårdspriset för medmänsk-
lighet och mod ”för att hon med sitt glasklara och 
stridbara tänkande lyckats visa att om vi vill ut-
veckla det goda omdöme som krävs för att  bygga 
ett mänskligare samhälle behövs en renässans 
för det omätbara, att vi uppvärderar intuitionen 
och den empatiska känslan för varandra”.

Jonna ger sitt filosofiska perspektiv på årets tema 
“Gränsland”.
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Registrera dig innan 31 dec.
Fram till den 31 december köper du din biljett till earlybird-pris. 

Passa på att registrerad dig redan idag.

https://fsumkarlskrona2023.se/
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