Uitnodiging ‘Werken aan diversiteit!’
Suikerfeest 2012: Ontmoeting en dialoog
Dit jaar organiseren FNV, Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten en SPIOR (Stichting Platform
Islamitische Organisaties Rijnmond) in het kader van het Suikerfeest een feestelijke ontmoeting. Deze
ontmoeting vindt een paar dagen na het ‘officiële Suikerfeest’ plaats op 23 augustus in de Mevlana
moskee in Rotterdam.

Voor moslims breekt midden juli de ramadan aan. De traditionele vastenmaand ramadan is voor
moslims een tijd van bezinning, bidden en vasten. Met het Suikerfeest wordt de ramadan feestelijk
afgesloten.

De vakbonden en SPIOR willen met deze feestelijke aangelegenheid mensen met verschillende
achtergronden samenbrengen en verbinden. Door het gesprek met elkaar aan te gaan, leer je elkaar
beter kennen. Naast een feestelijk programma met een hapje en een drankje zullen we dit jaar het
thema ‘Werken aan diversiteit’ behandelen. We gaan o.a. de dialoog aan met elkaar en bespreken
hoe we een brug kunnen slaan tussen de hoge (allochtone jeugd) werkloosheid aan de ene kant en
de aankomende tekorten op de arbeidsmarkt aan de andere kant. Verder zullen we ingaan op
verdraagzaamheid, respect en begrip voor elkaar op en buiten de werkvloer. Kortom, de bijeenkomst
wordt een mooie afwisseling tussen inhoud, inspiratie en gezelligheid. Zorg dus dat je dit niet mist!

Kom je ook?
Iedereen is welkom. Tijdens de bijeenkomst zijn er speeches van vakbondsbestuurders,
moslimorganisaties en van lokale bestuurders. Er is muziek en onder het genot van een hapje en een
drankje inspireren en praten we met elkaar over de arbeidsmarkt en diversiteit.

Wanneer: Donderdag 23 augustus 2012 van 18.00-21.45 uur
Waar: Rotterdam, moskee Mevlana, mogelijkheid tot rondleiding vanaf 18.00 uur
Wie: Iedereen is welkom, maar wees er snel bij want het aantal plaatsen in beperkt!
Aanmelding: Je kunt je tot maandag 16 augustus aanmelden via diversiteit@abvakabo.nl onder
vermelding van je naam, naam bond en bondsnummer, mailadres en telefoonnummer.

Je krijgt op 20 augustus een bevestiging van je aanmelding per mail met het definitieve programma en
de routebeschrijving.

