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Deziree Rödin 
Får du ofta kommentarer från människor 
du inte känner angående ditt utseende? - 
Hur upplever du det?

– Ja, Absolut! Man har ju blivit kallad ”järnsk-
rots äckel” några gånger! Well, det är ju både sårande 
och väldigt irriterande. Man blir så arg över att 
människor kan vara såpass centrerade på vad som 
ska vara snyggt och inte. Samt att de MÅSTE fak-
tist trycka upp sin dumma åsikt i ansiktet på en! 
 
Tror du att det finns jobb du inte kan få pga 
ditt utseende?

– Ja! Jag är ju fortfarande arbetskraft även fast mån-
ga kanske tycker man ser ut som skit Och om skulle inte 
arbetsgivaren inte skulle respektera mig för att jag ser lite 
annorlunda ut så måste ju den vara komplett efterbliven 
 
Vad tror du det beror på att samhället inte 
kan acceptera ett annorlunda utseende?

– För det strider mot normerna. Samt att samhället 
har bara fått inprintat i sin skalle att man bara ska res-
pektera normala, gamlingar och invandrare.  Vi som är 
”annorlunda” kommer i skym undan när det gäller lika 

PIERCING
Elin Karlsson

behandlings planerna i skolan, jämnställdshet arbetet i 
landet. Och att folk är nog rädda för det dom inte förstår. 
 
Vad kan man själv göra för att försöka än-
dra samhällets åsikter?

– Stå upp för sig själv. Visa att dom inte kan ändra 
en bara för att dom är lite dum. uppfostra sina barn 
så de lär sig att respektera ALLA. oavsett kläder, hår, 
kroppskonst. (För detta med Anti-rasism och anti- ho-
mofobi är ju redan självklart). Försöka påverka lika-
behandlings planen på förskolor och lågstadieskolor 
genom att prata med lärare och komma med förslag. 
DÅ KANSKE DE FINNS HOPP FÖR NÄSTA 
GENERATION åtminstone!

Samtliga bilder är ett fotomontage av bilder 
från verket PIERCING. Sida 3, 4, 5

“diskriminering på grund av utseende...”
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Linnéa Hennig 
Får du ofta kommentarer från människor 
du inte känner angående ditt utseende? - 
Hur upplever du det?

– Närgångna alkisar brukar beundra piercingarna 
annars är de mest barn som skrikit på stan när man 
haft rosa hår.

Så länge det är positiva reaktioner och kommen-
tarer så blir man ju glad, annars kan det vara irrite-
rande när de ska pekas och sånt ”bakom ryggen”.. Kan 
dock också vara jobbigt när vissa inte riktigt kan låta 
en vara

 
Tror du att det finns jobb du inte kan få pga 
ditt utseende?

– Absolut, och det är inte pga ”dålig hygien” i sam-
band med piercingar. Utan att de ofta är de äldre som 
inte accepterar sånt som är nytt och enligt dom ”skräm-
mande”. De tror att man är farlig och otrevlig och att 
man ska skrämma kunder, patienter osv

 
Vad tror du det beror på att samhället inte 
kan acceptera ett annorlunda utseende?

– Nytt, skrämmande och framförallt okunskap
 

Vad kan man själv göra för att försöka änd-
ra samhällets åsikter?

– Bevisa motsatserna till alla fördomar: att man är 
trevlig, ofarlig.. lära ut till de okunniga.. Vara öppen 
när folk frågar osv.

 
Kamilla Antoniuk 
Får du ofta kommentarer från människor 
du inte känner angående ditt utseende? - 
Hur upplever du det?

– Det händer väl ibland, vissa tycker att det är fult 
och vissa tycker att det är tufft och frågar en massa om 
dem

Det beror på, när folk ser det som något negativt 
så brukar jag inte bry mig, det är liksom mitt val, när 
folk tar det som något positivt så blir jag bara glad 
över det

 
Tror du att det finns jobb du inte kan få pga 
ditt utseende?

– Självklart, men det är inget jag tänker jobba 
med, ska satsa på att bli fotograf

 
Vad tror du det beror på att samhället inte 
kan acceptera ett annorlunda utseende?

– Jag vet inte riktigt, det är väl för att det är mer 
acceptabelt att se ut som alla andra, folk uppfattar ofta 
folk med piercingar och färgat hår som omogna osv

 
Vad kan man själv göra för att försöka änd-
ra samhällets åsikter?

– Låta folk med piercingar och tatueringar jobba 
på ställen där man annars inte får ha det, på till exem-
pel restauranger, få folk att förstå att ens utseende inte 
påverkar ens jobb.

 
Nina emy Hölzel
Får du ofta kommentarer från människor 
du inte känner angående ditt utseende? - 
Hur upplever du det?
– Aa. De kan både vara positivt och negativt.
Jag tycker det är roligt med positiva, eftersom folk 
verka förstår att piercingar är ingenting farligt. 
De negative var i början rätt svårt att inte ta för per-

sonligt. Även om man inte känner människan så tar 
man det lite åt sig.

Tror du att det finns jobb du inte kan få pga 
ditt utseende?
– Självklart i nuläge. Vet till exempel att espresso hou-
se förbjuder allt inom deras policy. Kanske ändrar sig 
med tiden. Folk acceptera piercingar mer och mer

Vad tror du det beror på att samhället inte 
kan acceptera ett annorlunda utseende?
– Det beror på okunskap. Folk har fått fel intryck av 
filmer/bilder etc. De borde fråga istället för att anta.

Vad kan man själv göra för att försöka änd-
ra samhällets åsikter?
– Vara ett bra förebild med att inte ge fel intryck. Jobba 
med barn, vara trevligt. Vara snäll och hjälpa till. Inte 
alla som har piercingar är brottslingar!
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NÄTVERK
Kollektivt verk - AGGREGAT

”vikten av personliga kontakter 
vid arbetssökande”

5000 BUNTBAND 
Svarta och vita buntband av nylon
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MADONNA
Karin Bengtsson

KALEIDO LENS 
OF MY MIND
Ellen Carlsson Axberg

–  Jag vill fånga skulptur, struktur och känsla på duk,  den inger ro, att man aldrig är ensam och att någon vakar 
över en... kanske att finna ro mitt i uppgivenheten.

–  Jag ville uttrycka mina känslor, 
tankar och drömmar i den här tav-
lan. Det är inte lätt att vara ung 
idag. Det är svårt att hitta sin plats 
i samhället och våga ha sin egen stil. 
Men det är något jag försöker tänka 
på hela tiden, och visa genom det jag 
skapar.

Bild 1 - Akryl på duk

Bild 2 - Bildkollage med teck-
nade inslag

Bild 1 - Madonna

Bild 2 - Kaleido lens of my mind
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Jag är sjuk.

Min förståelse av dig och ditt är sjuk.

Det som funkar för mig är så främmande för dig att jag är sjuk.

Vem är du att bestämma det?

Varför är inte jag frisk och alla andra sjuka?

Varför är det alltid rätt att automatiskt, mekaniskt, hålla med?

Jag är sjuk.

Jag behöver hjälp.

Jag har ont och jag skriker av ångest.

Jag ska skyddas från mig själv.

Jag ska drogas så att jag passar in i mallen.

Jag ska älska det alla andra älskar och göra det alla andra gör.

Men vem förutom jag vet vad felet är?

Varför ska jag medicineras för det jag inte mår dåligt av?

Varför räcker det inte att ta bort det dåliga, låta det bra vara kvar?

Mitt bra duger inte.

Mina känslor passar inte in med era.

Det jag tycker är bra är inte tillräckligt för att du ska vara nöjd.

Jag älskar.

Men jag älskar på fel sätt, säger du.

Det är bättre att jag inte känner något alls än att jag känner fel.

SJÄLVPORTRÄTT 
SKALA 1:1
Niklas Svensson

“Samhället utformar individer.”

B
ild

 1
 - Självporträtt skala 1:1Bild 1 - Fotografi, 100x188 cm

Text - sida 11
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MAZE I & II
Daniel Darwiche

– Det kan vara svårt att hitta 
rätt väg. I labyrinten går du ibland 
fel, då får du gå tillbaka...

Bild 1 - Maze II, matta och 
golvfärg

Bild 2 - Maze 1 akryl på 
papper A3

Bild 1 - Maze II

Bild 2 - Maze I
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GRETA & LYS UPP MIG
Isabel Hammaström

– GRETA är ett uttryck för hur 
det känns att vara arbetslös... som 
att vara fängslad.

– olika anledningar förde mig 
hit, till just denna plats, denna 
kväll... Att vara arbetslös innebär 
att du blir passiv och måste istället 
försöka vara aktiv och haka på oli-
ka saker. LYS UPP MIG beskriver 
känslan av att få besked om att du 
har fått jobb. Tomheten före och 
glädjen efter.

Bild 4, 5, 6 - Lys upp mig

Bild 2 - Greta

Bild 7 - Greta

Bild 1 - Greta

B
ild

 3
 - G

reta

Bild 1, 2, 7 - Greta, detaljer

Bild 3 - Greta, skyltdocka, 
taggtråd och kedja

Bild 4, 5, 6 - Lys upp mig, 
fotomontage, 80 x 60 cm
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SLÖJD
Ali Reza Hussaini

Bild 1 - Bild från utställningen

i Gallerian, Varberg

Bild 2 - Mask, träslöjd

Bild 3 - Datorstativ, träslöjd

Bild 4 - Kedja, träslöjd 

Bild 5 - Detalj ur Dröm, akryl 

på papper

Bild 2 - Mask

Bild 3 - Datorstativ

Bild 1 - Datorstativ, Mask, Kedja och Dröm

Bild 4 - Kedja, huggen ur ett stycke trä.

Bild 5 - Dröm

– Jag har flytt från Afghanistan, 
jag kom hit ensam, det var omöjligt 
att stanna där. Jag vill utbilda 
mig och sedan resa tillbaka för att 
kämpa... att hjälpa till och bygga 
upp landet på nytt. Jag vägrar ge 
upp! Jag är duktig och nyfiken på 
mycket, bland annat att arbeta med 
träslöjd. Kedjan, de tre länkarna är 
huggen ur ett stycke.
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BEGRÄNSNINGAR
Philippa Lundahl

– Bilden står för hur man begränsar 
sig själv, låser in sig. Tror man inte att 
man kan klara av något vill man inte 
alltid ens försöka, exempelvis söka jobb 
eller plugga.

Bild 1 - Begränsningar

– Bilden representerar flera saker för mig. Hur det känns att inte få den hjälp man behöver 
och att känna att man har misslyckats trots att man gjort allt man kunnat. Även att man kän-
ner sig ensam, trots att man vet att det finns många fler i samma situation.

Varför erbjuds det inte hjälp från studievägledare mycket tidigare och mer, innan gym-
nasievalet? Studiebesök, information, samtal m. m.

EN AV MÅNGA MEN ÄNDÅ ENSAM
Philippa Lundahl

Bild 1 - Teckning med blyerts A4

Bild 2 - Teckning med blyerts A3

B
ild

 2
 - En av m

ånga m
en ändå ensam
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ENSAM VARG
Dennis Rojas

Bild 1, 2 & 3 - Verken är 
skapade med hjälp av digi-
tala verktyg.

– Bilderna reflekterar hur den 
arbetslösa ungdomen känner sig 
idag. Den förvirrade ungdomen 
ställs mot de olika samhällsstruk-

turer som vi lever i. Någon kompis 
jobbar, någon pluggar och någon 
annan går på arbetsintervju. 

– Sammanfattningsvis 
är verket en genomskåd-
ning av hur arbetslöshet 
kan påverka ungdomars 
mentala hälsa.

Bild 1 - Varg (1/3) Bild 2 - Varg (2/3)

Bild 3 - Varg (3/3)
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ARBETSFÖRMEDLINGEN
LPA

Samtliga bilder är hämtade ur 
Videomontaget: 
Arbetsförmedlingen

Text & Musik: LPA

Foto: Tim Linderholm 

– Låten är en kommentar till 
den rådande nedmonteringen som 
pågår i dagens Sverige. Bistert 
textförfattande kombineras med 
fotografier öppna för fri tolkning.
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SOMMARFIKET
Filmbas i Bua/Tvååker, filmgrupp för funktionshindrade

Samtliga bilder är hämtade 
ur filmen: Sommarfiket 

– Vissa har bara inte förstått det 
och det måste man få in i dem, man 
är inte dum eller så bara för att man 
föddes med funktionshinder.

Alla människor har rätt till ett 
bra liv, och ett arbete fast man har 
funktionsnedsättning.

Det är inget som man bestämde 
själv. Man måste få visa vad man 
kan och vill.

Vi är också människor och vär-
da någonting. Så trampa inte på 
oss. Försöka går ju men vi kommer 
resa oss. 

Vi ger aldrig upp, Vi kommer 
kämpa för att alla ska bli lika  
mycket värda. 

- Marcus Adolphsson 

Text: 

Marcus Adolphsson

Manus: 

Eva-Lena Svensson

Regi: 

Albin Glasell

Deltagare/skådespelare:

Marcus Adolphsson

Amanda Åkerberg

Karin Stener

Monika Andersson

Jonas Wiman

Julia Ellborg

Mikael Westerberg

Arbetsförmedlare: 

Martin Rimby

Klipp/foto: 

Kim Göransson

Producent: 

Britt Nilsson
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OPLANERAD RESA
Erik Försäter

– Mitt namn är Erik Försäter och jag är en kille 
på 22 år från Varberg. Den 20 oktober 2012 började 
jag fundera över att åka till Australien i ett år för att 
jobba och resa runt.

   Efter sinom tid bokade jag en biljett till Sydney 
som skulle lämna Köpenhamn 25/2 2013. 

Hemma i Varberg har jag mest hoppat runt bland 
en massa olika jobb efter jag slutade gymnasiet och 
därför inte riktigt kunnat bestämma mig för vad jag 
ville syssla med i framtiden. Så då slog det mig, varför 
inte åka till Australien och jobba? 

   För mig att åka till andra sidan jorden på egen 
hand skulle nog endast vara nyttigt tänkte jag. Möta 
nya människor och en ny kultur och samtidigt få mer 
erfarenhet och kanske inspiration om vad jag skulle 
vilja göra i framtiden.

Eftersom jag bodde hemma hos mina föräldrar var 
det lite lättare att spara ihop pengar till resan. 

   Jag sparade ihop ca 45 000 kr. 25 000 kr satt jag 
över på ett konto som jag endast skulle använda i nöd-
fall. Lättare sagt än gjort, efter första månaden i Syd-
ney hade jag gjort slut på hälften av mina pengar. Så 
då fick jag verkligen lägga på ett kål.

 

   Jag började med att flyga ut ur Sydney, därefter 
tog jag en dag i taget och utan att veta hur slutet på 
dagen skulle se ut.

   Den stora anledningen till varför jag inte lade ner 
så mycket tid att leta efter ett jobb i Sydney var för att 
jag ville ut på landsbygden och få uppleva det riktiga 
Australien med alla olika djur och sen självklart den 
häftiga och den tuffa naturen.

   Jag hade 4 olika jobb i Australien som kunde fi-
nansiera hela min resa på ett år. Ett av jobben som inte 
är med i min film var ett jobb på en fiskebåt där jag 
jobbade i 2 månader som målare.

Samtliga bilder är hämtade ur filmen: 
Oplanerad resa. - stillbilder, videoklipp & text

– För mig att åka till andra 
sidan jorden på egen hand skulle 

nog endast vara nyttigt tänkte jag.
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Serieteckningar

En arbetslös monolog

Jobbsökning 101

Ledig

EN ARBETSLÖS MONOLOG
Bethina Holmström

Bethina Holmström
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STILLSAMHET & LUGNET
Hamid Ahmadi

– Kungen samlar alla i slottet 
och vill berätta vilken tavla som 
har vunnit.

Bild 1

Bild 2 

Bild 1-5 - Teckningar, blyerts på papper

Bild 6 - Översättning av texten

Bild 7 - Stillsamhet och Lugnet, teckning & text, 
blyerts & tusch på papper A3

Bild 3 Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7 - Stillsamhet & Lugnet



INGEN KEDJA ÄR STARKARE ÄN 
DEN SVAGASTE LÄNKEN
Kollektivt verk - AGGREGAT

Ihoplänkade delar av en cykel...
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VÄGEN TILL VÄGEN
Rasmus, Jonathan och Irwing

– Vi vill göra en film! Vi kommer en dag att göra en 
film, kanske om en ungdomsgård.

Detta är berättelsen om tre killar i Träslövsläge, 
Läjets Ungdomsgård, som ville göra film. Den första 
idéen var mycket omfattande och manus började skri-
vas. Rasmus, Jonathan och Irwing förstod snabbt att 
arbetet med filmen skulle bli allt för omfattande och att 
de inte skulle hinna klart i tid. Ny idé utarbetades, de 
skulle istället göra en film som handlar om några ung-
domar som vill göra film. En film som handlade om dem 
själva och deras ambitioner, vilja och dröm om att göra 
en egen film. Denna idé visade sig också vara för stor 
och de trodde inte att de skulle kunna göra något till-
räckligt bra och intressant. Ny idé - Gör en film som går 
att realisera i en enda lång tagning och utan dialog. Fyra 
kameror som filmade åt olika håll riggades i en bil och 
sedan åkte de iväg... Detta blev, efter några dagars re-
digering i studion, filmen “VÄGEN TILL VÄGEN”

MOTION PICTURE.

Samtliga bilder är hämtade 
ur filmen: Vägen till vägen
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DU HAR INTE VAD SOM KRÄVS
Viktor Nilsson – Ord och meningar som ingår:

ILSKA

ENSAMHET

DU PASSAR INTE IN

DU HAR INTE DET SOM KRÄVS

DU ÄR LÄTTERSÄTTLIG

DET FINNS HUR MÅNGA SOM HELST SOM ÄR PRECIS SOM DU

– Tankar och känslor... Ord, ljud & bilder.

– En installation där en webb-
kamera registrerar åskådarens 
rörelser och omvandlar dessa till 
tre olika typer av ljudmaterial, 1) 
toner från speldosa, 2) långa uthåll-
na toner (pads) och 3) röst. Om 
åskådaren rör sig framför kameran 
uppenbarar sig ett vitt ljussken i 
en TV-monitor och i de pixlar som 
berörs av rörelsen. Detta gör att du 
som åskådare kan se dig själv och 
vilken del av vyn som aktiveras 
och som i sin tur triggar vilket ljud. 
Verket är helt tyst så länge ingen 
kommer inom kamerans “synfält”. 

Bild 1 - Skärmdumpar, kol-
lage från den interaktiva 
installationen, Du har inte 
vad som krävs

Bild 2 - Åskådare som 
spelar på “instrumentet”. 
Från utställningen i gallerian, 
Varberg.

Bild 3 - Monitor och webb-
kamera

Bild 1

Bild 3 - Du har inte vad som krävs

Bild 2
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VERNISSAGE LÖRDAG 10 MAJ
KL 14.00 CREATIVE WORKSPACE, GALLERIAN, VÄSTRA VALLGATAN 2, VARBERG
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ÄR DU INTRESSERAD AV KONST, POESI, LJUDKONST, FOTOGRAFI, FILM, SKULPTUR?
ÄR DU MELLAN 16 - 25 ÅR? VILL DU VARA MED I EN KONSTUTSTÄLLNING?

VÄLKOMMEN
Vi vill tillsammans med dig skapa tre olika konstutställningar på tre olika platser runt om i Varbergs kommun. Som deltagare 
är du med på EN av utställningarna med ett konstverk som du får chans att arbeta med under projektets gång. Temat för 
utställningarna är UNGDOMSARBETSLÖSHET. Du kan själv  vara arbetslös eller ha tid över och kan deltaga en dag i 
veckan för gemensamma aktiviteter. Under projektet får du möta verksamma konstnärer och andra intressanta personer för 
egen inspiration och utveckling. GRAND FINALE - den sista stora utställningen äger rum den 10 maj 2014.

AGGREGAT är en växande och turnerande KONSTUTSTÄLLNING med temat 
UNGDOMSARBETSLÖSHET och ett FORUM där UNGA kan komma till TALS
Syftet med Aggregat är att på tre olika platser i Varbergs kommun, både tätort och glesbygd, generera tre unika och 
separata konstutställningar med temat Ungdomsarbetslöshet. Konstverken till utställningarna skapas av  arbetslösa 
ungdomar och dessa är även med i det omfattande arbetet med projektering, realisering och drift av  utställningarna. Under 
hela projektet får deltagarna stöd av  konstnärlig ledare. Efter att utställningarna har visats lokalt sätts alla tre utställningar 
ihop för att på så sätt växa och slutligen generera en stor utställning som visas på en strategiskt vald plats. I anslutning till 
den sista etappen får ungdomarna/konstnärerna möta ansvariga politiker för att diskutera frågor som rör temat 
Ungdomsarbetslöshet. Varje etapp innehåller events som främjar skapandet och kreativiteten hos ungdomarna samt ökar 
kunskapen om Ungdomsarbetslöshet, sysselsättning och utanförskap. Detta ska ske genom workshops med inbjudna 
etablerade konstnärer och genom samtal och seminarier med inspirerande föreläsare som är experter på området 
Ungdomsarbetslöshet. Vi vill med aggregat belysa frågor kring temat Ungdomsarbetslöshet på ett nytt och utvecklande sätt 
genom unga människors egen konst och egna berättelser, framtidsdrömmar och visioner. Aggregat ska verka som ett forum 
för diskussion och utveckling av  nätverk med avsikt att öka sysselsättningen för unga samt att öka förståelsen för de 
problem som utanförskap på arbetsmarknaden genererar. Vi vill ge unga arbetslösa chansen att stärka sin självkänsla 
genom att ta deras frågor på allvar, arbeta med konst som verktyg och lyfta fram dem i det offentliga rummet via 
konstutställningen AGGREGAT.

Lars Carlsson
Konstnärlig ledare för lilla k
Projektledare för AGGREGAT

AGGREGAT
är ett konstprojekt med temat Ungdomsarbetslöshet, av och med arbetslösa ungdomar. Projektet ägde 

rum i Varbergs kommun från Januari till och med Juni, 2014. AGGREGAT genomfördes av Ungdomsav-

delningen, Varbergs Kommun med stöd av Ungdomsstyrelsen, Ung och Aktiv i Europa.

Så här kunde det se ut i början på denna omfattande resa!

De ungas perspektiv på 
Varberg Vision 2025

Hur vill vi unga att Varberg ska 
utvecklas och förnyas för att vi 
ska vilja stanna kvar och leva 
här i framtiden?

lilla k är ett öppet forum för 
ungdomar med fokus på frågor 
som rör demokrati, visioner, 
f r a m t i d s d r ö m m a r ,  
d e s t i n a t i o n s u t v e c k l i n g ,  
sysselsättning och kreativitet.

lilla k är inte knutet till någon 
fysisk plats utan fungerar som 
en mobil konsthall, konserthall, 
klubb, konstkafé och kan dyka 
upp på många olika platser 
och i många olika skepnader. 
Alla som vill får vara med.

Så håll utkik efter lilla k!

TACK!
Ungdomsstyrelsen

Ung och Aktiv i Europa

Alla deltagare

Alla Ungdomsgårdar

Varbergs Kommun

Vi vill också rikta ett stort TACK till STEGET  

VIDARE, Jaana Käppi och Sirkka Vallius, konstnär 

Bo Melin, Kultur- och fritidsnämnden, JUSTNU, 

Markus Hermansson, Rebecca Sellergren samt 

CRED och MUVE i Varberg för sammarbete med 

utställningar och lokaler.  



44 | UTSTÄLLNING • ATT BLI SEDD

Innan dörrarna slogs upp till Vernissage för ut-

ställningen ATT BLI SEDD fick konstnärerna träffa 

politiker från Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs 

kommun. De unga konstnärerna visade upp sina 

verk och samtalade om frågor som har uppstått 

under arbetet med verken samt frågor som är 

aktuella för Varberg ur ett ungdomsperspektiv. De 

frågor som togs fram publiceras i denna katalog 

och på så sätt blir katalogen och utställningen 

ATT BLI SEDD till en fråga som kommer att vara 

aktuell lång tid framöver, inte minst 2014 som är 

valår. Katalogen överlämnas till samtliga politiker i 

Kultur- och fritidsnämnden. Politikernas svar finns 

att läsa på våra hemsidor; 

www2.varberg.se/ungdom

www2.varberg.se/centralen

www.facebook.com/lillakvarberg

Vad har ni politiker för framtidssyn på ungdoms-

gårdar?

Vilken är den viktigaste åtgärden för att skapa 

jobb åt ungdomar, enligt dig och enligt ditt parti?

Hur ser ni på att minska ungdomsarbetslösheten 

genom att erbjuda jobb inom kommunen? 

Hur kan man öka chansen för nyblivna studenter 

att komma in i arbetslivet? 

Vad bör göras för att minska utanförskapet och 

ingjuta framtidstro i varbergaren?

Hur garanterar vi att människor inte diskrimine-

ras i arbetslivet på grund av sitt utseende?

Kontakter är ofta vägen till arbete. Har ni för-

slag på vad man som arbetssökande utan kontak-

ter bör göra?

Hur ser ni på normalitets-begreppet och vad bör 

göras för att utvidga detta?

VARJE KONSTVERK ÄR BÄRARE AV EN FRÅGA




