
 

Inspirationsdag i Simrishamn 
 
 

Plats: Biblioteket, Järnvägsgatan 2, Simrishamn 
Tid: 27 april, kl. 08.00 – 16.30 
Sista anmälningsdag: 13 april 
Arrangör: Forum för levande historia i samarbete med Xenofilia 
Moderator: Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia  
 
 
 
8.00 - 8.30 Inskrivning, kaffe och smörgås 
 
8.30 - 8.55 Deltagarna hälsas välkomna.  
Erika Aronowitsch nationell samordnare på Forum för levande historia och Anneli Evers, 
projektledare på Xenofilia 
 
8.55 – 9.45 Vad är rasism och varför finns rasism? 
Samtal mellan Nazar Akrami, docent i socialpsykologi som forskar om kopplingen mellan personlighet 
och fördomar, och Anders Hellström, docent i statsvetenskap som skrivit rapporten ”Rasist? Inte jag. 
Om rasismer - en begreppsinventering”, där han går igenom och jämför olika sorters rasismer. 
 
9.45 – 9.55 Paus 
 
9.55 – 12.00 WORKSHOPAR: Deltagarna väljer en av nedanstående.  
OBS: kom ihåg att ange vilken av förmiddagens workshopar du vill delta i när du anmäler dig på 
www.levandehistoria.se 
 
Spelar roll om åskådarens passivitet och ansvar 
Workshopledare: Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.  
Åskådarprojektet tar sin utgångspunkt i Förintelsen. Alltsedan de första bilderna från Auschwitz 
nådde världen har otaliga ställt frågan: Hur var det möjligt? Vilka var alla de som stod bredvid och lät 
det ske utan att ingripa och utan att reagera? Hur såg deras motiv och möjligheter till agerande 
egentligen ut? Varför gjorde de ingenting? Och när någon plötsligt agerade, vad berodde det på? Hur 
kan vi idag förstå deras beteenden?  
 
Minnenas arv  
Alán Ali, utbildningsledare på Xenofilia och med mångårig erfarenhet av arbete med unga på 
Fryshuset i Malmö och Anneli Evers, projektledare på Xenofilia. 
Hur skapar vi ett gott samtalsklimat för att kunna ta upp svåra frågor som t. ex. antisemitism och 
rasism? Under workshopen får deltagarna ett smakprov av Minnenanas arv-programmet som kan 
användas för unga. Vi ger exempel på verktyg för att arbeta med bl. a. stereotyper och fördomar.  
 
12.00 – 13.00 Lunch 
 
 
 
 



13.00 – 13.40 FÖRELÄSNING: Att främja tolerans – lärdomar från en antologi om tolerans. 
Erik Lundberg, fil. dr., utredningsansvarig på Forum för levande historia.  
Den senaste tidens samhällsförändringar, rapporter om främlingsfientlighet och hatbrott har på olika 
sätt aktualiserat behovet av tolerans. Men hur kan toleransen främjas? Vilken roll har skolan, 
familjen och civilsamhället för utvecklingen av ungas attityder? Dessa frågor aktualiseras i en 
antologi om tolerans som ges ut av Forum för levande historia under våren 2017. 
 
13.40 – 13.50 Paus 
 
13.50 – 16.10 WORKSHOPAR: Deltagarna väljer en av nedanstående.  
OBS: kom ihåg att ange vilken av eftermiddagens workshopar du vill delta i när du anmäler dig på 
www.levandehistoria.se 
 
Under workshopen bjuds det på eftermiddagsfika 
 
Spelar roll - om åskådarens passivitet och ansvar 
Workshopledare: Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.  
Åskådarprojektet tar sin utgångspunkt i Förintelsen. Alltsedan de första bilderna från Auschwitz 
nådde världen har otaliga ställt frågan: Hur var det möjligt? Vilka var alla de som stod bredvid och lät 
det ske utan att ingripa och utan att reagera? Hur såg deras motiv och möjligheter till agerande 
egentligen ut? Varför gjorde de ingenting? Och när någon plötsligt agerade, vad berodde det på? Hur 
kan vi idag förstå deras beteenden?  
 
Minnenas arv  
Alán Ali, utbildningsledare på Xenofilia och med mångårig erfarenhet av arbete med unga på 
Fryshuset i Malmö och Anneli Evers, projektledare på Xenofilia. 
Hur skapar vi ett gott samtalsklimat för att kunna ta upp svåra frågor som t. ex. antisemitism och 
rasism? Under workshopen får deltagarna ett smakprov av Minnenanas arv-programmet som kan 
användas för unga. Vi ger exempel på verktyg för att arbeta med bl. a. stereotyper och fördomar.  
 
16.10 - 16.30 Summering av dagen.  
Erika Aronowitsch, nationell samordnare och Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande 
historia  
 
 
Om arrangörerna: 
 
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett 
nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med 
utgångspunkt i Förintelsen. 
Läs mer på www.levandehistoria.se  
 
Xenofilia är ett företag som verkar för social hållbarhet med mångfald i fokus. Xenofilia har utvecklat 
utbildningarna i Minnenas arv tillsammans med Judiska församlingen i Malmö. 
Läs mer på www.xenofilia.se och www.minnenasarv.se  
 
 

                  

http://www.levandehistoria.se/
http://www.xenofilia.se/
http://www.minnenasarv.se/

