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Fortbildning om rasism 19 november 2020 
 
Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism i historien 

och i dag för yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som rör rasism, eller som i 

sin myndighetsutövning eller publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism. 

 

Denna fortbildning erbjuds till det statliga myndighetsnätverket mot rasism, homo-, bi- och 

transfobi. 

 

Fortbildningen består av kunskapspass varvat med gruppsamtal och reflektion. Se program 

nedan. 

 

Tid och datum: 19 november 2020, kl. 09.30-16.00 (fika från 09.00) 

 

Plats och lokal: Centrala Stockholm. Adress och lokal meddelas i anmälningsbekräftelsen. 

 

Målgrupp: Fortbildningen genomförs på grundläggande nivå. Fortbildningen passar därför t.ex. 

medarbetare som vill stärka sin kunskap om rasism eller medarbetare med god kunskap om 

rasism som vill få tillfälle att inspireras av en annan myndighets fortbildningsupplägg på 

området.  

 

Anmälan: Anmälan görs via denna länk. Sista anmälningsdag är 16 oktober 2020. Antalet 

platser är begränsade. Vi tillämpar ”först till kvarn-principen”.  

 

Kostnad: Fortbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro faktureras 

med 1000 kr. 

 

Fortbildningsledare: Marco Helles, erfaren utbildare av offentliga verksamheter i frågor som 

rör mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Han är även lärare på Mänskliga 

rättighetsprogrammet på Teologiska Högskolan i Stockholm där han undervisar om rasism och 

diskriminering. 

 

Vid praktiska frågor eller frågor om fortbildningens innehåll, vänligen kontakta 

fortbildning@levandehistoria.se.  

 

Varmt välkommen! 
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Program  

09.00 – Fika och registrering    

  

09.30 – Inledning av Forum för levande historia  

 

09.35 – Rasismens ansikte, konsekvenser och ideologi – Marco Helles 

  

10.30 – Paus  

  

10.40 – Vad är rasism? Rasismen i ett historiskt sammanhang – Marco Helles 

 

11.45 – Lunch 

  

12.40 – Vardagsrasism och strukturell rasism. Rasismen i dag – Marco Helles 

 

13.40 – Paus  

  

13.45 – Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden – Patrik Bremdal, Uppsala 

universitet 

  

14.45 – Paus med fika 

  

15.00 – Likvärdigt bemötande – Meriam Chatty, Forum för levande historia 

 

15.45 – Utvärdering 

  

16.00 – Dagen är slut.  

 

  

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.   
 

 


