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Program och information om forumträff, Samlat grepp 
mot rasism och hatbrott, 10 september 2020 
 
Välkommen till årets andra forumträff! 

 

Inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet 

och hatbrott erbjuder Forum för levande historia träffar som är en blandning av erfarenhetsutbyte 

och kompetensutveckling. Vi kallar dem forumträffar.  

 

Tid: 10 september 2020, 09.30-14.45 (tekniktest från 09.00-09.30).  

 

Plats: Träffen genomförs digitalt på grund av den rådande situationen med Corona-pandemin. 

Länk till det digitala mötet förmedlas i anmälningsbekräftelsen.   

 

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast 3 september. 

 

Program  

9.00 Tekniktest för deltagare 

 

9.30 Forum för levande historia hälsar välkomna. Deltagarna checkar in.  

 

10.00 Det historiska arvet av antiziganism i Sverige, antiziganismen i det svenska samhället idag 

– och vad vi kan göra åt den. Thomas Hammarberg. 

 

Romers situation idag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer 

under lång tid utsatts för. Kunskap om historien och dess samband med dagens villkor för romer 

är därför viktiga utgångspunkter för arbetet med att förbättra levnadsförhållandena. Det var 

utgångspunkt för regeringens vitbok från 2014 som belyste övergrepp och kränkningar av romer 

under 1900-talet. 2014 inrättades Kommissionen mot antiziganism för att komplettera och 

förstärka samhällets insatser mot antiziganism. Kommissionens uppdrag var bland annat att 

samla kunskap om antiziganism och förmedla goda exempel på motverkande av antiziganism.  

 

Thomas Hammarberg var ordförande för Kommissionen mot antiziganism. Han har också varit 

ordförande för Amnesty Internationals svenska sektion, generalsekreterare för Amnesty 

International, Rädda barnen och Olof Palmes Internationella Center. Han har även varit 

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.  

 

10.50 Paus 

 

11.00 Gruppövning om bemötande. Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia 

Med utgångspunkt i Forum för levande historias webbfortbildning Kunskap om rasism och 

likvärdigt bemötande genomförs en gruppövning.  

https://response.questback.com/forumfrlevandehistoria/forumtraff10sept2020
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11:30 Forskning om rasism – en överblick. Monica Svantesson, Vetenskapsrådet 

 

Inom ramarna för regeringens plan mot rasism erbjuder Vetenskapsrådet forskningsmedel för 

forskning om rasism och diskriminering. Vad är det för slags kunskap om rasism som 

produceras genom satsningen? Vilka frågor fokuserar dagens forskning om rasism på? 

 

11.45 Längre paus 

 

12.35 Hur kan offentliga aktörer kombinera trans- och jämställdhetsperspektiv i verksamheten? 

Ida Gullbrandsen, RFSL 

 

Ibland har hbtq-rättigheter och jämställdhet ställts emot varandra. För att istället stärka båda 

perspektiven har RFSL har utvecklat ”Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och 

trans.”  

 

12.50 Runda: På gång på myndigheterna 

 

13.20 Paus 

 

13.35 Hur kan den statliga värdegrunden användas som utgångspunkt för arbetet med att 

bekämpa rasism? Elena Namli, Uppsala universitet 

 

Den statliga värdegrunden består av sex principer (demokrati, legalitet, objektivitet, fri 

åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service) som beskriver beteenden och 

förhållningssätt som ska prägla alla statsanställdas arbete. Hur kan den användas som 

utgångspunkt för arbetet mot rasism? Kring det kommer Elena Namli att resonera.  

 

Elena Namli är professor i teologisk etik vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Namli är bland annat verksam i universitets uppdrag från regeringen att utbilda statsanställda i 

mänskliga rättigheter. Namli har publicerat en mängd böcker, bland annat boken Etik, och är 

redaktör för Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige.  

 

14.25 Gruppdiskussion: Vad tar jag med mig från dagen? Mikael Öhman Almén, Forum för 

levande historia 

 

Utvärdering och avslutning. 

 

14.45 Program slut 

 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.  

 

Om du har frågor, välkommen att höra av dig till samordning@levandehistoria.se  

 

Välkommen! 

mailto:samordning@levandehistoria.se

