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Program och information om forumträff, Samlat grepp 
mot rasism och hatbrott, 8 december 2020 
 
Välkommen till årets tredje 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: 8 december 2020, 09.30-14.30 (tekniktest 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 1 december. 

 

Program  

9.00 Tekniktest för deltagare 

 

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

 

10.00 Representation. René León Rosales, Uppsala universitet 

 

Vad är representation? Vem och vad behöver representeras? När är representationen bra eller 

dålig i ett sammanhang? I vilka sammanhang är det särskilt viktigt at tänka på representation? 

Vad är de etiska avvägandena en myndighet bör göra i strävan efter god representation? Hur 

kan vi skaffa rätt kompetens för att säkerställa god representation?  

 

René León Rosales, forskare om rasism vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet föreläser. 

 

10.50 Paus 

 

11.00 Antisemitiska stereotyper i sociala medier. Lisa Kaati, Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI) 

 

FOI har i uppdrag att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda som 

sprids via internet och sociala medier. Myndigheten berättar här om en fördjupning om 

antisemitism i digitala miljöer.  

 

11.15 Kunskap och säkerhet för moskéer och muslimska församlingar 

 

https://response.questback.com/forumfrlevandehistoria/forumtraff8december2020
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Myndigheten för stöd till trossamfund berättar om uppdraget att höja kunskapen om säkerheten 

för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet och hatbrott.  

 

11.30 Längre paus 

 

12.20 Historiens vita fläckar: om rasismens rötter i Sverige. Maria Ripenberg, journalist och 

filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. 

 

I sin bok med samma titel som passet visar Ripenberg hur rasismen i dagens Sverige har 

historiska rötter, till exempel i Sveriges deltagande i slavhandeln och koloniseringen. 

 

13.05 Paus 

 

13.15 Runda: På gång på myndigheterna.  

 

13.50 Paus  

 

14.00 Workshop: Omvärldsbevakning och kunskapsinventering. Mikael Öhman Almén, Forum 

för levande historia 

 

Vi använder vår samlade kunskap för att identifiera ny kunskap som producerats under året om 

rasism, homo-, bi- och transfobi. 

 

Utvärdering och avslutning  

 

14.30 Program slut 

 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.  

 

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

 

Välkommen! 
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