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Program och information om forumträff, Samlat grepp 
mot rasism och hatbrott, 9 juni 2020 
 
Välkommen till årets första 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: 9 juni 2020, 09.30-16.00  

 

Plats: Med anledning av situationen kring covid-19 genomförs denna forumträff digitalt. 

 

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast 29 maj. 

 

Program  

 

9.30 Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia hälsar välkomna 

Deltagarna checkar in.  

 

10.00 Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Kitimbwa Sabuni, Länsstyrelsen 

i Stockholm. 

 

Länsstyrelsen i Stockholm bedriver projektet Vidga normen i praktiken som syftar till att 

motverka skillnader i utfall på arbetsmarknaden mellan vita svenskar och svenskar som tillhör 

synliga minoriteter. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet 

har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram rapporten Antisvart rasism och 

diskriminering på arbetsmarknaden. Rapporten visar att strukturell diskriminering utifrån 

hudfärg berör en omfattande del av befolkningen och att det finns tydliga kopplingar mellan 

inkomst och hudfärg, trots motsvarande utbildning. Länsstyrelsen delar lärdomar och kunskaper 

från arbetet. Föreläsning varvas med workshop.  

 

10.50 Paus 

 

11.00 Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, fortsättning. Kitimbwa Sabuni 

 

12.00 Paus 

 

13.00 Vad är på gång inom ramarna för den nationella planen mot rasism? Uppdatering från 

Forum för levande historia. Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia samt Annilie 

Nyberg och Maria Engvall, Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet. 
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Runda: På gång på myndigheterna vad gäller arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.  

 

14.00 Paus 

 

14.10 Unga hbtq-personers levnadsvillkor. Anna Galin, Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF) 

 

I rapporten Olika verkligheter! Unga hbtq-personer om sina livsvillkor visar MUCF att unga 

hbtq-personer är mer otrygga, ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät än andra 

unga. Myndigheten berättar om resultaten från rapporten och ger en uppdatering om MUCF:s 

arbete med hbtq-frågor. 

 

14:35 Antisemitiska hatbrott. David Shannon, Brottsförebyggande rådet (Brå) 

 

Brå presenterar en studie av den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på 

gärningspersoner.  

 

15.00 Paus 

 

15.20 Grupparbete: Kunskap om rasism och bemötande. Mikael Öhman Almén, Forum för 

levande historia 

Utvärdering och avslutning  

 

16. 00 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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