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Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utlysa medel för ett forskningsprogram
Regeringens beslut

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att i samråd med
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlysa medel för
att stärka forskning inom området rasism. Genom utlysningen bildas ett
sammanhållet forskningsprogram.
Vetenskapsrådet ska från och med 2016 fördela minst 20 miljoner kronor
för detta ändamål.
Ärendet

Rasismen har en lång och mörk historia i Sverige och övriga världen.
Genom historien har människor blivit diskriminerade, förföljda,
förtryckta och mördade till följd av rasism. Rasistiska föreställningar och
främlingsfientlighet får förödande konsekvenser för människor och
samhällen.
Framstående forskning av relevans för kunskapsutveckling om rasism
och dess följder för människor och samhälle samt möjligheter att
motverka rasistiska föreställningar bedrivs redan idag inom snart sagt alla
humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. Bland viktiga
forskningsteman kan nämnas diskriminering, etniska dimensioner av
människans, samhällens och kunskapens utveckling; flyktingar, folkmord
och förintelse, främlingsfientlighet, migration och integration, mänskliga
rättigheter, intersektionalitet och maktrelationer, rasbiologins
utveckling, slaveri samt rasismens sammanhang med andra uteslutande
klassificeringar och processer, t.ex. våldsbejakande extremism. Forte
stöder vidare forskning om bl.a. internationell migration och etniska
relationer och har enligt sin instruktion samordningsansvar för sådan
forskning. Forskningen omfattar hela migrationsprocessen, är
tvärvetenskaplig och berör många olika samhällssektorer.
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Skälen för regeringens beslut

Genom en särskild utlysning ska forskning inom områden av relevans för
förståelsen av bakgrunden till rasism, dess utveckling över tiden och dess
konsekvenser för människor och samhällen, sammanföras och bilda
grund för vidareutvecklingen av ett samhällsrelevant forskningsområde.
Genom utlysningen skapas ett brett, tvärvetenskapligt och sammanhållet
forskningsprogram som ska utveckla kunskap och metoder som är
vetenskapligt förankrade. Programmet ska samla och stärka svensk
forskning på området och ha en internationell prägel.
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