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Kulturdepartementet

Inbjudan till sakråd om islamofobi den 30 augusti 2017

Datum: 30 augusti 2017.
Tid: 14.00–16.30.
Plats: Kulturdepartementet, Drottninggatan 16.
Bakgrund och inbjudan

I den nationella planen mot rasism och hatbrott anges att regeringen
kommer att inbjuda till årliga sakråd om islamofobi från och med 2017.
Syftet är bl.a. att underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning och annan
kommunikation om islamofobi mellan regeringen och civila samhällets
organisationer. Regeringen bjuder nu in er organisation till det första av
dessa sakråd den 30 augusti 2017.
Sakrådet ska vara framåtsyftande och regeringen önskar få konkreta förslag
till ytterligare åtgärder för att motverka islamofobi inom ramen för de
strategiska områden som regeringen identifierat: mer kunskap, utbildning
och forskning; civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog; förstärkt
förebyggande arbete på nätet; ett mer aktivt rättsväsende.
Regeringen använder begreppet islamofobi i betydelsen ideologier,
uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot muslimer.
För att få inblick i vilka insatser som redan görs eller planeras inom planen så
finner ni den nationella planen mot rasism och hatbrott via denna länk:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/samlat-grepp-mot-rasismoch-hatbrott/

Till sakrådet bjuds särskilt berörda organisationer och myndigheter in. Under
sakrådet är representanter för organisationerna välkomna att kortfattat ge
förslag till ytterligare åtgärder för att motverka islamofobi inom respektive
strategiskt område. Myndigheterna bjuds huvudsakligen in för att svara på
eventuella frågor från deltagarna.
Återkoppling i form av minnesanteckningar ges några veckor efter sakrådet
till de som deltagit. Ekonomisk ersättning utgår ej. För att delta på sakrådet
krävs anmälan om att er organisation ämnar delta.
Vänligen meddela ert deltagande (max 1 person per
organisation/myndighet) och om ni har några särskilda behov av
hjälpmedel senast den 7 juli 2017 till ku.disk@regeringskansliet.se. I
anmälan vill vi att er deltagare namnges. Deltagaren skall även medta
legitimation till sakrådet.
Med sakråd vill regeringen höja kvaliteten i arbetet i sakfrågor genom att
fördjupa och bredda kunskap och perspektiv. Utifrån den särskilda
kompetens och erfarenhet som er organisation har i sakfrågan bedömer
regeringen att er organisation kan bidra på ett värdefullt sätt.
Välkomna!

Karin Strandås
Statssekreterare
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Dagordning

14.00-14.30 Registrering och kaffemingel
14.30-14.40 Statssekreterare Karin Strandås hälsar välkomna
Presentationsrunda
14.40-16.20 Sakråd om följande strategiska områden:


mer kunskap, utbildning och forskning,



ett förstärkt förebyggande arbete på nätet,



civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog,



ett mer aktivt rättsväsende.

Övriga medskick till framtida sakråd om islamofobi
16.20-16.30 Avslutande ord från Karin Strandås
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Sändlista

Organisationer från civila samhället
1.

Bosnien-Hercegovinas Muslimska
Ungdomsförbund

2.

Bosniakiska islamiska samfundet

3.

Förenade islamiska föreningar i Sverige

4.

Ibn Rushd

5.

Islamakademin

6.

Islamiska Fatwabyrån i Sverige

7.

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

8.

Islamska Shiasamfunden i Sverige

9.

Kista folkhögskola

10.

Svenska islamiska församlingarna

11.

Svenska muslimer för fred och rättvisa

12.

Sveriges muslimska förbund

Myndigheter
13.

Diskrimineringsombudsmannen

14.

Forum för levande historia

15.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

16.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

18.

Polismyndigheten

19.

Åklagarmyndigheten

Deltagare från Regeringskansliet
20.

Karin Strandås, Statssekreterare
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21.

Justitiedepartementet, Polisenheten

22.

Justitiedepartementet, Åklagarenheten

23.

Justitiedepartementet, Enheten för samordning av
samhällets krisberedskap

24.

Kulturdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor

25.

Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila
samhället

26.

Utbildningsdepartementet, Enheten för ungdomspolitik
och folkbildning
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