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Arbetsmarknadsdepartementet

Välkommen på möte om arbetet mot rasism och hatbrott
Datum: 6 november 2019
Tid: 13.00-14.30
Plats: Regeringskansliets lokaler, Fredsgatan 8, Stora Tigern
Anmälan: Senast den 29 oktober 2019 till a.mrb-post@regeringskansliet.se
Rasismen borde inte ha någon plats i Sverige. Trots det beskriver
Säkerhetspolisen att främlingsfientliga och radikalnationalistiska
idéströmningar ökat i samhället, främst via internet. Människor som utsätts
för rasism beskriver ett hårdnande samhällsklimat. Det är något vi måste ta
på största allvar.
Regeringen avser därför att förstärka arbetet med den nationella planen mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Det krävs en ökad
kunskap och medvetenhet för att kunna bemöta och hantera rasismens
grogrunder. Hatbrotten ska förebyggas och bekämpas. I det arbetet vill vi ta
del av era erfarenheter och vad ni anser bör göras. Därför bjuder
Regeringskansliet in till sakråd onsdagen den 6 november 2019 kl. 13.0014.30 (registrering och kaffe kl. 12.30-13.00).
I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att arbetet mot rasism
förstärks med 10 miljoner kronor per år från och med år 2020. Det ger
utrymme för fortsatta och nya insatser inom ramen för planens
fokusområden: förbättrad samordning och uppföljning, mer kunskap,
utbildning och forskning, civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog,
förstärkt förebyggande arbete på nätet, och ett mer aktivt rättsväsende.
Av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och
hatbrott framgår att regeringen anser att det är mycket viktigt att det förs

kontinuerliga dialoger och sakråd mellan regeringen och det civila samhällets
organisationer i dessa frågor.
Till sakrådet bjuds särskilt berörda organisationer in. Vid sakrådet kommer
även tjänstepersoner från Regeringskansliet att närvara. Vid sakrådet är er
organisation välkomna att lämna förslag eller synpunkter. Med sakrådet vill
regeringen höja kvaliteten i arbetet med rasism och hatbrott genom att
fördjupa och bredda kunskap och perspektiv. Utifrån den särskilda
kompetens och erfarenhet som er organisation har i dessa frågor bedömer
Regeringskansliet att er organisation kan bidra på ett värdefullt sätt.
Återkoppling i form av minnesanteckningar ges efter mötet till de som
deltagit. Ekonomisk ersättning för deltagandet vid sakråd lämnas inte. För
att delta på mötet krävs anmälan om att er organisation avser att delta.
Vänligen meddela ert deltagande (1 personer per organisation) senast
den 29 oktober till a.mrb-post@regeringskansliet.se. I anmälan vill vi att
namnet på den person som deltar anges. Deltagarna behöver även ta med
legitimation till mötet. Vänligen meddela också om ni har behov av
tillgänglighetsåtgärder. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta
departementssekreteraren Annilie Nyberg, telefonnummer 08-405 36 92.
De personuppgifter som du lämnar vid anmälan till mötet behandlas av
Arbetsmarknadsdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Det
görs eftersom uppgifterna behövs för att fullgöra ett allmänt intresse.
Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet
och sparas endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål. Du
har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas och rätt att
få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran ska ske skriftligen och kan
skickas till a.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/omwebbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy hittar du mer information
om Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar dina
personuppgifter.
Välkomna!

Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation
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Sändlista
1. Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
2. Afrosvenskarnas Riksorganisation
3. Amnesty International Sverige
4. Antidiskrimineringsbyråer
5. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR),
Uppsala universitet
6. Civil Rights Defenders
7. È Romani Glinda
8. Forum – idéburna organisationer med social inriktning
9. Förenade islamska föreningar i Sverige
10. Human Rights Watch
11. Ibn Rushd
12. Islamiska Shiasamfunden
13. Judiska Centralrådet i Sverige
14. Judiska ungdomsförbundet i Sverige
15. Kulturgruppen för resandefolket
16. LSU- Sveriges ungdomsorganisationer
17. Make Equal
18. Mångkulturellt Centrum
19. Raoul Wallenberg Academy
20. Riksorganisationen Same Ätnam
21. Roma Institutet
22. Romska ungdomsförbundet
23. Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
24. Samerådet
25. Sáminuorra
26. Segerstedtsinstitutet, Göteborgs universitet
27. Stiftelsen Expo
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28. Svenska FN-förbundet
29. Svenska Kommittén Mot Antisemitism
30. Svenska muslimer för fred och rättvisa
31. Svenska samernas riksförbund (SSR)
32. Teskedsorden
33. Vidga Normen
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