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Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för diskrimineringsfrågor, mänskliga
rättigheter och barnrättspolitik

Inbjudan till sakråd den 26 september
Datum: 26 september 2019
Tid: 10.30-12.00
Plats: Regeringskansliet, Tegelbacken 2
Regeringskansliet vill bjuda in er organisation till sakråd om arbetet med att
förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Syftet med sakrådet är att inhämta synpunkter och därmed höja kvaliteten i
regeringens underlag samt att informera om pågående processer i
regeringens arbete mot diskriminering.
Under sakrådet är representanter för organisationerna välkomna att
informera om ert arbete samt ge förslag till ytterligare åtgärder för att
förebygga och motverka diskriminering. Utifrån den särskilda kompetens
och erfarenhet som er organisation har i sakfrågan bedöms er organisation
kunna bidra på ett värdefullt sätt.
Återkoppling i form av minnesanteckningar ges efter sakrådet till de som
deltagit. För att delta på sakrådet krävs anmälan om att er organisation avser
att delta. Ekonomisk ersättning utgår ej.

Vänligen meddela ert deltagande (max en person per organisation)
senast den 15 september 2019 till a.mrb@regeringskansliet.se. I
anmälan vill vi att deltagare namnges. Deltagarna ska även medta
legitimation till sakrådet.
Välkomna!

Jenny Olausson
Departementsråd
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Dagordning
10.30-10.45 Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation Åsa Lindhagen hälsar välkommen via
videolänk.
10.45-11.00 Enhetschef Jenny Olausson informerar om regeringens
pågående arbete på diskrimineringsområdet.
11.00-11.55 Information från antidiskrimineringsbyråerna om arbetet mot
diskriminering samt möjlighet att lämna synpunkter och förslag på framtida
arbete.
11.55-12.00 Enhetschef Jenny Olausson avslutar mötet .
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Sändlista
Antidiskrimineringsverksamhet Agera
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Antidiskrimineringsbyrån Sydost
Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Byrån mot diskriminering i Östergötland
Civil Rights Defenders verksamhet i Sverige – Arbetet mot diskriminering
Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Diskrimineringsbyrån Humanitas
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering
Malmö mot Diskriminering
Rättighetscentrum Dalarna
Rättighetscentrum Norrbotten
Rättighetscentrum Västerbotten
Örebro Rättighetscenter – mot diskriminering
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