
Tid och plats
Seminariet genomförs den 23–24 okt 2003 på Elite 
Grand Hotel i Norrköping. Seminariet börjar kl. 
9.30 torsdagen den 23 okt 2003 och avslutas freda-
gen den 24 okt 2003 ca 15.30.

Antal platser
Antal platser är begränsat till 100 deltagare. Vi 
erbjuder därför 2–3 platser per kommun. Om ni 
önskar anmäla fler deltagare, kontakta oss. Detta 
går att ordna i mån av plats. 

Bekräftelse
Bekräftelse och detaljerat program kommer att 
skickas ut till alla anmälda deltagare. 

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt. Deltagarna svarar själ-
va för resa och logi. Ett enkelrum på Elite Grand 
Hotel kostar 763: -/natt (avtalspris). Hänvisa till 
Integrationsverkets nationella rådgivningskonfe-
rens mot rasism vid rumsreservation. 
Elite Grand Hotell:  011-36 41 00
Adress: Tyska torget 2, Norrköping

Frågor
Frågor om innehållet i seminariet besvaras av 
Omar Nur, Integrationsverket     
Tel. 011-36 13 82, mobil: 0709-22 01 27
E-post omar.nur@integrationsverket.se 

Björn Wendin, Integrationsverket, 
Tel. 011-36 13 53, mobil: 0733-89 32 39
E-post: bjorn.wendin@integrationsverket.se

eller

Mona Westling, integrationsverket
Tel. 011-36 13 09, mobil: 0708-84 15 48
E-post: mona.westling@integrationsverket.se

Välkommen med din anmälan!

Inbjudan till

Nationell 
rådgivningskonferens 

mot rasism och 
diskriminering

23–24 okt 2003, Elite Grand Hotel, 
Tyska torget 2, Norrköping



Program
Torsdag den 23 okt 2003 
09.30 Registrering och kaffe

10.00 Seminariet öppnas 
 Presentation av program m.m.
 Moderator Anna-Lena Lodenius 

10.15 Inledning 
 Raouf Ressaissi, chef på Strategiska 
 avdelningen, Integrationsverket 

10.45 Paus

11.00  Den nya lagen mot etnisk diskriminering. 
 Margareta Wadstein, DO. 

12.00 Lunch

13.00 Pilotkommunernas arbete mot rasism
 Kalmar: myndigheter om mångfald
 Örebro: Strukturell diskriminering och 
 vardagsrasism i grundskolor

14.00 Kort presentation om rådgivningsbok, Stieg  
 Larsson, EXPO.
 - metoder och strategier mot rasism och 
  diskriminering.

14.30 Kaffepaus 

15.00 Workshop: Hur skapar vi en nationell strategi  
 mot rasism och diskriminering?

16.00 Goda exempel mot rasism och diskriminering
 - Värmlands strategi mot rasism, Greger   
  Wahlgren, BFCIV
 - Att arbeta mot fördomar i nyhetsmedia,  
  Ülkü Holago, Quick respons.

17.00 Frågestund och summering av dagen

19.00 Gemensam middag 

Fredag den 24 okt 2003
08.30 Fortsättningen av pilotkommuner
 - Karlskrona: att synliggöra och motverka  
  vardagsrasism, Cecilia Höglund 
 - Uddevalla: ledarskapsutbildning och metod- 
  utveckling, Projektledare Christer Johansson

09.30 Frågestund och kaffe

10.00 Antidiskrimineringsbyråernas roll i det lokala  
 antirasist- och antidiskrimineringsarbetet
 - Integrationsforum - Antidiskriminerings-
  byrån i Trollhättan, Jorge Pereira.  
 - Byrån mot diskriminering i Norrköping, 
  Eva Lips 
 - Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg, 
  Antero Sjöman

11.00 Erfarenheter från antidiskrimineringsarbete 
 i Norge.
 Akhenaton Oddvar de Leon, OMOD – 
 Organisasjon mot offentlig diskriminering 
 i Norge. 

12.00 Lunch 

13.00 Workshop
 - Hur går vi vidare? 
14.30 Frågestund, summering av dagen

15.00 Avslutning & kaffe

Nationell 
rådgivningskonferens 
mot rasism och 
diskriminering
Integrationsverket inbjuder till en nationell 
rådgivningskonferens mot rasism och diskrimi-
nering. Syftet är att fördjupa kunskaper om hur 
rasism och främlingsfientlighet kan synliggöras 
och motverkas samt utbyta erfarenheter mellan de 
pilotkommuner som arbetar med uppbyggnad av 
rådgivande verksamhet och andra kommuner.

Aktuella frågor för seminariet
• Hur kan vi synliggöra och motverka rasism och 

främlingsfientlighet i samhället? 
• Vilka vägar finns att ta sig fram? Vad händer om 

inget görs?
• Vilka strategier leder till framgångsrika insatser?
• Hur integrerar vi antirasistiskt och antidiskrimi-

neringsarbetet i det ordinarie arbetet? 

Vilka är inbjudna
Inbjudna är pilotkommunerna inom rådgiv-
ningsverksamheten, andra kommuner, regionala 
nätverk mot rasism i Stockholms län samt läns-
styrelserna.  
 Vi bjuder in ca 2 personer från vardera orga-
nisationen. Vi ser gärna att representanter från 
de etniska minoritetsgrupper, som arbetar med 
frågorna bjuds in genom respektive kommun.

Målgrupp
Seminariet riktar sig i första hand till kommun-
politiker och tjänstemän som arbetar med mång-
falds-, antidiskriminerings- och antirasismfrågor. 

Reservation för ev. förändringar i programmet


