Digital konferens:

HATBROTT, det angår oss alla
24 mars 2021

Hatbrott är ständigt närvarande för utsatta grupper
såsom till exempel judar, muslimer, afrosvenskar,
kristna, romer och hbtq-personer. Ungdomar och
vuxna vittnar om hur de och andra ofta blir utsatta
för kränkningar och förolämpningar på grund av
hudfärg, etnicitet, religion och sexuell identifiering.

PRAKTISK INFORMATION

Enligt en studie som Brottsförebyggande rådet
genomfört uppger en femtedel av alla som utsatts för
brott att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är dock få
av dessa kränkningar och brott som polisanmäls.

ANMÄLAN: Anmäl dig via denna länk.
Sista anmälningsdag 15 mars

I syfte att sätta fokus på och öka kunskapen om
hatbrott bjuder Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad
in till en konferens där vi fokuserar på följande
frågor:

NÄR: 24 mars kl.09.00 – 15.00
VAR: Digital konferens via Zoom, länk
skickas ut en vecka innan konferensen

Poliser anmäler sig via Utbildning
Region Syd (via respektive polisområde)
FRÅGOR: Kontakta
annika.wagsater@lansstyrelsen.se
ÖVRIGT: Konferensen är kostnadsfri.

• Vad är egentligen ett hatbrott?
• Vilka uttryck kan det ta sig?
• Hur kan vi förebygga denna typ av brott?
Målgrupp:
Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom skola, socialtjänst, fritid, polis samt samordnare
inom mänskliga rättigheter, brottsförebyggande- och folkhälsofrågor.

Läs programmet och mer om föreläsarna som deltar under dagen

PROGRAM
08.45-09.00 Logga gärna in i förväg så att du ser att tekniken fungerar
09.00-09.30 Inledning
Ola Melin, Länsöverdirektör, Länsstyrelsen Skåne
Ewa Bertz (L), Kommunalråd för Demokrati och mänskliga rättigheter, Malmö stad
09.30-10.00 Hatbrott - vad är det, hur påverkas vi av händelser i vår omvärld och hur
kan vi arbeta förebyggande?
Thomas Bull, Trygghets- och säkerhetsutvecklare, Malmö Stad
10.00-10.15 Paus
10.15-11.00 Fortsättning Hatbrott - vad är det, hur påverkas vi av händelser i vår
omvärld och hur kan vi arbeta förebyggande?
11.00-11.15 Paus
11.15-12.00 Med risk att utsättas för hatbrott, för den jag är.
Mira Kelber och David Malmsten
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Rasismens idéer om ”de andra”
Marco Helles, konsult och föreläsare mänskliga rättigheter
14.00-14.15 Paus
14.15-14.45 Unga Malmöbors röster om hatbrott och trakasserier – hur kan vi främja
mänskliga rättigheter och samtidigt förebygga hatbrott?
Gustavo Nazar, samordnare Grundskolefotboll mot rasismer, Pedagogisk
inspiration/Grundskoleförvaltningen Malmö stad.
14.45-15.00 Avslutning

FÖRELÄSARE
Thomas Bull har lång erfarenhet av hatbrottfrågor inom polisen och
arbetar idag med trygghets- och brottsförebyggande frågor, med fokus på
hatbrott, för Malmö stad. Han har under 2020 varit med och samordnat
Malmö stads Forum för demokrati och mänskliga rättigheter som under året
lyssnat av unga malmöbors och yrkesverksammas upplevelser av hat och
hatbrott.
Marco Helles är utbildare inom mänskliga rättigheter och mångfald och
anlitas ofta av Forum för levande historia. Han undervisar på Högskolan för
mänskliga rättigheter/Enskilda Högskolan Stockholm om rasism och
diskriminering. Marco har även arbetat inom Röda korset, bland annat som
nationell samordnare för frågor som rör folkrätt och humanitära
värderingar.
Mira Kelber jobbar ideellt med det judiska ungdomslivet samt den
ständiga kampen mot antisemiten. Hon är ordförande för Judisk Ungdom
Malmö och föreläser om gårdagens och dagens judehat.

David Malmsten arbetar som polis, för närvarande som
förundersökningsledare och befäl på polisens kontaktcentral. Han har
tidigare även arbetat som ingripandepolis på Rosengård och som
ämnesansvarig vid polisutbildningen i Malmö.

Gustavo Nazar arbetar inom Pedagogisk inspiration på
Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad. Han är barnrättsstrateg och
samordnare av Grundskolefotboll mot rasism.

Annika Wågsäter arbetar som brottsförebyggande samordnare på
Länsstyrelsen Skåne och kommer att moderera konferensen. Hon har över
20 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete på kommunal och regional
nivå.

