
Malmö högskola, 21 mars kl 8 –16. 
Citadellsvägen 7

Antirasism 
och antirasister 

FN-dagen
mot rasism 

och diskriminering 2014

– våga tala, agera 
och diskutera!



Varför är 
FN-dagen mot rasism 

så viktig?
För att hedra minnet av de som mördades vid den fredliga 
demonstrationen i Sharpeville, Sydafrika 1960, utsågs årsdagen 
den 21 mars av FN till världssamfundets gemensamma dag mot 
rasism och diskriminering.

I Malmö arrangeras sedan många år en årlig heldagskonferens 
i anslutning till FN-dagen mot rasism. Konferensens syfte är att 
öka kunskapen om mekanismerna bakom rasistiska och  
diskriminerande handlingar samt bidra till öppenhet och tole-
rans mellan människor i Malmö.



8.00 – 8.30  Registrering och kaffe med smörgås 

8.30 – 9.00 Välkommen (sal 125)  
• Anders Wigerfelt (Vice-dekan Kultur och samhälle vid Malmö högskola) hälsar 
välkommen och presenterar dagens moderator. 
• Dagens moderator Aina Gagliardo (projektledare Stadsmissionen) presenterar 
dagens program och medverkande. 
• Felicia Mulinari (poet) och Nino Mick (scenpoet och asylrättsaktivist). 

9.00 – 10.00 Plenumaktivitet (sal 125)   
Hur förstår vi rasism och begreppets koppling till antirasistiska strategier?  
Alexander Bengtsson (Vice VD EXPO), Kristin Tran (Ordförande Interfem), Jenny 
Malmsten (Fil.dr. i etnicitet), Isabella Andersson (Ordförande Ungdom mot rasism), 
Paula Mulinari (Lektor i socialt arbete och arbetslivsforskare).

10.00 –  10.30 Kaffe och kaka

10.30 – 12.30 Plenumaktivitet (sal 125)  
Medley mot rasism  
• Fatuma Awil och Sandra Behdjou, aktivister från Interfem. 
• Carl Älfvåg, länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne. 
• SWAG, ungdomar från Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA).
•  Gustavo Nazar, centrum för pedagogisk inspiration, relationer och likabehandling, 
grundskoleförvaltningen, Malmö stad.
• Tjejer från Enter mötesplats, Skånes Stadsmission.  

Program



• Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering. 
• Andrea Malesevic, redaktionsmedlem i Mana. 
• Roxy Farhat, konstnär.  
• Selma Gusic och Ana Marega, Ungdom mot Rasism. 
• Maram Altamimi, papperslös och aktivist. 
• Reversed racism av Aamer Rahman, komiker (videoklipp).  
• Amalia Alvarez, serietecknare och aktivist.

12.30 – 13.30 Lunch på egen bekostnad 

13.30 – 14.30 Valbara seminarier:    
(sal 124) The pathology of racism, a lesson from Nelson Mandela and South Africa,  
Jallow Momodou, Charlene Rosander och Rudy Mengesha – Afrosvenskarnas 
Forum för Rättvisa. Har du någonsin funderat på varför vissa grupper har mer 
makt och privilegier än andra och hur det påverkar oss på olika plan som individer, 
grupper och samhällen? Afrosvenskarnas forum för rättvisa ska diskutera afrofobi; 
ett fenomen kopplat till maktordning och privilegier i relation till svarta människor i 
Sydafrika och hur det kan kopplas till afrofobi i Sverige och Europa.

(Sal 104) Vad är det för fel med att vara rom?  
Iren Horvatne och Teresa Kwiatkowska – Malmö romska idécenter. Romer har 
varit bosatta i Sverige i mer än 500 år, men diskriminering och utanförskap är 
fortfarande en vardag för romer. Malmö romska idécenter kommer att informera 
om diskriminering av romer både från ett historiskt- och från ett nulägesperspektiv. 
Den statligt godkända diskrimineringen och kränkningarna har nu upphört, men de 
negativa fördomarna mot romer består och fortfarande kan man säga att det finns 
en utbredd motvilja mot romer. Antiziganism existerar i det svenska samhället. 

14.30 – 14.45 Kort paus med frukt



14.45 – 15.45 Valbara seminarier:  
(Sal 104) Rasismen påverkar oss olika, Ensamkommandes förbund 
Hur organiserar man sig som ensamkommande flyktingbarn och vilka motgångar/
framgångar har man stött på längs med vägen? Ensamkommandes förbund kommer 
genom interaktiva samtal lyfta frågor kring representation, motstånd och antirasism i 
förhållande till den offentliga retoriken om ensamkommande.  

(Sal 107) Rekrytera rätt – för en rekrytering fri från diskriminering, 
Madelen Lundin – Interfem. Hur kan rekrytering användas som ett verktyg för att 
uppnå jämställdhet-, mångfald-, och likabehandlingsplaner? Interfem presenterar 
en icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekryteringsmetod som minskar 
diskrimineringen i rekryteringsprocessen och ökar möjligheten för en rättvis  
arbetsmarknad på riktigt!

(Sal 124) Samer – Ett urfolk i Sverige, hela Sverige.  
Helena Dådring – sametingspolitiker och ordförande för Samer i Syd. Historieböck-
erna beskriver bland annat skallmätningar och fråntagande av religion. Historia är 
historia, men tyvärr upprepar sig historian och förtryck och diskriminering fortsätter. 
Anledningarna är många, men genom att öka kunskapen om Sveriges urfolk finns 
hopp om att Sverige är ett tryggt land med två folk – Svenskar och Samer.

15.45 – 16.00 Avslutning

Malmö mot Diskriminering



Tid: Fredag 21 mars 2014

klockan 08.00–16.00 

Plats: Malmö högskola,

Citadellsvägen 7

Praktisk information

Anmälan är bindande och sker via ABF Malmös hemsida www.malmo.abf.se  
(skriv 21 mars i sökrutan). Upplysningar lämnas av tom.roodro@malmo.se, 

Malmö stad 0729-69 49 41 eller susanne.lund@abf.se, ABF Malmö 040-35 24 36.
Mer info hittar du på malmo.se/fndagenmotrasism

Arrangörer:
Malmö Stad, ABF Malmö, Malmö högskola, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, 

Malmö FN-förening, Malmö mot diskriminering, ARF-Film och kultur för mänskliga 
rättigheter, Skåne stadsmission, Tidsskriften Mana samt Interfem.

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Skane/ABF-Malmo/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/21-mars---FNs-dag-mot-rasism-och-diskriminering1/
www.malmo.se/fndagenmotrasism

