
Trygghet genom inkludering 
Demokratisk resiliens – hur skapar vi ett hållbart 

samhälle?

Demokratin i Sverige fyller 100 år. Detta vill vi på Institutet för demokrati & 
dialog:s (IDEDI) uppmärksamma med en nationell heldagskonferens på Frys-
huset. En konferens om demokratifrämjande och förebyg-gande insatser för 
att motverka våldsbejakande extremism och att unga hamnar i utanförskap. 
Konferensen kommer framförallt att ta upp olika perspektiv på hur vi går från 
problem till lösning när det kommer till unga som vänder sig till destruktiva 
grupperingar. Välkommen att möta inbjudna experter med olika ingångar i 
dessa frågeställningar!

Datum: 13 september 
Tid: 9:00- 16:30 
Plats: Klubben, Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, 
120 30 Stockholm
Pris: Kostnadsfritt vid anmälan. 
Utebliven närvaro debiteras 300 kr. 
Anmälan: KLICKA HÄR

Vill du veta mer? 
Kontakta: 
anette.pettersson-faye@fryshuset.se 
www.idedi.se

Program:

9.00 Registrering 

9.30  Inledning 
Johan Oljeqvist VD, Fryshuset. 
Lena Nyberg GD, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor.
Shade Amao projektledare, Fryshuset.

10:00 Aktuell lägesrapport och problembild – 
vilket perspektiv är rätt?! 
Robert Kindroth, senior rådgivare, Center mot 
våldsbejakande extremism.
Amir Rostami, fil.dr. i sociologi.
Camila Salazar Atias Kunskapsområdeschef, 
kriminolog och gängexpert. 
Morten Kjaerum, VD, Raoul Wallenbergs institu-
tet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i 
Sverige. 
Björn Berglund Verksamhetsansvarig Exit, 
Fryshuset.
En ungdomsrepresentant från Fryshuset deltar.

11.30 Lunch

12.30 Fryshusets förändringsarbete – 
hur tänker vi?
Sacharias Wirén, sakkunnig i frågor om våldsbeja-
kande extremism, Fryshuset. 
Maj Petterson, sakkunnig i frågor om ungas delak-
tighet, Fryshuset.
Robert Örell, senior rådgivare, Exit.

13.00 Paus

13.15 Ett hållbart samhälle - Hur kan vi konkret 
jobba mot lösningarna 
Robert Kindroth, senior rådgivare, Center mot 
våldsbejakande extremism.
Lena Furén, Förvaltningschef Barn, utbildnings- och 
kulturförvaltningen. 
Fryshusets Ungdomsambassadör i Flen.
Sara Dolah, Projektledare Unga fredsbyggare, 
Fryshuset.
Representant från Segerstedtsinstitutet.
Peter Svensson, Metod och utvecklingsansvarig 
Passus, Fryshuset.

14.45 Organiserat mingelworkshop med fika

16:30 SLUT

Konferensen möjliggörs av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
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