
 
 

Trygghet genom inkludering  
Demokratisk resilience – hur skapar vi ett hållbart samhälle 
Välkommen till Institutet för demokrati & dialog:s (IDEDI) nationella heldagskonferens på Fryshuset.  

En konferens om demokratifrämjande och förebyggande insatser för att motverka våldsbejakande 
extremism. 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. Under dagen får du 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: Boka tidigt 350 kr (exkl. moms) t.o.m. 6 augusti, 650 kr (exkl. moms) from 7 augusti. 
Anmälan: Anmälningslänk 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wj3ri4ofd06GwO1pAKmCjFO9Y2ZUg
JJEsMtKIDPz1SJUQk9NWEFWMlpJOExNTUREQ0xIMzREUlgyTS4u 

Vill du veta mer?  
Kontakta: anette.pettersson-faye@fryshuset.se  
 
Konferensen möjliggörs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
 
Program: 
 
9.00 Registrering  

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

10.00 Aktuell lägesrapport, problem och lösning – vilket perspektiv är rätt?!  

 
Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism 

Robert Örell, senior rådgivare kring våldsbejakande extremism på IDEDI. Robert har med sig 
mångårig erfarenhet som verksamhetschef för Exit på Fryshuset. 

Amir Rostami, fil.dr. i sociologi. Amirs forskning har ett särskilt fokus på att studera organiseringen av 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism. 

Camila Salazar Atias Kunskapsområdeschef, Kriminolog och gängexpert. Anna Lindh pristagare 
2015 och grundare av CIDES på Fryshuset 

Morten Kjaerum, direktör för Raoul Wallenbergs institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt 
i Sverige. Han är för närvarande också styrelseordförande i Europeiska rådet om flyktingar och 
flyktingar (ECRE). 

Ungdomsrepresentant från Fryshuset 

11.05 Fryshusets perspektiv för arbetar med förändringen?  
- Modell och teori över:  Främjande, förebyggande, inriktade insats  



- Fryshusets modell för ungas delaktighet – engagera unga i att skapa socialhållbarhet.  
- Hur man kan arbeta med inriktade insatser  

11.35 Lunch 

12.20 Konkret, olika perspektiv på vägen till lösningar?  
Myndighetsaktörer från CVE och MUCF 
Flen – från modell till verksamhet Lena Furén, Förvaltningschef Barn-utbildnings- och kulturförvaltningen, 
Mikael Larsson Näringslivschef och Fryshusets Ungdomsambassadör i Flen. 
Unga fredsbyggare: Sara Dolah, projektledare Fryshuset 
fler deltagare publiceras senare 

13.30 Paus 

14.05 WORKSHOP   

15.00 Organiserat mingel  

16:30 SLUT 

 


