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Inbjudan till sakråd inför rapportering till FN:s 
rasdiskrimineringskommitté (CERD) 

Datum: den 6 december 2022 
Tid: Kl. 13.00-15.00 (registrering från 12.30) 
Plats: Regeringskansliets lokaler, Malmtorgsgatan 3, Bankhallen 
Anmälan: Senast den 29 november till a.mrd@regeringskansliet.se 
 
Varmt välkomna till sakråd om Sveriges tjugofjärde och tjugofemte 
periodiska rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté  

FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) lämnade slutsatser med 
rekommendationer till Sverige den 6 juni 2018 (se bilaga). Som ett led i 
uppföljningen av dessa rekommendationer bjuder Regeringskansliet in till 
sakråd 6 december kl. 13.00-15.00 (registrering och kaffe kl. 12.30, möte 
13.00-15.00).  

Vid sakrådet kommer följande huvudsakliga sakområden i 
rekommendationerna att diskuteras: insatser mot diskriminering på grund av 
etnisk tillhörighet eller religion, olika former av rasism, insatser för urfolks- 
och nationella minoriteters rättigheter, rasistisk hatpropaganda, hatbrott och 
terrorismbekämpning. Till sakrådet bjuds särskilt berörda organisationer in. 
Vid sakrådet kommer även tjänstepersoner från Regeringskansliet och 
särskilt berörda myndigheter att delta. Representanter för organisationerna är 
välkomna att lämna förslag eller synpunkter och ställa frågor vid mötet.  

Med sakråd vill regeringen höja kvaliteten i arbetet i sakfrågor genom att 
fördjupa och bredda kunskap och perspektiv och därmed underlätta för 
kunskapsinhämtning från civilsamhället. Utifrån den särskilda kompetens 



2 (4) 

 
 

och erfarenhet som er organisation har i sakfrågan bedömer 
Regeringskansliet att er organisation kan bidra på ett värdefullt sätt.  

Återkoppling i form av minnesanteckningar ges efter sakrådet till de som 
deltagit. Ekonomisk ersättning utgår ej. För att delta på sakrådet krävs 
anmälan om att er organisation avser att delta.  

Vänligen meddela ert deltagande (max 1 person per organisation) 
senast den 29 november till a.mrd@regeringskansliet.se. I anmälan vill 
vi att er deltagare namnges. Deltagarna ska även medta legitimation till 
sakrådet. Vänligen meddela också om ni har behov av tillgänglighetsåtgärder. 
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta departementssekreteraren 
Madeleine Kaharascho Fridh, tel. 08-405 28 19. 

Mer information 
På regeringen.se finns information om granskningar inom FN-systemet och 
Sveriges rapporter till CERD och andra FN-kommittéer. Sveriges 
rapportering om efterlevnaden av CERD - Regeringen.se 

De personuppgifter som du lämnar vid anmälan till mötet behandlas av 
Arbetsmarknadsdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen. 
Det görs eftersom uppgifterna behövs för att fullgöra ett allmänt intresse. 
Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet 
och sparas endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål. 
Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas och 
rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran ska ske skriftligen 
och kan skickas till a.registrator@regeringskansliet.se. På 
www.regeringen.se/om-webbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy 
hittar du mer information om Regeringskansliets integritetspolicy och hur 
vi behandlar dina personuppgifter. 

 

Välkommen! 

 

Martin Andreasson, statssekreterare åt jämställdhetsminister och biträdande 
arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg 

https://www.regeringen.se/internationella-mr-granskningar-av-sverige/2017/01/sveriges-rapportering-om-efterlevnaden-av-cerd/
https://www.regeringen.se/internationella-mr-granskningar-av-sverige/2017/01/sveriges-rapportering-om-efterlevnaden-av-cerd/
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Sändlista 

1. Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa  

2. Afrosvenskarnas Riksförbund 

3. Amanah  

4. Amnesty International Sverige  

5. BLM Sweden  

6. Bosniakiska islamiska samfundet  

7. Centralförbundet Roma International  

8. Civil Rights Defenders 

9. Friends 

10. Förenade islamiska föreningar i Sverige  

11. Human Rights Watch  

12. Islamiska Fatwabyrån i Sverige 

13. Islamiska kulturcenterunionen i Sverige  

14. Islamska Shiasamfunden i Sverige 

15. Judiska Centralrådet i Sverige 

16. Koncessionssamebyarnas intresseförening 

17. Renägarförbundet 

18. Riksförbundet Romer i Europa  

19. Romano Pasos Research Centre  

20. Roma Institutet  
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21. Samerådet 

22. Same Ätnam 

23. Svenska Kommittén Mot Antisemitism 

24. Svenska islamiska församlingarna  

25. Svenska Samernas Riksförbund  

26. Svenska FN-förbundet 

27. Sveriges antidiskrimineringsbyråer 

28. Sveriges muslimska förbund  

29. Sveriges Romerförbund  

30. Trajasko Drom 

31. World Jewish Congress 
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