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Lär dig att: 

• Framgångsrikt bemöta hatbudskap på sociala 
medier och stärka motståndskraften på lokal nivå

• Förbättra riskbedömningar av individer som löper 
risk att hamna i våldsbejakande religiösa miljöer

• Skapa åtgärdsprogram för unga i riskzonen för att 
hamna i våldsbejakande miljöer

• Upprätta allianser i det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism
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Anmäl dig idag!
Fåtal platser kvar



Under de senaste åren har antalet fall av terrorattentat och våldshandlingar som genomförts av ensamagerande 
gärningspersoner med ideologiska motiv ökat. Religiöst motiverad terrorism är det främsta terrorhotet mot Sverige, enligt Säpo. 
Högerextremistiska rörelser tar allt större plats i det offentliga rummet och är mer aktiva än någonsin enligt Expo och en 
förklaring till ökningen är nyrekryteringen till den rasideologiska miljön. Även vänsterextremistiska rörelser kan, inte minst i 
förhållande till kommande valrörelse, förväntas bli synligare.

Inhemsk extremism, påverkansoperationer och politikerhot är några av hoten Säpo målar upp inför årets val, både på nationell 
och lokal nivå. Insatser för att stävja extremismen har aldrig varit så viktiga som nu. Kommunerna behöver höja beredskapen, 
uppdatera lägesbilden, aktualisera handlingsplanen och se till  att kunskap om det förebyggande arbetet sprids i förvaltningarna.

För att stödja dig i ditt arbete arrangerar vi för tredje året i rad  Forum mot Extremism 18 oktober 2018.  Under konferensen  
presenteras det aktuella kunskapsläget och innovativa satsningar från Sverige och Europa i arbetet mot extremismen. 

Konferensens innehåll:

• Institute for Strategic Dialogue (ISD) i Storbritannien presenterar en kartläggning av koordinerade desinformations-  
 och påverkansoperationer inför svenska valet 2018 och berättar om Online Civil Courage Initiative som är ett europeiskt  
 partnersamarbete mellan Facebook och ISD i arbetet mot hatbudskap och påverkanskampanjer på sociala medier.  
• Alyas Karmani redogör för praktikfall från Storbritannien av individer som dömts för terrorbrott och kopplingen till  
 psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som riskfaktorer.
• Center mot våldsbejakande extremism berättar om sina insatser för att skapa rätt strukturer i det förebyggande  
 arbetet samt om det behovsanpassade stöd lokala aktörer erbjuds i arbetet mot våldsbejakande extremism.
• Linus Dahlström, projektledare Sociala Insatsgrupper i Stockholms Stad, berättar om ett framgångsrikt arbetssätt som  
 lett till att myndigheter kunnat samverka kring målgrupper i riskzonen som samhället haft svårt att nå med insatser. 
• Prisbelönta Jonathan Leman, från Stiftelsen Expo, berättar om hur vitmaktmiljön mobiliserar efter svenska valet, om  
 de senaste trender i den rasideologiska rörelsen samt om den svenska extremhögerns internationella kopplingar och  
 påverkan. 

Ta chansen och passa på att få praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter och utbyt 
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet. 

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats årets viktigaste konferens 
om våldsbejakande extremism.  

Väl mött den 18 oktober. 
Mohamed Elmi
Senior projektledare
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se
telnr: 08-199409

Varför du ska gå på Forum mot Extremism?

- Lyssna på utländska experter från Europa i det praktiska arbetet mot våldsbejakande grupper
- Ta del av de senaste trenderna och aktiviteterna inom den svenska radikala vitmaktrörelsen
- Ta del av goda exempel på samverkan mellan kommuner och civilsamhället i det förebyggande arbetet
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare Forum mot Extremism:

“Mycket kompetenta föreläsare som inspirerade till kunskapsutveckling!”
Jenny Jensen, Avesta kommun

“Bland de bättre konferenserna jag deltagit i, koncist och handfasta förslag”
Konstantia Karagiannaki, Varbergs kommun

“Bra konferens med ett viktigt tema”
Stefan Anering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskad

“Kompetenta föreläsare berikade dagen och gav mig en bra helhetssyn inom aktuellt ämne, 
våldsbejakande extremism”
 Anders Olsson, Nässjö kommun

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe
09.10 Ordförande öppnar konferensen 

EXPERTANFÖRANDE:
09.15 Utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism
• Så arbetar Center mot våldsbejakande extremism (CVE) på 
nationell, regional och lokal nivå för att samordna och stötta arbetet 
mot våldsbejakande extremism
• Så arbetar CVE för att skapa rätt strukturer i arbetet mot den 
våldsbejakande extremismen
• Så stärker vi det lokala och regionala arbetet för att omsätta 
beprövade kunskaper och strategier till konkreta arbetssätt och 
metoder. 

Jonas Trolle, Verksamhetschef, 
Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är sedan januari 
2018 en permanent verksamhet inrättad under Brottförebyggande 
rådet. CVE är en nationell och samordnade aktör som ska stärka det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige på 
nationell, regional och lokal nivå, och ytterst förebygga ideologiskt 
motiverad brottslighet och terrorism. Med kunskap och metoder 
som bas arbetar centret förebyggande utifrån kriminalpolitiska 
grunder, bland annat genom att samla och sprida kunskap. Centret 
stöttar yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med 
våldsbejakande extremism och ger ett behovsanpassat stöd. 

10.10 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
10.40 The manufacturing of hate in the digital space
The past two years have seen the extreme right raise their profile 
globally. ISD has mapped the ecosystem of the burgeoning ‘new’ 
extreme right across Europe and the US. It has also studied their 
attempts to influence national elections with hate, manipulation 
campaigns and trolling. In an effort to mount a response to the 
propagation of hate, violence and terrorism online ISD has partnered 
with Facebook and launced the Online Civil Courage Initiative (OCCI). 
The OCCI was launched in partnership with Facebook in 2016 in 
Germany, and then France and the UK in 2017.

• Election manipulation and disinformation operations in the Swedish 
general election 2018. Presentation of research findings. 
• Which methods and practical strategies have proved most efficient 
in challenging and engaging groups that promote hate and fear?
• How to run a successful online counterspeech campaign and 
address the creative challenges organisations face when creating 
counterspeech? Evaluating impact and performance

Jacob Davey, Project Manager, Institute for Strategic Dialogue 

Jacob Davey, Project Manager at the Institute for Strategic Dialogue, 
is an extremism researcher based in London specialising on 
right-wing mobilisation strategies and online counter-narrative work. 
He also works on a counter-narrative dissemination programme 
in partnership with tech companies such as Microsoft. Jacob has 
specialist knowledge on attempts by the far-right to influence 
national elections and develops strategies for identifying extremists.

12.00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL:
12.50 Frontline perspective on preventing religious 
extremism

• The disproportionate incidences of psychological issues such as 
unresolved trauma, learning disabilities, Asperger’s or autism among 
young Muslims who have been convicted of terrorism offences. 
Presentation of case studies

18 OKTOBER 2018
• How can we engage vulnerable individuals in hard-to-reach 
spaces where they’re actually at risk?
• Ways of developing ”safe spaces” that encourages open, 
uninhibited debate and engage young people in ‘safe space’ 
discussions and the skills required in facilitating such discussions 
on subjects like jihad, violence and criminality. 

Alyas Karmani, Imam & Psychologist, London Met University

Alyas Karmani is an imam, psychologist and Phd who works with 
young people considered at risk of extremism. Based on case 
work and real life examples, he will discuss the importance of 
understanding and addressing the forgotten psychological factors 
involved in making some young people vulnerable to radicalisation. 
Alyas is also Co-Director of STREET UK the award winning 
prevention campaign which has been been cited as a model case 
study and exemplar of best practice. 

14.10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
14.30 Lokal samverkan kring unga i riskzonen

• Så kan ni samverka för att förebygga  rekryteringen till 
våldsbejakande miljöer både på strategisk och operativ nivå. 
Lärdomar och fallgropar i arbetet. 
• Hur upprättar ni en samlad lokal lägesbild mellan olika aktörer och 
mobiliserar kommunen, polisen och andra berörda aktörer för att 
bättre möta behoven hos unga i riskzonen? 
• Så kan ni med ett fältnära demokratistärkande arbete engagera 
människor i utsatta miljöer samt öka tryggheten för såväl 
målgruppen för insatserna som medborgarna i området

Linus Dahlström, Projektledare Sociala Insatsgrupper, 
Stockholms stad

Forskning visar att andelen tidigare dömda bland våldsbejakande 
extremister är hög. Säkerhetspolisen rapporterar att det finns 
individer som har rekryterats till extremistiska miljöer med 
bakgrund i kriminella gäng. Linus Dahlström, projektledare 
Sociala Insatsgrupper, berättar om ett framgångsrikt arbetssätt 
som lett till att myndigheter kunnat samverka kring en målgrupp 
i riskzonen som samhället haft mycket svårt att nå med olika 
insatser. Insatser som långsiktigt bekämpar extremism och 
rekryteringen till våldsbejakande miljöer som vill etablera parallella 
antidemokratiska system utanför lagen.  

EXPERTANFÖRANDE:
15.20 Vitmaktmiljön idag och imorgon 
 
• Vitmaktmiljön efter svenska valet 2018: Vad händer nu och vad 
kan vi vänta oss?
• Senaste trenderna i den rasideologiska rörelsen: aktiviteter och 
strategier
• Den svenska extremhögerns internationella kopplingar

Jonathan Leman, Researcher, Stiftelsen Expo 

Vill man förstå den rasideologiska rörelsen, såväl idag som 
framöver, måste man också förstå extremhögerns organisering, 
idéer och strategier. En tydlig ökning av aktiviteter och en 
radikalisering med risk för våldsbejakande tendenser går att se i 
samtida rasideologiska rörelser. Jonathan Leman, researcher på 
Expo, berättar om hur vitmakt-miljön mobiliserade inför valet i 
september och hur aktivismen fortsatt under hösten. Han belyser 
de senaste trenderna inom de rasideologiska organisationerna och 
tar upp den svenska extremhögerns internationella kopplingar och 
påverkan. Jonathan tilldelades i augusti årets Raoul Wallenberg-
pris av Raoul Wallenberg Academy.  

16.15 Ordföranden avslutar konferensen

www.integrationsforum.se
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Forum mot Extremism:  18 oktober 2018

KONFERENSLOKAL: 
Magasinet Konferens
Sveavägen 53
Stockholm
Telnr: 072-858 87 98

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, schema och progampunkter i agendan.

3 sätt att anmäla sig till Forum mot Extremism

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Integrationsforum - kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Mängdrabatt vid fler än 3 bokningar:

Vi premierar gruppbokningar som bokar plats samtidigt. 
Anmäl fler än 3 personer från samma organisation samti-
digt så får person 4, 5, 6 osv 50 % rabatt på priset.

Forum mot Extremism arrangeras utav Integrationsforum. 

 
Arrangeras för 

3:e året i rad

 Forum mot
 EXTREMISM 

Du missar väl inte kursen?
- Religiös extremism - 17 oktober
- Praktiskt arbete mot religiös extremism

- Se längst bak i broschyren

Priser Pris

Konferens - bokning efter 14 september 4990 kr



Forum mot Extremism:  18 oktober 2018

KONFERENSLOKAL: 
Magasinet Konferens
Sveavägen 53
Stockholm
Telnr: 072-858 87 98

www.integrationsforum.se

Kursen ger dig som i din tjänst kommer i kontakt med individer som radikaliserats eller löper risk att 
radikaliseras verktyg för att med dialog bemöta religiös extremism. Kursen syftar till att ge dig  
redskapen att förebygga religiös radikalisering genom att med hjälp av stödjande och förebyggande 
samtal stärka motståndskraften mot extremistiskt budskap och erbjuda andra vägar till inflytande. 
Kursen innehåller även ingående kunskap om islamism och extremistiska  tolkningar som fenomen. 
Föreläsningar kommer att varvas med ett aktivt deltagande i övningar och gruppdiskussioner.  

Ur innehållet

Praktiskt arbete mot religiös extremism
Kurs

Kursbeskrivning: Kursen hålls på engelska

Många som möter personer i riskzonen för religiös extremism känner osäkerhet i bemötandet och undrar när 
religiös utövning övergår i fanatism och blir våldsbejakande. Det saknas idag kompetens i organisationer för 
att särskilja mellan legitimt och extremt religionsutövande och många gånger utgör missuppfattningar eller 
okunskap om muslimers religiösa föreställningar ett hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Möjligheterna att förebygga och begränsa våldsbejakande miljöer förutsätter även kunskap om orsakerna 
till varför individer söker sig till dessa miljöer. Kursen behandlar olika vägar in i en våldsbejakande islamistisk 
miljö. Vissa drivs av ideologiska motiv men för de allra flesta är känslomässiga och sociala faktorer viktigaste 
drivkrafterna. En ökad förståelse för denna inre radikaliseringsprocess förbättrar förutsättningarna för 
avradikalisering samt uppskattningen av hotbilder. 

Under kursen kommer extremistiska tolkningar av religiösa källtexter samt ett extremt religionsutövande att 
kontrasteras mot traditionella tolkningar och ett legitimt religionsutövande. Du kommer även att bekanta dig 
med vanligt förekommande begrepp och föreställningar inom våldsbejakande nätverk.

Imam och psykolog Alyas Karmani kommer att ge dig konkreta exempel på hur ni stärker motståndskraften 
mot extrema religiösa budskap, tar fram anpassade åtgärdsprogram och erbjuder andra vägar till inflytande 
för personer i riskzonen för radikalisering. 

- Vilka lockas till den religiösa extremistiska miljön? Viktiga individuella bakgrundsfaktorer
- Hur ser den antisociala karriären ut för de som ingår i våldsbejakande religiösa miljöer?
- Vilka faktorer har betydelse för inträde och utträde inom våldsbejakande religiösa miljöer?
- Skapa förebyggande åtgärdsprogram för unga muslimer i riskzonen för radikalisering.
- Så uppmärksammar man extremistiska tolkningar, ideologier och våldsbejakande nätverk

Kursledare:
Alyas Karmani - Imam, psykolog & Phd, London Metropolitan University
 
Alyas Karmani är en framstående föreläsare som fått stort erkännande för sina 
sociala insatser i civilsamhället i Storbritannien. Alyas driver den prisbelönta 
satsningen STREET UK som har utsetts till ”best practice” i Storbritannien och 
utgjort förebild för satsningar mot religiös radikalisering. 

Senaste föreläsningen med Alyas Karmani fick snittbetyget 4,75 av 5,0. Sagt om Alyas:

“Alyas vill jag ha en heldag med!! Helt fantastisk”
“Alyas helt otrolig! Jag hoppas kunna få se mer av hans föreläsningar!!!!”

“Önskar att det fanns mer tid till Alyas Karmani då hans föredrag berörde viktiga punkter och ger större 
förståelse för helhet.”

17 OKTOBER 2018



Integrationsforum - utbildningar för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Datum: 17 november 2017

Kurslokal:
Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom 
socialtjänst, utbildning, kultur och fritid, 
säkerhet, ideella organisationer och  
trossamfund samt andra yrkesverksamma 
som med hjälp av kursen kan få förbättrade 
kunskaper om hur de utifrån sin yrkesroll kan 
förebygga våldsbejakande religiös extremism.

Pedagogik:
Kursen varvar föreläsningar och diskussioner 
med reflektionsövningar individuellt och i 
grupper. Kursen värdesätter den individuella 
reflektionen och den gemensamma dialogen 
mellan deltagarna så att ni kan lära av 
varandra.

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan 
idag och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er refer-
enser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Priser Pris

Kurs 4990 kr

Kursen hålls på engelska. Kursavgiften är exkl. moms 
och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det 
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att 
återkomma.


