
 

Välkommen till ett seminarium för JMs medlemmar i ämnet 

VAD ÄR HAT 
 

Tisdagen den 21 november, 17.30 – 20.30 
World Trade Center Konferens, Klarabergsviadukten 73 

 
Vi har fått anslag av Brottsoffermyndigheten att anordna en föreläsningskväll för att diskutera ämnet 
HAT. I våra samtal kan vi ibland möta uppringare som uttrycker hatkänslor eller som har blivit utsatta 
för hat. Men hur definierar man hat och hur kan man bemöta offer och utövare av hat? 
 
Välkommen, hoppas vi alla ställer upp mangrant 
 

17.30 Samling i cafét vid Konferensen där JM bjuder på smörgås och kaffe. Kom gärna till kaffet om du hinner så du 
får träffa övriga medlemmar och mingla lite. 
 

18.00 VÄLKOMMEN 

JMs Grupp 99 som har planerat detta seminarium hälsar välkommen och presenterar kvällens program. 
 

18.10 VAD ÄR HAT (?) 
Vi låter en teolog och en psykiatriker diskutera begreppet HAT från sina olika perspektiv, den 
filosofiska/teologiska och den naturvetenskapliga. Olle Carlsson,kyrkoherde i Katarina församling är 
Initiativtagare till Katarinamässan, en alternativ gudstjänstform som lockat många nya kyrkobesökare. 
Tidigare präst i Fryshuset. 
Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina kyrka 
xxxxx xxxxxx, psykiatriker/Läkare 
Lars-Anders Rolfhamre, moderator och vilande medlem i JM. 
 

19.00 Tvåtusen år av hat: Om rasism och främlingsfientlighet 
Begreppen rasism och främlingsfientlighet ekar i dagens offentliga samtal, men vad betyder egentligen 
begreppen och hur bör de användas, enligt forskningen? Vad är egentligen rasism och vad är 
främlingsfientlighet (även kallat Xenofobi). 
Henrik Arnstad är vetenskapsjournalist, historiker och expert på forskning kring rasism och fascism 
 

19.30 Bensträckare med vatten och frukt 
 

19.45 NÄTHAT 
Då samhället blir mer och mer digitaliserat har begreppet ”näthat” kommit fram som ett fenomen, men hur 
definierar man näthat och när överskrider man gränsen för yttrandefriheten eller bara sänder  ett halvtaskigt 
meddelande? Vart hänvisar man näthatsoffer? Helena Meyer är ansvarig för  förebyggande arbete på 
föreningen Tilia samt föreläser via organisationen Surfa Lugnt och utbildar om ungas nätanvändning. 
Helena Meyer, Ansvarig förebyggande arbete, Föreningen Tilia 
 

20.30 Slut 

 
 
ANMÄLAN sker på https://simplesignup.se/private_event/104178/b5a43fc122 och du måste anmäla dig senast den 14 

november 2017. Du kan också anmäla dig direkt till Valentino på 0703-541656. 

 
Vi som har utvecklat detta seminarium är Sara Sköldberg, Ann-Katrin Angeklint och Valentino Berti från  
Grupp 99. 

https://simplesignup.se/private_event/104178/b5a43fc122

