Rasisme og diskriminering
– nasjonale og internasjonale perspektiver

Konferanseprogram
Oslo kongressenter
28. november 2007

							

Konferansen Rasisme og diskriminering – nasjonale og internasjonale perspektiver – markerer avslutningenpå Handlingsplan mot rasisme og diskriminering
(2002 – 2006) og oppstarten på arbeidet med en ny handlingsplan.
Konferansen skal gi en vurdering av hvor Norge står i diskrimineringsarbeidet,
blant annet ved å sammenlikne Norges innsats på diskrimineringsfeltet med en
del andre europeiske land. Videre skal konferansen gi kunnskap om erfaringer
som finnes på rasisme - og diskrimineringsfeltet – nasjonalt og internasjonalt og den skal gi innspill til ny innsats på feltet.
Konferansier: Asta Busingye Lydersen

Program
9.00–9.30

Registrering

9.30–9.40

Underholdning, Queendom

9.40–9.45

Velkommen v/konferansier

9.45–10.05

Åpningstale. Viktige satsingsområder i Norge v/barne- og
likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

10.05–11.05 FNs virksomhet på feltet, internasjonale instrumenter og internasjonale utfordringer v/FNs spesialrapportør på rasisme og
diskriminering Doudou Diène
11.05–11.20 Pause m/kaffe og frukt
11.20–12.30 Hvor står Norge i diskrimineringsarbeidet sammenlignet med noen
EU-land? Presentasjon av rapport v/assisterende direktør Isabelle
Chopin og juridisk ekspert Timo Makkonen, Migration Policy Group
12.30–13.30 Lunsj

13.30–13.35 Hilsningstale ved H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
								
13.35–14.20 Diskrimineringens mange ansikter v/seniorforsker og førstelektor
Kirsten Lauritsen, Høgskolen i Trøndelag
								
14.20–14.50 Offentlig diskriminering – hvordan oppfatter minoritetene		
offentlige myndigheter? v/daglig leder av Organisasjonen mot 		
offentlig diskriminering (OMOD) og leder av Oslo innvandrerråd,
Akhenaton de Leon
14.50–15.05 Pause m/kaffe og frukt
15.05–16.05 Stemmer beskrivelsene med egne erfaringer? Hvor ligger de største
utfordringene? Hvilke muligheter har vi for å motarbeide rasisme
og diskriminering?
Panel med:
•  Avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth, Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO)
•  Arezo Banafsheh, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
•  Tommy Bah, Agenda X
•  Sam Chimaobi Ahamba, Afrikan Youth in Norway (AYIN)
•  Avdelingsleder Sylo Taraku, Norsk organisasjon for asylsøkere
(NOAS)
•  1. nestleder Ola Melbye Pettersen, SOS rasisme  
16.05–16.15 Oppsummering v/barne- og likestillingsministeren

Hilsen fra statsråden
Denne konferansen markerer på mange måter et veiskille i antidiskriminer
ingsarbeidet i Norge. Den skal oppsummere de erfaringer og den kunnskap
som er blitt samlet over flere år og den skal sette det norske arbeidet mot
rasisme og diskriminering inn i et internasjonalt bilde. Samtidig skal kon
feransen være oppstarten på arbeidet med en ny handlingsplan mot rasisme
og diskriminering i et nytt departement. Dette vil bli en stor og viktig opp
gave for Barne- og likestillingsdepartementet i året som kommer. I tillegg
vil arbeidet med en samlet lov mot diskriminering stå høyt på agendaen i
tiden fremover.
Jeg håper konferansen vil være til inspirasjon og nytte både for oss som skal
arbeide mot rasisme og diskriminering i offentlig for valtning og for de av
dere som er mer ”ute i felten”. Ikke minst håper jeg at konferansen og den
videre oppfølgingen av den kan være en hjelp og støtte for de som opplever
rasismen på kroppen i sin hverdag.
Jeg er svært glad for at H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og FNs spesial
rapportør Doudou Diène har tatt seg tid til å bidra på konferansen. Jeg vil
også takke Migration Policy Group for en grundig og interessant rapport om
norsk lovgivning og politikk på diskrimineringsområdet. Den bør leses!
Jeg ønsker dere alle en givende konferanse!
Med hilsen
Manuela Ramin-Osmundsen
Barne- og likestillingsminister

