
Ämne: VB: SV: #jagärhär & MUCF 
 
 

Från: Magnus Dennert [mailto:magnus.dennert@gmail.com]  

Skickat: den 12 september 2017 13:35 

Till: Elisabet Modée 
Kopia: Mina Dennert; Johanna Granfors 

Ämne: Re: SV: #jagärhär & MUCF 

 

Hej! 

Javisst, självklart kan du ge henne våra mailkontakter. Blir väldigt nyfiken på vem hon är och vad 

RANCoE gör.  

Hoppas allt är bra, 

Med vänlig hälsning, Magnus 

 

12 sep. 2017 kl. 12:56 skrev Elisabet Modée <elisabet.modee@regeringskansliet.se>: 

Hej Mina! 
I går var jag på ett möte i Bryssel och träffade då Marije Meines från EU-kommissionens 
Radicalisation Awareness Network Center of Excellence (RAN CoE).  
  
Berättade om #jagärhär och hon skulle gärna vilja komma i kontakt med er. Kan jag ge 
henne era mejladresser? 
  
Ni kan också om ni vill kontakta henne på: M.Meines@radaradvies.nl 
  
Hälsa i så fall från mig. 
  
Med vänliga hälsningar 
Lisa 
  
  
Elisabet Modée 
Kansliråd 
Enheten för demokrati och det civila samhället 
Kulturdepartementet 
103 33 Stockholm 
Telefon: 08-405 16 94 
Mobil: 072-745 16 94 
e-post: elisabet.modee@regeringskansliet.se 
  
  
  
Från: Mina Dennert [mailto:mina.dennert@gmail.com]  
Skickat: den 4 september 2017 13:36 

Till: Johanna Granfors 

Kopia: Magnus Dennert; Elisabet Modée 
Ämne: Re: #jagärhär & MUCF 

mailto:elisabet.modee@regeringskansliet.se
mailto:M.Meines@radaradvies.nl
mailto:elisabet.modee@regeringskansliet.se
mailto:mina.dennert@gmail.com


  

Hej, och tack för tips :) 

Såklart vill vi jättegärna ha den tryckta versionen skickad till oss: 

  

Mina Dennert 

Valebergsvägen 163 

427 37 Billdal 

  

Tusen tack 

  

/Mina 

  

2017-09-04 11:51 GMT+02:00 Johanna Granfors 

<johanna.granfors@regeringskansliet.se>: 

Hej! 

Precis, den handlingsplan som vi på Kulturdepartementet har arbetat på beslutades nu i 
somras och heter Till det fria ordets försvar. Mot bakgrund av att Jagärhär omnämns i 
planen och att departementet och ministern har träffar Jagärhär vid ett antal tillfällen 
skulle vi gärna vilja skicka den tryckta versionen till er! Skulle jag kunna få 
postadressen?   

  

Gällande bidragsfördelningen och huruvida målgruppen är unga eller ej, är det bra att 
titta i förordningarna där syfte med bidragen är preciserade. Gällande förordningen mot 
extremism så omnämns unga inte specifikt: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111508-om-statsbidrag-
for_sfs-2011-1508. Här hittar du också förordningen mot diskriminering 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2002989-om-statligt-stod-for_sfs-2002-989 och 
förordningen mot rasism http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-200862-om-statsbidrag-till_sfs-
2008-62.  

  

Vänliga hälsningar, 

  

Johanna Granfors 

Departementssekreterare 

Enheten för demokrati och det civila samhället 
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Kulturdepartementet 

08-405 12 51 

  

Från: Mina Dennert [mailto:mina.dennert@gmail.com]  

Skickat: den 31 augusti 2017 18:19 
Till: Elisabet Modée 

Kopia: Magnus Dennert; Johanna Granfors 
Ämne: Re: #jagärhär & MUCF 

  

Stort tack och Ja! vi såg ju rapporten, fantastiskt bra jobbat, för visst är den er?  

  

Och tusen tack för vägvisning gällande MUCF och allmänna arvsfonden! 

Förresten! Har vi förstått det rätt att man måste rikta sig till unga även när det 

gäller MUCF?  

  

Vi tänker i dessa banor också, alltså att vi har varit framgångsrika på facebook och 

i den målgrupp som vi ville nå. Men precis som du också är inne på, planerar vi 

ständigt på hur vi kan förbättra och utöka vårt arbete till att försöka nå fler och även verka på fler 

plattformar och IRL.  

  

//Mina 

  

  

  

  

  

 

Virus-free. www.avg.com  

  

mailto:mina.dennert@gmail.com
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2017-08-31 13:58 GMT+02:00 Elisabet Modée 

<elisabet.modee@regeringskansliet.se>: 

Hej Mina! 

Tack för ditt mejl! 

Ja det är bra med mig. Stort grattis till alla utmärkelser ni har fått! 

  

Här kommer återkoppling: 

  

1.       Bidraget för antidiskriminering har främst gått till antidiskrimineringsbyråer. Det 
finns en nationell förening för dessa byråer nu – Sveriges antidiskrimineringsbyråer – du 
hittar information på denna länk: http://www.adbsverige.se/ 

2.       Statsbidraget mot diskriminering och rasism och statsbidraget för verksamhet som 
värnar demokratin mot våldsbejakande extremism erbjuder nog större möjligheter för 
er. Arbetet att bemöta rasistiska och extremistiska åsikter är outvecklat – här har ju ni 
stått för ett omfattande arbete att ge människor verktyg för bemötande. Det skulle 
kanske kunna utvecklas mer, kanske till att omfatta IRL-dialog. 

3.       Allmänna arvsfonden är också en möjlighet, om ni har ett projekt som har barn och 
unga som målgrupp: http://www.arvsfonden.se/ . Kontakta gärna Susann Arnehed, ni 
hittar kontaktuppgifter här: http://www.arvsfonden.se/kontaktuppgifter-till-
medarbetare 

  

Sedan vi sågs har regeringen beslutat om en handlingsplan mot hot och hat mot det 
demokratiska samtalet: Till det fria ordets försvar. Ni hittar den här: 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/07/regeringen-antar-
handlingsplan-mot-hat-och-hot-mot-journalister-fortroendevalda-och-konstnarer/ 

  

Lycka till! 

  

Med vänliga hälsningar 

Lisa 
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Från: Mina Dennert [mailto:mina.dennert@gmail.com]  

Skickat: den 31 augusti 2017 13:15 
Till: Elisabet Modée 

Kopia: Magnus Dennert 
Ämne: #jagärhär & MUCF 

  

Hej Elisabet! 

  

Hoppas det är bra med dig!  

Vi har det toppen men det är fortfarande full fart, vi behövs visst ett tag till vad det 

verkar :)  

  

Det var så otroligt kul att läsa rapporten i somras! Bra jobbat! Var ligger fokus för 

dig nu? 

  

  

Du, vi har börjat titta på finansiering nu, hur vi ska kunna vara kvar och vad vi ska 

leva av. Vi har bland annat tittat på MUCF.  

  

Det vore så fantastiskt schysst om du kunde hjälpa oss lite på traven i den här 

djungeln. Jag tänker främst på din hjälp vi fick här nedan i våras men tyvärr hann 

vi inte då och var i ärlighetens namn alltför omtumlade och förvirrade, saknade 

översikten och de långsiktiga perspektiven som kommit faktiskt först efter 

sommaruppehållet när vi fick lite distans.  

  

Det finns bla en utlysning nu till den 16 oktober som vi tittat 

på: https://www.mucf.se/antidiskriminerings-verksamhet 

mailto:mina.dennert@gmail.com
https://www.mucf.se/antidiskriminerings-verksamhet


Är den något vi kan söka eller är den vikt för vissa specifika organisationer?  

  

Eventuellt passar någon av dessa oss bättre:  

https://www.mucf.se/mot-rasism-och-intolerans 

https://www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism 

  

  

Har du koll på detta eller vet vem vi kan vända oss till?  

  

Ha det gott! /Mina 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Virus-free. www.avg.com  
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2017-02-21 15:03 GMT+01:00 Elisabet Modée 

<elisabet.modee@regeringskansliet.se>: 

Hej Minna och Magnus! 

Tusen tack för ett bra möte! Mycket intressant och roligt att träffa er! 

  

Här kommer informationen vi lovade er: 

  

Kontaktuppgift till Lisa Kaati, projektledare på FOI (totalförsvarets forskningsinstitut) för 
uppdraget att kartlägga våldsbejakande extremistiska budskap via internet och sociala 
medier: lisa.kaati@foi.se 

Om ni kontaktar henne – skriv då att ni fått info via oss.  

  

Statsbidrag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): 

Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin (sista ansökningsdag 15 mars):  

https://www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism 

  

Statsbidrag för projekt som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av 
intolerans (9 mars): 

https://www.mucf.se/mot-rasism-och-intolerans 

  

Forum för idéburna organisationer med social inriktning  

– har bl.a. via stöd från MUCF tagit fram en metodbok ”Tillsammans för tillit och 
demokrati – civilsamhällets handbok för arbete mot våldsbejakande extremism”. 

http://www.socialforum.se/ 

  

Forum har också kunskap om samverkansformer mellan kommuner och organisationer 
genom sk. idéburet offentligt partnerskap (IOP). Detta hann vi inte prata om alls. Vill ni 

mailto:elisabet.modee@regeringskansliet.se
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veta mer om IOP kan ni också kontakta Överenskommelsen – regeringens 
överenskommelse om samverkan mellan kommuner, landsting och idéburna 
organisationer inom det sociala området. 

http://overenskommelsen.se/ 

  

Vi hörs! 

Med vänliga hälsningar 

  

Elisabet 

  

  

  

  

Från: Mina Dennert [mailto:mina.dennert@gmail.com]  

Skickat: den 14 februari 2017 09:14 

Till: Elisabet Modée 
Kopia: Helena Josefson; Johanna Granfors; Magnus Dennert; Viktor Sjögren 

Ämne: Re: #jagärhär 21 feb 

  

Hej Allihop! 

Tusen tack för all info, Elisabeth.  

Ja, det blir Magnus och jag som kommer. Ser fram emot det.  

Ha det toppen så länge! 

/Mina 

  

2017-02-13 10:17 GMT+01:00 Elisabet Modée 

<elisabet.modee@regeringskansliet.se>: 
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Hej Mina! 

  

Toppen! Då ses vi den 21 feb kl. 13. Vi bjuder in andra enheter från Kulturdepartementet 
och även från Justitiedepartementet.  

  

Vi sitter på Drottninggatan 16. Ni behöver visa leg i vakten. Blir det du och Magnus som 
kommer? 

  

Ska bli roligt att träffas och höra mer om vad ni gör. Vi har ett pågående uppdrag till 
Totalförsvarets forskningsinstitut om att kartlägga våldsbejakande och extremistiska 
budskap via internet och sociala medier. Första rapporten finns här: 
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/01/hatbudskap-och-valdsbejakande-
extremism-i-digitala-miljoer/ 

  

Kartläggningen kommer dock inte att kunna beskriva vilka hatarna är, utan snarast den 
jargong som hatet pakteras i. Vi kan berätta mer om det arbete som pågår när vi ses! 

  

Med vänliga hälsningar 

Lisa 

  

  

Elisabet Modée 

Kansliråd 

Enheten för demokrati och det civila samhället 

Kulturdepartementet 

103 33 Stockholm 

Telefon: 08-405 16 94 

http://www.regeringen.se/rapporter/2017/01/hatbudskap-och-valdsbejakande-extremism-i-digitala-miljoer/
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/01/hatbudskap-och-valdsbejakande-extremism-i-digitala-miljoer/


Mobil: 072-745 16 94 

e-post: elisabet.modee@regeringskansliet.se 

  

  

  

Från: Mina Dennert [mailto:mina.dennert@gmail.com]  

Skickat: den 13 februari 2017 08:55 
Till: Elisabet Modée 

Kopia: Helena Josefson; Johanna Granfors; Magnus Dennert; Viktor Sjögren 

Ämne: #jagärhär 21 feb 

  

Hej alla! 

  

Ja, tack snälla för i fredags, så kul att träffas! 

  

Det var fint också att snabbt höra om handlingsplanen ni har på gång samt att ni 

arbetar förberedande och att det är en kartläggning av hur hatet ser ut (vem är 

hatare?)  som ni är intresserade av nu som nästa steg om jag förstod det rätt?  

Ser fram emot att höra mer om ert arbete!  

  

Magnus och jag kommer gärna den 21 feb kl 13!  

Var sitter ni någonstans?  

  

Vi pratade även kort om att vi kanske skulle passa på att träffa fler från er enhet 

eller andra enheter när vi ändå är där?  

  

Ser fram emot att ses och prata vidare. Ha det fint så länge!  

mailto:elisabet.modee@regeringskansliet.se
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/ Mina  

  

  

  

  

fre 10 feb. 2017 kl. 16:18 skrev Elisabet Modée 

<elisabet.modee@regeringskansliet.se>: 

Hej Mina! 

Vi kan träffa er den 21 feb. Passar det er på eftermiddagen från kl. 13? 

  

Hoppas det blev en intressant dag i dag i Göteborg! 

Med vänliga hälsningar 

Lisa 

  

Från: Mina Dennert [mailto:mina.dennert@gmail.com]  

Skickat: den 8 februari 2017 15:22 
Till: Elisabet Modée 

Kopia: Magnus Dennert; Johanna Granfors; Viktor Sjögren; Helena Josefson 

Ämne: Re: #jagärhär 

  

Hej Allihop!  

  

Tusen tack för snabbt svar Elisabeth! Vi är i Stockholm både Magnus och jag den 

21 februari. Skulle du ha möjlighet att ses då vore det ju perfekt! 

  

Och det ska bli väldigt spännande att träffa er Helena och Johanna på GU på 

fredag! Ser fram emot det!  

mailto:elisabet.modee@regeringskansliet.se
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/Mina 

  

  

  

2017-02-07 12:09 GMT+01:00 Elisabet Modée 

<elisabet.modee@regeringskansliet.se>: 

Hej Mina! 

Tusen tack för ditt mejl! 

  

Jag är ansvarig för frågor som rör det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. Följer ert arbete via Facebook.  

  

Du kommer att träffa min kollega Johanna Granfors samt min chef Helena Josefson på 
seminariet på Göteborgs universitet på fredag. Det vore även bra om vi kan ses på ett 
möte här på departementet framöver, mycket intressant att höra om mer era 
erfarenheter. Vi hörs vidare om detta. 

  

Med vänliga hälsningar 

Elisabet 

  

  

Elisabet Modée 

Kansliråd 

Enheten för demokrati och det civila samhället 

Kulturdepartementet 

mailto:elisabet.modee@regeringskansliet.se


103 33 Stockholm 

Telefon: 08-405 16 94 

Mobil: 072-745 16 94 

e-post: elisabet.modee@regeringskansliet.se 

  

  

  

Från: Mina Dennert [mailto:mina.dennert@gmail.com]  

Skickat: den 4 februari 2017 17:39 

Till: Elisabet Modée 
Kopia: Magnus Dennert 

Ämne: #jagärhär 

  

Hej Elisabeth, 

  

Vi fick dina uppgifter från Johan Oljeqvist på Fryshuset, han tyckte att vi borde 

få kontakt med varann.  

  

Vad vi förstår arbetar du med hat och hot mot på nätet och i synnerhet mot 

journalister? 

  

Vi driver #jagärhär som är en religiöst och partipolitiskt obunden 

organisation som arbetar för ett inkluderande samhälle utan hat.  

Verksamheten tar avstamp i den demokratiska frågeställningen om vem som har 

möjlighet att uttrycka sig online.  

  

Facebookgruppen #jagärhär har 60 000 medlemmar i Sverige och snart 15 000 i 

Tyskland (den tyska gruppen är alldeles nystartad). 

mailto:elisabet.modee@regeringskansliet.se
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Det vi har lyckats med i #jagärhär är att konkretisera en enkel problemlösning 

som handlar om civilkurage: Att stärka människor i att reagera och stå upp när 

andra bli utsatta för hat och hot. Att stoppa polariseringen och genom att ta den 

politiska diskussionen på ett sakligt sätt. Samt att hindra spridning av 

desinformation genom att hjälpa andra med källor till faktagranskad information.  

  

Bli gärna vän med någon av oss (eller båda:) på Facebook så bjuder vi in dig till 

gruppen! 

  

Vid sidan av Facebookgruppen arbetar vi kunskapsbyggande och 

opinionsbildande kring dessa frågor både online och irl bl.a. genom 

föreläsningar. 

  

Vi skulle hemskt gärna vilja träffas för att se vad våra erfarenheter och vårt 

nätverk kan bidra med för att underlätta för ditt arbete.  

  

  

Vänliga hälsningar 

  

Magnus & Mina Dennert 

  

  

  

  

  

  



Mina Dennert & Magnus Dennert är grundare till #jagärhär. Vi är utbildade 

journalister, med många års erfarenhet från TV & Radio, reklam, kommunikation 

och sociala medier.  

  

Tel & E-post: 0709 12 41 01 eller mina.dennert@gmail.com 

  

  

  

 

 

 

  

--  

Mina Dennert 

Journalist och författare 

Grundare av #jagärhär 

0709 72 82 72 

www.jagarhar.se 
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Mina Dennert 

Journalist och författare 

Grundare av #jagärhär 

0709 72 82 72 

www.jagarhar.se 
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