Reviderad version, fastställd av Ibn Rushds ledningsgrupp: 190225

Checklista research på gäster till event
Checklistan är ett verktyg som alltid bör användas inför utåtriktade eller interna event då vi bjuder in
externa talare. All personal ska vara införstådd med att man inte kan bortse eller bryta mot det som
står i checklistan.

Varför gör vi research innan gäster bjuds in?
Vid flera tillfällen har Ibn Rushd eller våra medlemsorganisationer bjudit in personer med oacceptabla
åsikter. Det är misstag som vi inte vill ska upprepas eftersom att det går på tvärs med våra värderingar
och det vi som organisation arbetar för. Det kan samtidigt också allvarligt skada vårt varumärke och
rykte.
Vi vill inte förknippas med personer som fundamentalt bryter mot Ibn Rushds värdegrund som beskrivs
i vår idéplattform, som är hatiska eller som för fram odemokratiska eller kränkande åsikter. Det gäller
oberoende av vad personens medverkan i våra arrangemang består i – om hen exempelvis är inbjuden
som talare, paneldeltagare eller om det rör sig om ett artistiskt framträdande.
Det ska vara tydligt att Ibn Rushd inte står bakom hatiska och kränkande åsikter, därför har vi tagit
fram en rutin för att säkerställa att det görs ordentlig research på påtänkta gäster till små och stora
externa samt interna event.

Vem är ansvarig för att göra researchen?
Den som ansvarar för eventet ska ansvara för att göra research på gäster, och det är särskilt viktigt om
gästerna är internationella. För event där Ibn Rushd inte är involverad i detaljplaneringen av eventet
är det den studiekonsulent eller motsvarande som är kontaktperson mot eventet som ansvarar för att
göra research på gäster. Då det handlar om internationella gäster ska kommunikationsavdelningen på
kansliet alltid informeras inför personens medverkan samt delges checklistan.

Att tänka på vid samarrangerade event
Gör en tydlig överenskommelse med arrangörsgruppen om vad som gäller för att Ibn Rushd ska kunna
vara medarrangör eller anordnare till ett event. Där ska bland annat krav på att Ibn Rushd ska få en
lista över alla gäster, både nationella och internationella, i god tid före eventet framgå, och att gäster
som uppenbart bryter mot Ibn Rushds värdegrund och/eller som uttryckt hat, hot eller förespråkat
våld inte kan medverka på event som Ibn Rushd är med och arrangerar. Var tydlig med
samarbetspartners att det kan innebära avtalsbrott att inte följa våra riktlinjer om research på gäster
och att vi kan avbryta samarbetet om det medverkar personer som uppenbart bryter mot vår
värdegrund och/eller som uttryckt hat, hot eller förespråkat våld på event och kulturarrangemang.
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Vad gör vi research på?
Huvudreglerna är att personen inte ska ha uttryckt sig på ett sätt som bryter mot svensk lag eller de
sju diskrimineringsgrunderna1, dvs. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Följ gärna
länken i fotnoten för att läsa mer om vad diskrimineringsgrunderna består av.
Personen får inte heller på något sätt ha uttryckt hot, hat eller förespråkat våld.
Ibland hittas inte något som personen sagt som verkar problematiskt, men hen kan ha kopplingar till
nationella eller internationella politiska rörelser eller regimer som står för kränkande eller
våldsorienterade åsikter. Ibn Rushd vill inte förknippas med sådana rörelser eller regimer, oavsett vad
just den påtänkta personen sagt eller gjort.

Gråzoner
Det finns flera gråzoner där det kan vara svårt att avgöra om det är okej att personen medverkar på
våra event. Att kritisera staten Israel är exempelvis inte något hinder för medverkan, men om man
utryckt sig hatande eller konspiratoriskt om judar är det ett problem.
Har personen tillhört en kontroversiell rörelse men gör det inte längre? Kan något hen har uttryckt
tolkas på olika sätt? Har någon journalist eller annan utomstående uttryckt tveksamheter kring
personen?
Oavsett varför, om du är osäker på om det du har hittat går över gränsen rapportera alltid till
kommunikationsavdelningen på förbundskansliet via kommunikation@ibnrushd.se så hjälper de dig
att göra en bedömning.

Hur gör man sökningar?
Gör Googlesökningar på personens namn och ord relaterade till i första hand tidigare nämnda
områden för att se om personen har gjort hatiska eller på andra sätt kontroversiella uttalanden som
strider mot Ibn Rushds värdegrund, både muntliga och skriftliga.
Gör även en sökning på samma ämnesord och personens namn på Youtube. Videoklipp rankas lågt i
Googlesökningens sökträffslista, så det är säkrast att söka direkt på Youtube.
Om personen kommer från ett arabisktalande land kan det vara en idé att göra sökningar på personens
namn på sajten memri.org, som drivs av en f.d. israelisk underrättelseofficer som översätter videoklipp
från arabiska. Det är inte säkert att du får upp den här sajtens sidor i Googles sökresultat, så gå in på
sajten och sök direkt där.
Vilka språk ska man söka på?

1

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Detta beror såklart på varifrån den påtänkta talaren kommer i från. Det kan dock vara bra att göra
sökningar på flera språk utöver svenska och engelska, exempelvis arabiska, franska, tyska eller andra
världsspråk.
Har personen ett namn på ett annat språk än svenska?
När exempelvis arabiska namn skrivs med latinska bokstäver kan stavningen variera mycket och du kan
behöva göra sökningen på flera stavningar av namnet. Till exempel kan betonade ljud på arabiska
ibland dubbeltecknas (t ex aa, jj) och ibland inte. Görs translitereringen av en fransktalande person kan
u bli ou. E kan bli a , y kan bli i eller tvärtom. Notera olika stavningar av personens namn i sökresultaten
och gör nya sökningar med de nya stavningarna.

Dokumentation av researchen
Dokumentera researchen genom att fylla i tabellen nedan under arbetet. Notera sökresultaten och
länkarna, de kan behövas om andra ska hjälpa dig att ta till ställning om en person kan bjudas in eller
inte.
Kopiera tabellen nedan för varje gäst du gör research på.
Research av [Namn] till
[Event]
Diskrimineringsgrund

Inte hittat något

Hittat något
kontroversiellt

Kön
(ex. kvinnors ställning)
Könsöverskridande
identitet eller uttryck
(ex. transfobiskt)
Etnisk tillhörighet
(ex. antisemitiskt,
afrofobiskt etc.)
Religion eller annan
trosuppfattning
(hat mot särskild
religion eller olika
inriktningar inom
samma religion som
personen i fråga
tillhör)
Funktionsnedsättning
(gäller fysiska,
psykiska eller
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Källor (länkar)

intellektuella
begränsningar av
funktionsförmåga)
Sexuell läggning
(ex. homofobiskt)
Ålder
Annat
(ex. tillhör/har tillhört
kontroversiell politisk
rörelse, representerar
kontroversiell regering
etc.)

Krishantering
Ibland upptäcks det för sent att en redan inbjuden talare är kontroversiell, i andra fall kan det vara en
journalist eller annan utomstående som uppmärksammar oss på något vi har missat i vår research.
Oavsett hur vi upptäcker att en person som deltagit eller kommer att delta i något av våra arrangemang
är kontroversiell och bryter mot våra värderingar, är det viktigt att i ett tidigt skede se över hur vi bäst
krishanterar det. Kontakta genast kommunikationsavdelningen (kommunikation@ibnrushd.se) och
kvalitetsavdelningen (support@ibnrushd.se) på kansliet så ser de över hur vi som organisation bör gå
vidare med det aktuella fallet.

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND, SUNDBYBERGSVÄGEN 1C, 171 73 SOLNA
TELEFON: 08-562 449 00 E-POST: INFO@IBNRUSHD.SE

