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Några ord från ordföranden,
Som SIOS ordförande har jag haft förmånen att leda arbetet och uppleva glädjen av att dela mitt
engagemang med så många aktiva i SIOS alla led. SIOS anses idag vara en viktig organisation och
aktör som företräder många olika gruppers gemensamma intresse. Detta har uppnåtts genom långvarig
samverkan och ett principiellt förhållningssätt till de grundläggande värderingar som är fastställda i
vår Handlingsplattform.
Sammantaget har våra ansträngningar, präglade av erfarenhet, strukturerat tänkande, kontinuitet och
kompetens resulterat i stor uppskattning och erkännande av SIOS som en betydelsefull aktör både
inom den ideella sektorn och i samhället i stort. Engagemang från förtroendevalda och medarbetare
samt fokus på utveckling av extern verksamhet såsom dialog, möten, uppvaktningar, medverkan i
utredningar och yttranden har varit bidragande faktorer.
SIOS och förbunden såsom helt ideella organisationer ställs hela tiden inför olika utmaningar. När det
gäller samhälls- och utåtriktad verksamhet har vi under året (inför en ny politik för det civila samhället) försökt hänga med i de förändringar som sker och på så sätt motsvara ställda förväntningar,
både från medlemmar och samhället. Vi har samarbetat och medverkat i olika sammanhang och
därmed fått möjlighet att framföra våra synpunkter. Vi har inte bara betonat betydelsen av vårt
föreningsliv, både för samhället och för medlemmarna, utan även vid de flesta tillfällen framfört våra
värderingar när det gäller bland annat det mångkulturella samhället (kulturpolitiken) och delaktighet
på lika villkor (stöd till RF) med övriga aktörer inom den ideella sektorn. Vårt deltagande bör ständigt
utvärderas eftersom det krävs stort engagemang och resurser för att vi skall kunna påverka fullt ut, i
annat fall finns en risk att vi endast legitimerar vissa processer och att våra frågor försvinner i
mängden.
Under 2010 har vi haft svårt att lyfta upp ”våra” frågor på regeringsnivå (till ministrar) och hos de
politiska partierna eftersom det var valår och alla ville diskutera de ”stora” frågorna. Den nya styrelsen
bör prioritera uppvaktningar av ansvariga ministrar och de politiska partierna med fokus på de
viktigaste intressefrågorna för SIOS och dess medlemsförbund.
Den andra utmaningen som SIOS och förbunden haft är att motverka det minskade engagemanget och
RF:s svaga infrastruktur och självfinansiering. Planerad och sedan länge förberedd satsning på
gemensam verksamhetsplattform och medlemsregister som verktyg för information och kommunikation samt i möjligaste mån samordnade administrativa, ekonomiska, IT, lednings-, utbildnings- och
kompetensutvecklande funktioner har stött på många hinder som synliggjort RF:s stora behov.
Vi måste ständigt utvecklas, hitta nya arbetsformer, starta projekt och verksamheter inte bara inom
förbunden utan närmare våra medlemmar för att kunna föra fram deras önskemål och behov. Detta gör
vi bäst genom att mobilisera och samverka regionalt och lokalt samt fånga intresse i hela landet.
Långsiktigt är frågan om förändring, föryngring och ett större deltagande av kvinnor och ungdomar
avgörande för förbundens och SIOS utveckling och därmed vår framtida existens.
Det är bara genom sammanhållning och starka nuvarande och nya medlemmar och ett starkt SIOS som
vi kan verka för mångfald som vägen till jämlikhet, att motverka diskriminering genom att hävda
rätten till att vara olika, främja språklig och kulturell pluralism som grund för det mångkulturella
samhället, vara solidariska med de utsatta samt genom ett aktivt deltagande i alla processer bidra och
påverka förändringen av vårt samhälle utifrån SIOS idégrund om människors lika värde.
Tillåt mig avslutningsvis att tacka alla förtroendevalda, engagerade i vår verksamhet och inom olika
projekt, samarbetspartners och alla anställda för Era ovärderliga insatser i vår strävan att göra SIOS till
en organisation, som jag, och Ni alla kan vara stolta över. Jag är också övertygad om att den nya
styrelsen, som jag önskar lycka till, kommer att föra fram SIOS anda om att det är mycket mer som
förenar än som skiljer oss åt.

Bijan Shafiei, ordförande

Verksamhetsberättelse för 2010
Sammanfattning
Som inledning till den efterföljande detaljerade redovisningen sammanfattas
verksamhetsberättelsen för 2010 under rubrikerna organisation och verksamhet.

Organisation

S

ios interna arbete har präglats av samförstånd och insatser utifrån beslut på föregående
RM samt att, trots omfattande uppgifter, säkerställa den demokratiska processen med
uppföljning och egenkontroll. Styrelsen har eftersträvat delegering och fördelning av
arbetsuppgifter till ansvariga samt haft kontinuerlig uppföljning så att tagna beslut verkställts i
rimlig tid.
Den nya styrelsestrukturen (ledamöter/personliga ersättare) har haft både för- och nackdelar.
Mötena har varit planerade, förberedda och beslutsmässiga men också inneburit allt för ofta
att det mesta av arbetet har fallit på de aktiva ledamöterna och kansliet. Passivitet eller
utebliven delaktighet från några ledamöter föranleder eftertanke och diskussion om
ledamöternas åtagande och förbundens ansvar vid nomineringen.
Engagemang i styrelsens arbete återspeglar också förbundens intresse trots att ett villkor för
medlemskap (enligt stadgarna) också är aktivt deltagande. Styrelsen har försökt engagera fler
och förankra arbetet genom utökade styrelsemöten med inbjudan till ordföranden. Tyvärr
måste vi konstatera att flera av förbunden, tyngda av den egna situationen (problem) och
därmed en intern prioritering, har vänt sig inåt vilket långsiktigt motverkar samverkan, men
även en egen utveckling.
Nya medlemmar och samarbetspartners har tillkommit samtidigt som flera visar intresse för
att ansluta sig till samarbete. SIOS ambition är att växa och utvecklas men fler medlemmar
innebär också behov av att alla engagerar sig, särskilt när det gäller styrelsemedlemmarnas
återkoppling och engagemang i genomförande av tagna beslut och i den gemensamma
verksamheten samt projekten.
Att säkerställa den demokratiska processen kräver, förutom ideellt engagemang, tid och
kunskap vilket också förutsätter ekonomiska resurser som vi inte har nu. För att förbättra
förutsättningarna har Ungdomsstyrelsen varit lyhörd och initierat en översyn av stödet till
paraplyorganisationer utifrån behovet av egen förordning och särskilda anslag.

Kvinnokommitténs arbete har på grund av begränsat engagemang inte utvecklats och i stort
drivits i samband med olika projekt, särskilt kring Kvinnor, rasism och intolerans. De
självständiga Kvinnoorganisationer som etableras bör och skall uppmuntras att söka
medlemskap i SIOS.
Regional-SIOS i Västra Götaland har verksamhetsmässigt fungerat bra trots att flera av SIOS
medlemsföreningars engagemang har uteblivit. Under året har det regionala samarbetet i SIOS
Skåne, efter bildandet, haft svårt att komma igång i större omfattning.

Efter etableringen av Regional-SIOS för Mälardalen har organisationen direkt fått stora
problem då några av de förtroendevalda och den anställda började motverka SIOS syfte och
ville använda SIOS goda namn i eget intresse. I stället för att utveckla organisationen ägnades
tid till att minimera skadan så att organisationen kan överleva eftersom föreningar är
intresserade av samverkan.

Verksamhet

S

IOS verksamhet och projektverksamhet, både internt och externt, utgår ifrån de
prioriterade utvecklingsområdena, Kvinnokommitténs verksamhet inom ramen för
verksamhetsplanen samt RM:s beslut om prioriteringar.
Språk och utbildning - verksamheten har inriktats på att påverka strukturer och särskilt frågor
kring språk och modersmål samt Sfi. Samråd och dialog med Skolverket har fortgått och vi
har medverkat i referensgruppen för utredningen om tidsbegränsad sfi. Frågan kring
modersmål har aktualiserats i olika sammanhang och särskilt vid möten med några politiska
partier inför valet. Betydelsen av modersmålet har även lyfts upp i samband med SIOS olika
remisser. Projekt inom området, Vuxna i behov av särskilt stöd inom
andraspråksundervisning har fortskridit.
Kultur och media – verksamheten har bland annat omfattat bevakning och uppföljning av den
nya kulturpolitiken, som dialog med kulturdepartementet och aktivt deltagande och insatser
inom ramen för vårt deltagande i Ideell kulturallians. Arbetet med att utveckla och förbättra
SIOS arkiv och SIOS hemsidan har fortsatt. Deltagande på kurser och seminarier, infoartiklar
och annonsering i olika media är andra insatser.
Utveckling av demokratin - verksamhetens tonvikt har varit på omstrukturering och ökade
insatser mot diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån (Adb) har utvecklats och verksamheten
har varit omfattande både när det gäller enskilda ärenden och informations- och
utbildningsinsatser. Vi har kunnat behålla omfattningen, även efter att stöd från US
minskades, eftersom Botkyrka kommun valde att stödja verksamheten och en avdelning av
Adb i Alby. Deltagande i olika nätverk, samverkan med förbunden och andra inom
intresseområdet, engagemang av volontärer och praktikanter har fortsatt. Insatser för att få
igång verksamheten i Huddinge och Södertälje är en del av åtgärderna. Betydelsen av frågan
och SIOS erfarenheter har också integrerats i de flesta av SIOS remisser.
Projekt kring kvinnor, rasism och intolerans och Intersektionellt antidiskriminerings- och
jämställdhetsarbete har genomförts. Nämnda projekt har varit av betydelse när det gäller det
interna engagemanget och kunskapsspridningen då de flesta av förbunden deltog samtidigt
som verksamheten bedrevs regionalt. Nytt projekt är det som tar upp frågan om rasism och
lokalt engagemang riktat till förtroendevalda med annan etnisk bakgrund i de politiska
partierna.
Den utåtriktade samverkan har utgjort en viktig del av vår verksamhet. Med omfattande
representation, deltagande, medverkan och yttrande har vi, i större omfattning än tidigare,
kunnat påverka det politiska innehållet i flera frågor. När det gäller insatser kring
jämställdheten (jämställdhetsplaner inom förbunden) så har insatserna varit tillfredställande
men otillräckliga om vi skall helt uppnå de uppsatta målen.

Jämlikhet och Mångfald - När det gäller området har omfattande utåtriktad och
integrationsfrämjande verksamhet bedrivits, oftast i samverkan, under året. Verksamheten har
för det mesta haft en socialt inriktad prägel och haft ett stort inslag av insatser som varit
riktade mot underrepresenterade grupper såsom funktionshindrade. Vi har samarbetat och
därigenom försökt påverka utvecklingen inom området i ett antal frågor. Detta har bland annat
gällt: konsumentfrågor, brukarinflytande, den sociala ekonomin med flera. Frågorna har också
lyfts upp i samband med remisser och olika projekt. Internt har verksamheten kring
äldrefrågor varit mest prioriterad dock utan större framgång.
Samarbete, infrastruktur och ekonomi – omfattande förarbete och insatser kring: samordning,
kommunikation, medlemsregister och gemensamma projekt och avtal har genomförts.
Samarbete med Folksam och SBF har utvecklats positivt och resulterat i både avtal och stöd.
Trots uttalad vilja från riksförbunden har insatserna kring samordning när det gäller ekonomi,
revision, IT, arkiv och kompetensutbildningar varit otillräckliga.

Verksamhetsberättelse - detaljerad redovisning
1. Organisation
Under rubriken återges kortfattad information om de väsentliga händelserna gällande:
styrelsen, arbetsgrupper, Kvinnokommittén, Regional-SIOS, ordförandemötet och
Representantskapsmötet.
Allmänt
tyrelsens arbete med de etablerade organisations- och arbetsformerna har fokuserat på att
dels förstärka samarbetet och dels förverkliga ambitionerna om att skapa en bättre infrastruktur för att möjliggöra utveckling, större anslutning och ekonomiskt oberoende. Trots
engagemang och förankring så har några ledamöter (förbund) inte deltagit i styrelsearbetet på
ett tillfredställande sätt. Ett av de stora hindren har varit att de flesta ledamöter inte kunnat
ställa upp under dagtid då mycket av den utåtriktade verksamheten och delaktighet förutsätter
detsamma.

S

Arbetsformerna har utgått ifrån mesta möjliga delegering, delegering till ansvariga
(ansvarsområden) enligt SIOS Verksamhetsplan medan det övergripande ansvaret för
samordning, genomförande och uppföljning har vilat på ordförande, viceordförande och
ekonomiansvarig. Kontinuerlig uppföljning (egenkontroll) av genomförande av ledamöternas
åtaganden har genomförts.
1.1 Styrelsen
Styrelsen har under året haft sju (7) möten varav ett var konstituerande och ett samordnat som
ordförandemöte. Två extramöten hölls varav ett i samband med SIOS planerings- och
uppföljningsmöte. Ordförande respektive ansvarig ledamot tillsammans med kansliet har
förberett möten, haft många uppdrag och kontinuerligt löpande uppgifter, förberett underlag
och verkställt styrelsebeslut samt ansvarat för ekonomiska frågor och personalfrågor.
Ledamöternas deltagande i styrelsearbetet har varit tillfredställande (ca 80 %). Vid de flesta
möten har några RF:s representanter (frånvaro av ledamoten/ersättare) deltagit.
Styrelsen konstituerades efter RM: ordförande valdes, ansvarfördelning beslutades,
firmatecknare utsågs, tider för styrelsemöte och RM 2011 fastställdes och RM utvärderades.
Styrelsens sammansättning har varit:
Ansvar/fokus område enligt VP

Ledamot

Personlig ersättare

Organisation/Regionala SIOS
Ekonomiansvarig
Språk, kultur och identitet
Kultur och media
Utveckling av demokratin/Jämställdhet
Diskriminering och rasism
Jämlikhet och mångfald
Samarbete/infrastruktur
Ungdoms- och kvinnofrågor

Bijan Shafiei-ordförande Nikola Vojnovic
Berhane Tesfazghi
Francisco Rodriguez
Aycan Bozarslan-viceordf. Kostas Psomas
Hammurabi Barsamar
Grazyna Piatek
Freddy Weitzel
vakant
Madjide Akay
Alan Schwartz
Larisa Jolobova
Valerio Re
Sandra Amaral
Thor Abrahamsson
Monika Djokic
Hawa Uygur

Adjungerade i styrelsen:

Adjungerad
Representerar
Dragan Dobromirovic
Regional-SIOS Västra Götaland
Serdar Dzai
Regional-SIOS Mälardalen
Mobasher Yousefi
Regional-SIOS Skåne
Madjide Akay
SIOS Kvinnokommitté
SIOS representanter i Regionala SIOS styrelser: Nikola Vojnovic och Julio Fuentes.

1.2 Arbetsgrupper
Under året har vid några tillfällen arbetsgrupper bildats såsom kring projekten Kvinnor,
Rasism och Intolerans och Intersektionellt antidiskriminerings- jämställdhetsarbete inom
SIOS samt vid framtagning av medlemsregister.
1.3 Kvinnokommitté (KK)
Under året har Kvinnokommitténs arbete varit på samma nivå som tidigare. Av SIOS
medlemsförbund är drygt hälften representerade och deltar i viss mån i kommitténs arbete.
KK har fungerat någorlunda (trots en svacka) med viss organisatoriskt understöd från kansliet
men utan något statsbidrag utöver ett projektbidrag. Kommittén har under året haft några
möten, oftast i samband med seminarierna. Under hösten hölls ett möte på vilket valdes Larisa
Jolobova, Ryska RF till ordförande och Meheret Dawit, Eritreanska RF till viceordförande.
En sammanfattning av kommitténs verksamhet redovisas under rubriken verksamhet.
1.4 Regional - SIOS
Allmänt
De tre etablerade regionalorganisationerna verkar utifrån olika förutsättningar och brottas med
olika utmaningar. Regional-SIOS i Västra Götaland är väl etablerat, bedriver omfattande
verksamhet med ekonomiskt stöd från regionen men har svårt att engagera vissa grupper och
få fler förtroendevalda att engagera sig. SIOS Skåne har, av olika anledningar, haft svårt att
etablera en stark organisation och arbetsformer. SIOS Mälardalen, har trots etablering och bra
underbyggd verksamhet (demokratikontor) fått demokratiska problem som mynnade ut i
konflikter vars konsekvens blev urholkat förtroendekapital hos de regionala myndigheterna
och kommunerna. Ett annat hinder har varit att SIOS saknar resurser för att på ett bättre sätt
stödja och delta i den regionala verksamheten.
Regional – SIOS, Västra Götalands län
Regional-SIOS Göteborg i Västra Götalandsregionen bildades i november 2001 vilket
innebär att vi under 2011 firar 10 års jubileum. Verksamheten under 2010 var omfattande
(integrations, opinionsbildning, nätverksbyggande, äldrefrågor m.m.) samtidigt har man
försökt utveckla och engagera nya föreningar i verksamheten. Särskilda insatser (valår)
gjordes som flera träffar med företrädare för samhället för att väcka intresse för våra
medlemmars behov.
Under året har man drivit olika projekt (även förberett nya) bland annat ett utvecklingsprojekt
som syftar till att skapa plattformar för att få svenskar och ”invandrare” att mötas såsom en
träff med temat ’Tala med varandra i stället för att tala om varandra’. En annan verksamhet
som varit i fokus är verksamhet om och för våra äldre i samarbete med bland andra
pensionärsorganisationer. Ett annat område är s.k. social ekonomi och tillsammans med
svenska organisationer har man arbetat för att Göteborgs kommun skall bilda ett socialekonomiskt råd. När det gäller social ekonomi så har de etniska organisationerna inte ännu

fått erkännande inom detta område. Fortfarande har svenska organisationer företräde till
medel som delas ut. Regional-SIOS har via sina representanter lyckats etablera kontakt med
Socialresursförvaltningen och övertyga beslutsfattarna att våra föreningar är en del av den
sociala ekonomin, som gör stora insatser och skall få del av resurserna.
Årets mest uppmärksammade verksamhet var framtagande av en film om äldre ”Väskan”.
Regional-SIOS representant kom med en idé om framtagning av en film om äldre för äldre.
Projektet har bedrivits i samarbete med flera partners inom Västra Götalandsregionen och
pågick under 2010 och avslutades med en filmpremiär den 24 november. På premiären deltog
över 700 personer och över 70 utställare. Det unika med projektet att det samlades så många
olika organisationer och tack vare SIOS’ initiativ har vi skapat en enormt stor PR både for
medlemsorganisationerna och för medlemmarna. Filmen deltog i en europeisk tävling på
initiativ av EU och kom på fjärde plats. Denna film har visats både i Bryssel och i Bonn och
projektet har haft stor genomslagskraft vilket vi tycker är positivt och betydelsefullt för
Regional-SIOS.
Regional – SIOS Skåne (SIOS-S)
SIOS Skåne har återupptagit verksamheten under året. Årsmötet ägde rum i maj. SIOS Skåne
har samverkat med SIOS i två projekt under hösten. I projektet Förtroendevalda i kommuner
mot rasism och integration anordnades en konferens med ca 25 förtroendevalda politiker. I
projektet Intersektionellt antidiskriminerings- och jämställdhetsarbete inom SIOS anordnades
ett seminarium med ca 25 deltagare från föreningar tillhörande SIOS-Skåne. Ett par
representanter var även på avslutningsseminariet i Stockholm. SIOS-Skåne disponerade under
hösten ett kontor hos Iransk-Svenska föreningen i Malmö och en praktikant från Lunds
Universitet hade sin praktik där under hösten.
Regional - SIOS Mälardalen
Enligt överenskommelse skulle föreningen SIOS i Mälardalen ha självständig verksamhet
från och med 1 januari 2010. Den anställde projektledaren, revisorn och dåvarande
ordföranden hade dock sin egen agenda när det gäller att disponera föreningens ekonomiska
tillgångar och förtroendekapital. Det blev en klyfta i organisationen och ett årsmöte som
styrelsen hade återkallat genomfördes mot styrelsens godkännande. Sedan dess har ett antal
personer hävdat att de representerar den legitima styrelsen för SIOS i Mälardalen.
Styrelsen vände sig till SIOS för att få stöd. SIOS kansli har stött styrelsen i deras försök att
hävda styrelsens legitimitet. Frågan har dock inte kunnat lösas på grund av att det medför
stora kostnader att driva frågan i domstol.
Trots alla dessa organisatoriska svårigheter har styrelsen genomfört ett antal aktiviteter under
hösten, en Rosa Park café under juni och ett möte om integration med politiker i Eskilstuna
innan valet i september. I samarbete med SIOS har det dessutom genomförts två utbildningar
inom ramen för projektet Utveckling av Rinkeby handikappförening – Samsol och ett
seminarium inom ramen för projektet Intersektionellt antidiskriminerings- och
jämställdhetsarbete inom SIOS.
1.5 Ordförandemöte
Ordförandemötet ägde rum i december månad (gemensamt möte med styrelsen). På mötet
diskuterades tre huvudfrågor: den interna situationen när det gäller SIOS i framtiden:
förbundens deltagande, medlemskap och relation; de planerade insatserna (internt/externt) och
projekt; strategier och genomförande av SIOS handlingsplattform, verksamhetsplan och
jämställdhetsplan och förberedelse inför genomförande av uppvaktningar av de politiska

partierna och de relevanta myndigheterna.
1.6 Representantskapsmöte (RM)
Representantskapsmötet ägde rum i maj månad i Stockholm. Mötet ägde rum inom ramen för
avslutningskonferens för projektet Kvinnor, rasism och intolerans. De viktigaste besluten var
antagande av nya medlemmar Serbiska ungdomsorganisationen och Turkiska
kvinnoförbundet, Yarsan RF som samarbetspartner samt beslut om att satsa på
medlemsregister. Bland gäster och medverkande fanns Somaliska RF och Folksam.

2. Verksamhet
Här nedan följer en sammanfattning av SIOS verksamhet under 2010. Sammanfattningen
återges under följande rubriker: intern verksamhet; utåtriktad verksamhet, samverkan och
representation; medverkan och deltagande på konferenser och seminarier; dialog, möten och
uppvaktningar; remisser och skrivelser samt projekt.
Intern verksamhet
2.1 Samordnings- och förankringsinsatser
Styrelsen har i möjligaste mån försökt hålla förbunden både informerade och deltagande.
Vi har försökt samordna genom att erbjuda möjlighet till gemensam infrastruktur när det
gäller den gemensamma IT-strukturen, arkiv, ekonomi, revision och nya avtal. Kontinuerlig
information till förbunden och möjlighet att få tillgång till all information via SIOS hemsida.
2.2 Planerings- och uppföljningsmöte
Utifrån RM: s beslut anordnades ett möte till vilket förutom styrelsen även förbunden inbjöds.
På mötet diskuterades och följdes de pågående insatserna upp när det gäller verksamhet,
främst infrastruktur och olika projekt. En av huvudfrågorna var uppläggning och
genomförande av medlemsregistret.
2.3 Insatser mot diskriminering
Under året har arbetet mot diskriminering drivits i form av projektverksamhet. Utöver den
verksamhet som utvecklas i Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har ett projekt startats
under året, Intersektionellt antidiskriminerings- och jämställdhetsarbete inom SIOS. Vi har
även haft kontakter med DO om olika frågor och deltagit i ett möte inom ramen för
regeringsuppdraget om självupplevd diskriminering. Vi har även tagit emot en delegation från
den norska diskrimineringsombudsmannen, LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
och utbytte erfarenheter kring hur diskriminering gestaltar sig på krogar och i utelivet i Norge
och Sverige. Utbildningsinsatser kring diskriminering har anordnats för styrelserna i Ryska,
Spanska, Eritreanska, Yarsan och Roma föreningen i Mälardalen. Med syfte att etablera
antidiskrimineringsverksamhet/ADB i Göteborg har vi ansökt om medel hos
Ungdomsstyrelsen men tyvärr fått avslag.
2.4 Möte med Södertälje kommun och ABF
I samband med styrelsemöte hade vi samtal med Södertälje kommuns kommunalråd Anders
Lago och förde diskussion kring betydelsen av deltagande i det förestående valet eftersom
antidemokratiska krafter är aktiva inom Södertälje kommun. Kommunalrådet uppmanade
föreningar dels till engagemang dels utryckte han god vilja att stödja föreningarnas samverkan
och bildandet av ett lokalt SIOS nätverk. På mötet framkom en gemensam uppfattning om att
etablering av samverkan både mellan etniska föreningar och andra samt kommunen är viktig

och skall utifrån ömsesidigt intresse byggas upp med ett långsiktigt perspektiv. Förutom
samtal med kommunalrådet anordnades träff med ABF på vilken deltog närvarande
styrelseledamöterna och drygt 20 medlemmar från Serbiska föreningen i Södertälje.
Representanterna (A. Can och A. Wikström) informerade om ABF:s studie- och
kulturverksamhet bland annat om möjligheter till utbildning av flerspråkiga cirkelledare.
De betonade också betydelsen av att föreningarna startar och upprätthåller kulturverksamhet
samt deltar i det breda utbudet. Under samtalet framkom också att omfattningen av
verksamheten minskar inom de etablerade föreningarna och att utbudet av cirklar och kurser,
särskilt samhällsorienterade, måste anpassas efter behov och intresse både hos de nyanlända
likväl som den etablerade målgruppen.
2.5 Seminarium Gift mot sin vilja
I samarbete och med stöd från Ungdomsstyrelsen anordnade SIOS ett seminarium med titeln
Gift mot sin vilja i vilket flertalet av SIOS medlemsförbund deltog. Utgångspunkten var att
Ungdomsstyrelsen hade fått i uppdrag från Regeringen att förebygga och förhindra att unga
blir gifta mot sin vilja bland annat genom att arrangera ett antal utbildningar som vände sig till
relevanta målgrupper. De viktigaste slutsatserna var: det är viktigt att ta i beaktande etniska
gruppers historiska, politiska, geografiska och sociala omständigheter, arbetet med de etniska
minoritetsgrupper som följer normer för tvångsäktenskap bör utgå ifrån hur individerna och
grupper förstår sin situation i en alltmer globaliserad värld. Man ska inte se etniska
minoritetsgrupper som syndabockar. Det finns också socioekonomiska barriärer och klassförhållanden som gör det svårt för unga människor att överträda dessa gränser. Det är viktigt
att föräldrar och familjer med etnisk minoritetsbakgrund får information och kunskap om hur
det förhåller sig i det svenska samhället. I många andra samhällen – som i Sverige tidigare –
var det lantegendomen som reglerade normerna kring äktenskapsbildning. Det är viktigt att ta
tillvara det arbete som utförs av etniska minoritetsföreningar som pågår i det tysta. Det är
viktigt att föreningar får stöd av kommunala och andra berörda verksamheter. Man bör bygga
broar mellan de olika verksamheterna såsom skolan, socialtjänsten och polisen.
http://www.sios.org/pdf_doc/aktuella_proj/Dok%20seminarium%20Gift%20mot%20sin%20vilja%20101204.pdf

2.6 SIOS Samarbete, infrastruktur och ekonomi
Efter många diskussioner och förslag har verksamheten kommit i gång. Verksamheten
omfattar bland annat: samverkan, samordning, utbildning, medlemsregister, kommunikation,
hemsidor, arkiv, projekt och bildande av andra juridiska former för att driva verksamhet.
Utgångspunkten för insatserna har varit en enkät där RF har kunnat dels anmäla intresse och
dels ta ställning huruvida och i vilken verksamhet man vill delta.
Medlemsregister
Insatserna sker under gemensamt namn – Verksamhetsplattform – där vårt medlemsregister i
form av en databas utgör kärnan. En arbetsgrupp har under året tagit fram struktur och
uppläggning samt lämplig leverantör. Arbetet skall startas där några RF blir involverade som
piloter för att sedan ansluta övriga anmälda RF (14 RF har anmält intresse). I samband med
starten kommer utbildningsinsatserna för ansvariga administratörer och RF att genomföras.
Medlemsregistret utgör en gemensam plattform både som register men också som
kommunikationsverktyg på alla nivåer.
Medlemsförmåner
En långsiktig uppbyggnad och gemensam (SIOS) finansiering av registret utgår ifrån att
medlemmarna förutom information om verksamheten även skall kunna få olika förmåner för

att de är medlemmar i förening/förbund. Dessa förmåner gäller endast de som är beslutade
och avtalade i demokratisk ordning.
Samverkan
Som en eld i utvecklingen av samverkan för ömsesidig nytta har SIOS under året kommit
överens med Folksam och Sveriges Begravningsbyråers Förbund – SBF om att starta
verksamhet och positiva samtal förs med Swedbank.
Folksam (www.folksam.se)
Folksam har anslagit medel dels för att stödja uppbyggnaden av medlemsregistret, dels för att
SIOS skall göra en förstudie om gemensamma insatser inom vissa områden och gentemot
vissa målgrupper. Syftet är förebyggande insatser utifrån både Folksams och SIOS intresse av
tryggheten i mångfalden. Förstudiens slutsatser skall vara vägledande i framtida insatser i
vilka alla intresserade förbund kan delta. Förutom detta har samtal förts om avtalsförmåner
när det gäller försäkringar exempelvis av föreningarnas/förbundens lokaler.
Sverige Begravningsbyråernas förbund (SBF) (www.begravningar.se)
De insatser kring begravningsfrågor till vilka flera förbund har anmält intresse kommer
inledningsvis att omfatta informationsinsatser, utbildnings- och kontaktskapande verksamhet.
SBF har anslagit medel för att starta detta varvid SIOS kommer att samordna medan
förbunden får resurser för verksamheten. Samverkan med SBF planeras vara långsiktigt och
utvecklas alltefter förbundens behov och intresse.
Skyddsvärnet (www.skyddsvarnet.se)
SIOS och några RF har samarbetat med Skyddsvärnet dels inom olika projekt. När det gäller
infrastruktur så pågår diskussion kring samverkan när det gäller att starta verksamhet i andra
juridiska former (kooperativ, sociala företag). Samverkan utgår ifrån ömsesidigt intresse
varvid deras kompetens (företagande/upphandling) skall underlätta etablering av SIOS
verksamhet i nya former.
Finansiering
Gemensam nämnare för alla insatser är dels tillgång till uppbyggnadsresurser dels integrering
av alla insatser infrastrukturellt (kommunikation, information, genomförande). Förutom
beviljade och planerade medel så har SIOS fått avslag på en ansökan från Ungdomsstyrelsen.
Målsättningen är att SIOS skall kunna finansiera kostnader för medlemsregister och på så sätt
avlasta RF från en stor kostnad. Detta sammantaget, trots ambitionen att ha särskild ledning
för alla insatser, gör att arbetet faller på SIOS kansli och sker inom ramen för all annan
verksamhet. Det är nödvändigt att nuvarande insatser och förbundens deltagande blir optimal
om verksamhetsområdet skall kunna stå på egna ben och utvecklas.
2.7 Dialog med andra förbund/nya medlemmar
I enlighet med RM:s uppdrag har styrelse fört dialog med Somaliska RF varefter styrelsen
beslutade att anta RF som samarbetspartner. Under året har kontakter och samtal förts med
Kinesiska RF och Ukrainska Sällskapet som anmält intresse för att vara medlem i SIOS.
2.8 Deltagande på förbundskongresser, m.m.
Styrelsen har deltagit på några av riksförbundens årsmöten (KRF, IR, SRF,) Serbernas RF:s
40-års Jubileum och skickat hälsningar till några. Aktiviteten har varit av något mindre
omfattning än året innan.

2.9 Kvinnokommitténs verksamhet
Kvinnokommittén (KK) består av kvinnliga representanter för några av våra medlemsförbund.
Medlemsorganisationernas kvinnorepresentanter deltar i Kvinnokommitténs arbete såsom
projekt och liknande. Vi vill engagera alla som är förtroendevalda medlemmar i KK.
Deltagande i olika projekt och samarbeten öppnar möjligheter för alla att engagera sig i
åtminstone i någon del. Av SIOS medlemsförbund har alla rätt till representation i KK, men
alla deltar inte aktivt i kommitténs arbete rent praktiskt.
KK har under nuvarande förutsättningar haft en något mindre aktivitetsnivå under året med
visst understöd från kansliet. Under flera år har verksamhetens aktivitetsnivå varierat.
Kvinnokommittén är självständig men under senare tid har några av riksförbundens
kvinnosammanslutningar blivit självständiga. De har därmed fått möjlighet att bli medlemmar
i SIOS. Denna utveckling väcker frågan om framtida organisering och verksamhetsformer.
KK har under året i huvudsak arbetat med genomförandet av projektet Kvinnor, rasism och
intolerans. Under våren 2010 anordnades (första seminarium under 2009) tre temaseminarier
och slutseminarium.
Bostadsmarknaden med forskaren Irene Molina. Offentliga sektorn med Heidi Pikkarainen
från DO och Dina Avrahami, gästforskare vid Malmö högskolan. Hälso-och sjukvården med
Isis Nyampame, Folkhälsoinstitutet och Eva Robertson, Högskolan i Borås samt Isabella
Canow.
Avslutningsseminariet hölls i maj i samband med SIOS RM med drygt 70 deltagare..
Slutrapport finns att ladda ner via länken: www.sios.org/projekt/sluttrapp_ kv_
rasism_intolerans_10.pdf .
2.10 SIOS - info, hemsida, kommunikation och arkiv
Under året har kansliet försökt förbättra och uppdatera SIOS hemsida. SIOS arkiv har
utökats. Förteckning och digitala dokument finns nu på hemsidan. Kontinuerlig uppdatering
och utveckling av hemsidan som vårt viktigaste informations- och kommunikationsverktyg är
nödvändig. SIOS annonserade i tidningen Journalisten i syfte att nå intresserade journalister.
Vi har även satsat på förbättrad information på webben genom annons hos Eniro.
Ytterligare insatser för att förbättra information och kommunikation planeras i samband med
utveckling av medlemsregistret. När det gäller den dagliga och administrativa
kommunikationen har den förbättrats även om förbundens och de förtroendevaldas gensvar på
skrivelser och brev från SIOS styrelse ibland uteblir.

3. Utåtriktad verksamhet, samverkan och representation
3.1 ABF (www.abf.se)
ABF är en flerårig samarbetspartner för SIOS och flera av våra förbund är medlemmar eller
har samarbetsavtal med ABF. Under året har kontakter och samarbete med SIOS förutom
representation i ABF:s referensgrupp för projektet Demokrativerkstan uteblivit.
3.2 Folk och Försvar (www.folkochforsvar.se )
Vi har deltagit på Folk och Försvars årsmöte (SIOS medlem) och några seminarier som Folk
och Försvar har anordnat. I år deltog vi inte på den årliga konferensen i Sälen.

3.3 Sveriges konsumenter (www.sverigeskonsumenter.se)
SIOS är medlem i Sveriges Konsumenter sedan 2002 för att kunna bevaka våra medlemmars
intressen som konsumenter. Sveriges konsumenter äger tidningen ”Råd och Rön”. SIOS har
haft en plats i styrelsen. Under hösten deltog SIOS i en paneldebatt om de glömda
konsumentgrupperna.
3.4 Svenska Folkspel (www.folkspel.se)
Vi har stannat som medlemmar eftersom det gynnar SIOS aktiva föreningar även om de är få
som (4 föreningar, omsättning 40 tkr) utnyttjar möjligheten att öka sina intäkter med
försäljning av Sverigelotten och Bingolotto på SIOS licensnummer.
3.5 CIVOS (www.civos.se)
CIVOS – Civilsamhällets organisationer i samverkan har 16 paraplyorganisationer som
medlemmar där i stort sett alla stora ingår förutom Riksidrottsförbundet och HSO. Flera
organisationer har anmält intresse för att ingå i Sveriges Kvinnolobby. SIOS har plats i
styrelsen (ledamot/personlig ersättare). Under året har CIVOS etablerat organisationen och
kommit i gång med verksamheten om vilken SIOS styrelse och RF kontinuerligt informerats.
Medlemsmöte med besök av ansvarig minister (Sabuni), seminarier, deltagande i Almedalen
och remissyttrande kring momsutredningen var några inslag.
3.6 Partsammansatta Forumet
Propositionen ”En politik för civila samhället” beslutades av riksdagen vilket innebär att
arenan har breddats med fler aktörer, stora och små, men med olika intressen. Den framtida
politiken som dels erkänner de olika organisationerna (ideella, idéburna, folkrörelse) som
viktiga. Relationen mellan Regeringen och det civila samhället har fastställts i sex olika mål
som t ex oberoende och mångfald. Den tidigare föreslagna delegationen som forum för dialog
och påverkan blev Partsammansatta forumet mellan regeringen och det civila samhället. Det
civila samhället har 10 representanter varav en av fyra CIVOS platser har vikts åt SIOS
representant i styrelsen. Två inledande möten har ägt rum och på vilka man tog upp former för
dialog samt frågan om finansiering. Ansvaret för att administrera forumet kommer att flyttas
från Folkbildningsrådet till Ungdomsstyrelsen samtidigt som Integrations- och Jämställdhetsdepartementet avvecklas så flyttas frågorna/ansvaret till Utbildningsdepartementet.
3.7 Ideell kulturallians – IKA (www.ideellkultur.se )
Ideell kulturallians samlar mer än 50 organisationer som tillsammans genomför 250 000
arrangemang med en samlad publik på över 65 miljoner besökare årligen. Ideell kulturallians
vill medverka till att utveckla de ideella kulturorganisationernas roll och uppdrag i samhället,
vara en drivande part i utveckling av kulturinstitutionerna och annan infrastruktur på området
samt arbeta för en minskad offentlig styrning av de ideella organisationernas verksamhet.
Ideell kulturallians vill bli en samtalspartner för lokala, regionala och nationella beslutsfattare
och därmed medverka till att öka förutsättningarna för allmänhetens deltagande och inflytande
inom kulturpolitikens område. Inom ramen för insatserna har IKA anordnat flera seminarier
parallellt med den pågående processen som Kulturdepartementet genomfört.
Vårt deltagande har fortsatt och samverkan inom nätverket har utvecklats så att man beslutade
att formalisera (juridiskt) samarbete med att bilda förening. Konstituerande möte ägde rum i
december. En interimistisk styrelse valdes i vilken SIOS representant ingår med uppgiften att
förbereda årsmöte under våren 2011. Frågan om SIOS medlemskap har hänskjutits till SIOS
RM 2011.

3.8 Delegationen för brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor
SIOS deltar sedan i slutet av år 2003 i Socialdepartementets delegation för brukarinflytande i
sociala utvecklingsfrågor. Syftet med delegationen är att lyfta fram och förändra situationen
för de mest utsatta grupperna i samhället genom att de representanter från olika
frivilligorganisationer som finns representerade i delegationen, för en direkt dialog med
Socialdepartementet. SIOS hade två representanter, den ena från Riksförbundet Roma
International och den andra från Turkiska riksförbundet. Den sistnämnda lämnade sin
representation vakant under året. Departementet beslöt under hösten att omstrukturera
delegationen, varav en nomineringsprocess påbörjades i december.
3.9 Nätverket mot socialt utanförskap
SIOS deltar i Nätverket mot socialt utanförskap som är ett brett samarbete mellan
organisationer som har verksamhet inom det sociala fältet. SIOS är medlem i valberedningen
som utser medlemmarna i Delegationen för brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor.
3.10 Nätverket för migrationsfrågor
Efter att Flyktingpolitiska nätverket avvecklades blev SIOS inbjudet att ingå i nybildade
Nätverket för migrationsfrågor (statsrådet Billström). Ett möte har hållits vars huvudtema var
förflyttning av arbetskraft inom EU och från tredje land samt frågeställningar kring EU och
Sveriges regler för arbetskraftsinvandring/förflyttning.
3.11 Överenskommelsen mellan staten och den ideella sektorn inom sociala området
Vårt engagemang har minskat dels efter att vi har dragit oss ur samordningsgruppen för
organisationerna som tecknat beslut om samverkan i frågor om överenskommelsen inom det
sociala området dels på grund av resursbrist. Däremot har vi stannat kvar i
överenskommelsen.
3.12 Deltagande i integrationsdialogen och överenskommelsen inom integrationsområdet
Regeringen initierade 2009 en dialog på integrationsområdet som liknar den dialog som
fördes på det sociala området. Under 2010 slutfördes arbetet med att ta fram ett förslag till
överenskommelse inom integrationsområdet. Regeringen tog beslut att teckna
överenskommelsen under våren. Den syftar till att tydliggöra de idéburna organisationernas
roll inom integrationsområdet, mottagande av asylsökande och nyanländas etablering samt
möjliggöra för dessa aktörer att vara utförare på likvärdiga villkor med andra aktörer som är
verksamma inom området. SIOS tecknade överenskommelsen i oktober.
I överenskommelsen har organisationerna framhävt vikten av att man undanröjer de
strukturella hinder som finns i samhället för att ta emot de nyanlända; att satsningar på
modersmål och svenska som andraspråk är besläktade med varandra; att ett interkulturellt
perspektiv behöver utvecklas och att det är viktigt att organisationerna får erkännande för sin
roll och tilldelas resurser i nivå med den roll de fyller och den verksamhet de utför. SIOS
anser att vi har fått gehör från övriga idéburna organisationer för dessa ställningsstaganden
och att vi på ett bra sätt har kunnat formulera organisationernas syfte och utgångspunkt i
dialogen.
Under hösten påbörjades diskussioner om uppläggningen av uppföljningsarbetet av
överenskommelsen. Två olika positioner bland de deltagande organisationerna utvecklades
dock. SIOS förespråkade anordnande av seminarier på regional och lokal nivå för att
diskutera uppföljningsarbetet, medan andra tyckte att uppföljningen omedelbart skulle
påbörjas i anslutning till det existerande kansliet för den sociala överenskommelsen.

Ansträngningar gjordes för att nå en överenskommelse dock utan resultat. Detta delgavs
regeringen. I processen deltog förutom SIOS även KRF, ERIS och RRF.

4. Medverkan och deltagande på seminarier och konferenser
4.1 Skolverket
SIOS är representerat i en arbetsgrupp inom Skolverket kring regeringsuppdrag om skolans
värdegrund. Amadeu Batel deltog som SIOS representant i ett antal möten.
4.2 Medverkande i referensgruppen för utredningen om tidsbegränsad sfi
SIOS verksamhetssekreterare har medverkat i referensgruppen för utredningen om
tidsbegränsad sfi (Dir. 2009:117). Utredningen har som syfte att undersöka hur nyanlända ska
kunna lära sig svenska snabbare genom att reglerna ändras för under hur lång tid det är
möjligt att delta i svenskundervisning för invandrare, sfi. Utredaren ska föreslå hur en
tidsbegränsning av sfi ska utformas, när det ska vara motiverat att göra avsteg från en
tidsbegränsning och därmed förlänga tiden i sfi och bedöma hur en tidsbegränsning av sfi kan
påverka utbildningens genomförande och kursplanen i ämnet svenska som andraspråk inom
grundläggande kommunal vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Uppdraget ska redovisas i mars 2011.
4.3 Pensionärskommittén
SIOS har varit representerad och deltagit på ett möte.
4.4 Projekt Diverse och Direkta
SIOS medverkade i förprojekteringen av projekten Diversa och Directa under våren 2010.
Under hösten satt verksamhetssekreteraren i referensgruppen för dessa två projekt som
genomförs i partnerskap mellan Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner i södra delen av
Stockholm och finansieras av ESF. Projektet Directa handlar om metodutveckling för att nå
och vägleda personer som inte talar eller förstår svenska till arbetsmarknaden. Projektet
Diversa handlar om kompetensutveckling av personal på Arbetsförmedlingen och i
kommunerna i syfte att minska risken för diskriminering. Detta görs genom att öka
medvetenheten om eget och andras perspektiv och hur språk- och kulturrelaterade kunskaper
kan utveckla verksamheten.
4.5 Medverkande i förprojektering av projektet SATSA
SIOS har medverkat i förprojektering av projektet SATSA. Syftet med projektet är att
utveckla sociala företag, som är företag som arbetar mot både sociala och affärsmässiga mål
och som investerar överskottet tillbaka in i verksamheten. Socialt företagande utmanar
föreställningen om personer med funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna eller arbetslösa
som objekt för åtgärder och i stället deltar i verksamhet enligt sina egna förutsättningar.
4.6 Referensgruppen för Tema Nyanlända
SIOS verksamhetssekreterare har medverkat i referensgruppen för Tema Nyanlända, ett
projekt som Länsstyrelsen i Stockholms län är huvudman för. Projektet Tema Nyanlända är
ett regionalt tematiskt projekt inom området nyanlända flyktingars etablering. Genom en
samordnad kunskapsinsamling, informationsspridning och omvärldsbevakning ska Tema
Nyanlända göra det möjligt för projektresultat och erfarenheter att få större genomslag och
leda till långsiktig förändring. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och
Europeiska Flyktingfonden (ERF) och pågår fram till 2011-06-30.

4.7 European Integrations Forum
SIOS har deltagit vid Europeiska Intergrationsforumets möten, Europeiska Rättsakademins
utbildningsdagar.
4.8 DO
Vi har deltagit på möten med Diskrimineringsombudsmannen rörande
antidiskrimineringsverksamheten.
4.9 Kulturdepartementet
SIOS deltog på ett möte som Kulturdepartementet inbjöd till. Till dialog inbjöds de största
organisationerna inom kultursektorn. Tema var den nya kulturpolitiken och den strukturella
omorganisationen med regionalisering och etablering av samverkansmodellen. Efter
genomförande av de regionala samrådskonferenserna skulle uppföljningsmöte hållas under
2011.

5. Dialog, möten och uppvaktningar
5.1 Ungdomsstyrelsen (www.ungdomsstyrelsen.se)
Under året har dialogen fortsatt där vi förutom tidigare frågor rörande behovet att förbundens
och SIOS stöd ökar tog upp önskemål om att stödja de infrastrukturella insatser som vi
planerade. Vi fick gehör och US kom med en rapport och pekade på behovet av lika
behandling och förordning när det gäller samarbetsorganisationerna. I övrigt har vi vid olika
tillfällen haft kommunikation både initierad från SIOS och förbunden.
5.2 Landsbygdnätverket (Jordbruksverket)
Jordbruksverket initierade ett möte med SIOS i syfte att informera om olika program som
syftade till att engagera fler personer med annan etnisk bakgrund samt om möjligheterna att
starta verksamhet inom landsbygds- och turistnäringen. SIOS kom överens med Turkiska RF
om att ansluta sig till Landsbygdsnätverket med uppdrag att dels för SIOS ansvara för dialog
och samverkan med Jordbruksverket. (http://www.landsbygdsnatverket.se/ )
5.3 Standardiseringsgruppen om minikrav gällande anläggningsboende för asylsökande
Eritreanska RF representerar SIOS och Sveriges konsumenter i gruppens arbete.
5.4 Översikt över aktuell representation
Myndighet/Organisation

Representant/er

CIVOS
M.Mijatovic/D. Romcevic
Sveriges Konsumentråd
Maria Olsson/Julio Fuentes
Folk och Försvar
ingen fast
Svenska Spel
ingen fast
Ideell kulturallians – IKA
D. Romcevic/G Piatek
Delegation för brukarinflytande
Alan Schwartz
Nätverket mot socialt utanförskap
Julio Fuentes
Socialdepartementet (delegationen)
Stockholmslänsstyrelses
Julio Fuentes
Samarbetsgrupp (f.d. Integrationsplattform)
Pensionärskommittén
Bijan Shafiei
Nätverket för migrationsfrågor
Milinko Mijatovic

Status

medlem
medlem
medlem
medlem
nätverk
förordning
deltar
deltar
deltar
deltar

Överenskommelsen inom IO
Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket
SIS - Standard för boende för
asylsökande
Folksam
Sveriges Begravningsbyråers Förb.
Ungdomspolitiska rådet

Julio Fuentes
Turkiska RF
Eritreanska RF Eyob Yehdego

deltar
rep/medlem
representant

Bijan Shafiei
Bijan Shafiei
Alexis Mouschopanis

kontakt
kontakt
avvecklat

6. Remisser och skrivelser
6.1 Överenskommelsen inom integrationsområdet
SIOS yttrar sig över förslaget varefter överenskommelsen fastställs och undertecknas.
Hela överenskommelsen finns på SIOS hemsida:
www.sios.org/pdf_doc/overenskom_Stat_SKL_integration.pdf
6.2 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige
SIOS yttrade sig över betänkande ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU
2010:55) som överlämnades av Delegationen för romska frågor (se bilaga)
6.3 Förslag till strategi för ett interkulturellt Botkyrka
SIOS yttrar sig över förslaget (se bilaga).
6.4 Några begravningsfrågor
SIOS yttrar sig över betänkandet (se bilaga).
6.5 Momsutredningen m.m.
SIOS yttrar sig över betänkandet genom att ansluta sig till det gemensamma svaret inom
ramen för CIVOS yttrande – se www.civos.se
6.6 Ingen remiss
SIOS beslutar att inte yttra sig över: ”Folkbokföringen” och ”Se medborgarna – för bättre
offentlig service”

7. Projekt
Allmänt
Verksamhet i projekt har många fördelar men utgör också belastning på SIOS svaga
infrastruktur samt för de förtroendevalda eftersom allting skall genomgå den demokratiska
processen. Verksamheten bedrivs i samklang med SIOS ”Instruktion och föreskrifter för SIOS
projektverksamhet”. Information om och förankring av SIOS projekt har skett kontinuerligt.
Ledning för projekten utgörs av förtroendevalda, projektledare och i förekommande fall
representanter för samarbetspartners. Det tekniska understödet och samordningen ges av SIOS
kansli. Verksamhetssekreteraren stödjer förberedelser, igångsättandet, rådgivning och
kompetensutveckling medan organisationssekreteraren ansvarar för samordning, ekonomisk
hantering och personalfrågor.

7.1 Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd (www.adb-stockholm.org)
Regeringen beslutade i budgeten för 2010 att skära ned anslaget till
antidiskrimineringsverksamhet från 14 miljoner kr till 10 miljoner kr. Som konsekvens av
detta beviljade Ungdomsstyrelsen inte stöd till Antidiskrimineringsbyrån Stockholm för
verksamhetsåret 2010. Detta innebar en stor påfrestning för SIOS som huvudman som var
tvungen att skära ned verksamheten och säga upp anställda med avvecklingskostnader som
följd.
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd organiserade om sin verksamhet för att möta de nya
villkoren. Adb Sthlm Syd har under det gångna året upprätthållit en decentraliserad
verksamhet i södra Stockholms län. Även verksamhetsområdet som tillhörde Adb Sthlm
täcktes, om än under mycket stora ansträngningar. En del av resursbehovet täcktes av de sex
praktikanterna som varit aktiva inom byrån under 2010. En förfrågan riktades till Botkyrka
kommun om stöd för att upprätthålla verksamheten i kommunen, vilket möttes av ett positivt
svar från kommunledningen.
Under det första kvartalet 2010 avvecklades vår närvaro i Huddinge tills vi får en klar
uppfattning om hur verksamheten kan utvecklas. En begäran om stöd riktades till
kommunledningen under hösten. Den långsiktiga målsättningen är att verksamheten ska
omfatta Södertörns kommuner samt även Södertälje kommun, med vilken dialog inleddes
under hösten.
Samarbetet med Botkyrka kommun har fortsatt att utvecklats i positiv riktning. I början av
året lämnades våra synpunkter till förslaget till strategi för ett interkulturellt Botkyrka som
behandlats av kommunledningen. Under hösten medverkade vi i ECCAR:s (European
Coalition of Cities Against Racism) konferens i Uppsala som en samarbetspartner till
Botkyrka kommun, vilken var en av organisatörerna för konferensen. Ett fastare samarbete
med de etniska minoritetsföreningarna i Alby inleddes under hösten.
Adb Sthlm Syd har fortsatt att upprätthålla de goda kontakterna med politiska partier och
kommuner. Kontakten med lokala föreningar, framförallt i Botkyrka kommun, har kraftfullt
intensifierats och utvecklats i en strävan att göra Adb Sthlm Syd till en samarbetspartner och
en erkänd institution. Vi vill vara de lokala föreningarnas verktyg mot diskriminering
samtidigt som föreningarna verkar som ”nät” och ”känselspröt” som fångar upp
diskrimineringsärenden och känner av stämningen i diskrimineringsfrågor.
Adb Sthlm Syd arbetar både reaktivt och proaktivt. Den huvudsakliga betoningen ligger dock
på handläggning och utredning av enskilda ärenden. Det proaktiva arbetet består
huvudsakligen av utbildnings- och informationsinsatser, men även deltagande i diverse forum
där konkret och relevant påverkan kan ske. Inom ramen för det reaktiva har en ökning av
sökanden iakttagits, främst inom området arbetsmarknad. Vad gäller det proaktiva arbetet har
ett betydande antal föreläsningar hållits både inom SIOS och på uppdrag av utomstående
parter.
Diskrimineringsbegreppet förblir, i den offentliga debatten, en relativt prioriterad fråga. I
debatten berör diskriminering alla offentliga och privata verksamheter och uttrycks ofta i
allmänna termer. Empiriskt ser vi däremot att det finns stora hinder och svårigheter att
tillämpa relevanta principer och värderingar, och att diskriminering fortfarande är vida
förekommande inom samtliga samhällsområden.

7.2 Vuxna i behov av särskilt stöd inom andraspråksundervisning
Projektet Vuxna i behov av särskilt stöd inom andraspråksundervisning har som främsta syfte
att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och/eller
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) när det gäller deras möjlighet att lära sig svenska som
andraspråk och få ett arbete. Projektet fortsatte sitt tredje verksamhetsår under 2010.
Projektet har under det andra verksamhetsåret anordnat kompetensutveckling för lärare,
arbetsförmedlingspersonal och andra tjänstemän i kommunerna och vid berörda myndigheter.
Kompetensutveckling har getts i form av kurser.
Man kan konstatera att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom området
andraspråkinlärning och funktionsnedsättning. Kurserna har blivit väl mottagna och det har
genererat positiva effekter.
En sfi-grupp (svenska för invandrare) med handikapporganisationer har bildats. I gruppen
ingår förutom SIOS, Dyslexiförbundet FMLS, Hörselskadades Riksförbund, HRF,
Synskadades Riksförbund, SRF, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, och
Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Syftet med gruppen är
att uppmärksamma sfi-studerande med behov av särskilt stöd, påverka och följa upp
samhällets insatser för dessa personer. Gruppen träffade utredningen om tidsbegränsad sfi
under hösten och lämnade sina synpunkter och erfarenheter.
I projektet tog man initiativet att uppvakta ansvariga för den sfi-lärarutbildning som
påbörjades under hösten vid Stockholms universitet. Förslaget var att införliva ämnet
funktionshinder i utbildningen. Sfi-gruppen hade ett möte med de ansvariga där man kom
överens om att funktionshinder skulle ingå i utbildningen från och med 2011. Detta skulle
göras som försöksverksamhet och handikapporganisationer och SIOS skulle medverka i
utbildningen.
Genom projektet har man deltagit också i referensgrupper för andra projekt som berör
andraspråksinlärning för vuxna. Medverkande i referensgrupperna för projekten Directa och
Diversa samt Tema Nyanlända ingår i den satsningen.
Under hösten initierades ett samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län i syfte att göra en
insats för nyanlända i Stockholms län som har behov av särskilt stöd. I satsningen ingår en
bredare ansats än andraspråksinlärning. Det handlar om att införa ett
funktionshinderperspektiv i etableringen av de nyanlända.
7.3 Kvinnor, rasism och olika former av intolerans
Under våren slutfördes projektet Kvinnor, rasism och intolerans under ledning av SIOS
Kvinnokommitté. Projektet anordnade en seminarieserie under hösten 2009 och våren 2010.
Under seminarierna tog man utifrån ett intersektionellt perspektiv på kön och etnicitet upp
vardagsnära erfarenheter som belyser strukturella och institutionella faktorer som är relevanta
för att bekämpa rasism och andra former av intolerans som islamofobi, afrofobi, antiziganism
och homofobi. Seminarierna har handlat om arbetsliv och utbildning, bostadsmarknaden, den
offentliga sektorn samt hälso- och sjukvården. Syftet för projektet har även varit att ta fram ett
underlag för diskussion om hur dessa frågor kan införlivas i SIOS handlingsplattform.

Seminarierna har innehållit såväl föreläsningar som deltagarsamtal både i större och mindre
grupper. De har genom ovan nämnda teman tagit upp olika aspekter på institutionell rasism,
strukturell diskriminering och de olika formerna av intolerans genom presentation av aktuell
forskning. Föreläsarna och deltagarna har även tagit upp exempel på vardagliga erfarenheter.
På de flesta områden har det blivit tydligt hur rasism och intolerans har utformats genom en
process över tid. Utvecklingen inom arbetslivet och bostadsmarknaden liknar varandra.
”Invandrarkvinnan” var till början osynlig i arbetslivet. När bilden av henne framträdde
visade den att hon var förtryckt, outbildad och traditionsbunden. En parallell utveckling kan
iakttas på bostadsmarknaden. ”Invandrarkvinnan” framträder utifrån den tidigare förståelsen
av ”invandraren” som passiv och förtryckt.
Ett intersektionellt förhållningssätt kräver tid, gemensamma kunskaper och perspektiv. SIOS
utgångspunkt är det etniska. I samarbete med andra organisationer bör det viktigaste vara att
det finns en intersektionell medvetenhet så att olika former av samverkan kan växa fram.
Både en generell ansats mot rasism och inriktning på konkreta frågor anses vara viktiga.
7.4 Förtroendevalda i kommuner mot rasism och för integration
Projektet startades under hösten 2010. Syftet med projektet är att bilda ett nätverk för
förtroendevalda med etnisk minoritetsbakgrund i kommuner och landsting. Under hösten
genomfördes två konferenser med kommunalt förtroendevalda med i huvudsak etnisk
minoritetsbakgrund i Stockholm och Malmö. I Stockholm ägde konferensen rum före valet.
Ca 30-talet politiker från olika politiska partier och representanter för SIOS förbund närvarade
i varje konferens.
Teman för konferenserna var följande: Hur bedrivs arbetet för integration och mot rasism och
diskriminering i din kommun? I vilken utsträckning är den politiska arenan exkluderande mot
människor med etnisk minoritetsbakgrund? Vad kan man göra framöver för att utveckla bra
metoder och samarbeten?
Diskussionerna var livliga, särskilt under konferensen i Stockholm som genomfördes före
valet i september. Konferenserna dokumenterades och en undersökning om Migrations- och
integrationspolitiken i de svenska partierna gjordes av en praktikant. Tidsramen för
undersökningen var strax före och efter valet 2010.
Uppföljningskonferenser är planerade under våren 2011 i Stockholm och Malmö.
7.5 Intersektionellt antidiskriminerings- och jämställdhetsarbete inom SIOS
Projektets syfte har varit att genomföra ett antal seminarier som tar upp frågan om utveckling
av ett sammanhängande inteserktionellt perspektiv i det antidiskriminerings- och
jämställdhetsarbete som genomförs inom SIOS.
Målen för projektet var att dels ta fram ett diskussionsunderlag om intersektionellt
antidiskriminerings- och jämställdhetsarbete inom SIOS. Underlaget ska användas för att dels
presentera ett förslag till att införliva dessa frågor i SIOS handlingsplattform. Dels för att ta
fram ett utbildningsmaterial om intersektionellt antidiskriminerings- och jämställdhetsarbete
för att väcka intresse och sprida kunskap om dessa frågor inom SIOS och dess
medlemsförbund.

Begreppet intersektionalitet används för att beteckna ett antal processer knutna till sociala
kategorier och de maktförhållanden som dessa sociala kategorier lever under. Begreppet
härstammar från engelskan och betyder korsning eller skärningspunkt. Det används för att
beteckna ett antal frågeställningar när t ex sociala kategorier som funktionshinder och kön,
eller etnicitet och funktionshinder korsar varandra.
I projektet anordnades fyra seminarier som ägde rum i Stockholm, Malmö, Göteborg och
Katrineholm och med en avslutande konferens i Stockholm. Antalet förtroendevalda i
förbunden som närvarade vid de olika seminarierna var totalt ca 85 personer. Projektet
genomfördes i samarbete med Iranska handikappföreningen, Arabiskt Initiativ och
DemokratiAkademin.
Projektet skapade ett forum för dialog och reflexion mellan personer som arbetar i sina
organisationer med etniska minoritetsfrågor, hbtq-frågor, jämställdhets- och
funktionshinderfrågor samt demokratifrågor. Utgångspunkten för forumet var det etniska
perspektivet. Denna dialog gav nya insikter till deltagarna som bör leda till en större förståelse
och samarbete mellan organisationer som arbetar med dessa frågor, inte bara deltagarna från
SIOS organisationer.
I enlighet med ett av målen för projektet har ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas
för självstudier och för diskussioner i grupp tagits fram.
7.6 Behandlingshem för unga i samverkan med Skyddsvärnet
Projektansökan för förstudie om behandlingshem för unga personer med minoritetsbakgrund
tillsammans med Skyddsvärnet Stockholm har lämnas in till Arvsfonden. SIOS och några
intresserade föreningar kommer att vara samarbetspartners.
7.7 Samprojekt med NTF
Efter möte med NTF och önskemål om samverkan kring trafiksäkerhetsfrågor beslutade
styrelsen att man går vidare med samarbete och ett gemensamt projekt. En arbetsgrupp
kommer att konkretisera innehållet för att därefter gå till förbunden för intresseanmälan om
deltagande i projektet som planeras att starta nästa år.
7.8 Spridning av rapporter
Vi har fortsatt att sprida tryckta rapporter från olika projekt (senast Samsol) som avslutats
samt böckerna På väg in och Vi är alla unika och ändå mer lika än vi tror.

8. Ekonomi/Finansiering
Ekonomi
Som vanligt är situationen när det gäller ekonomiskt stöd både till SIOS och förbunden
ohållbar. En starkare ekonomisk bas i form av högre grundbidrag skulle ge SIOS och
förbunden större handlingsutrymme och möjlighet att vara en självständig aktör och delta i de
olika processer som startats i samband med dialogen och överenskommelser mellan
regeringen och den ideella sektorn inom olika områden. De initiativ som tagits att förändra
situationen har resulterat i en rapport från US. Utgångspunkten är att få till stånd en
förordning och särskilda medel för paraplyorganisationerna samt i möjligaste mån ha lika
behandling när det gäller bidragssystem/krav och resurser. Dessa förändringar skulle gagna
SIOS i framtiden.

Ekonomihanteringen
Den ekonomiska hanteringen av SIOS ekonomi har fungerat tillfredställande. Utifrån
arbetsfördelningen mellan ekonomiansvarig, ansvarig på kansliet samt ekonomiassistenten har
man kunnat ta fram rapporter i tid. För att säkra rutiner och egen kontroll har man haft
kontinuerlig dialog med SIOS revisorer. Kvartalsvis rapporter med analys och uppföljning har
presenterats för styrelsen.

9. Kansli
Under året har SIOS haft 8 anställda (6 årsarbetstid). En organisationssekreterare
(kansliansvarig) och en verksamhetssekreterare/projektledare ”Vuxna..” på heltid, kanslist
(heltid/lönebidrag) samt ekonomiassistent (halvtid/lönebidrag tom augusti). En arkivarie
(lönebidrag) på heltid. Antidiskrimineringsbyrå Stockholm Syd har en projektledare (halvtid)
och en jurist på heltid. Tjänster för datasupport/service har arvoderats. Under året har tre
anställda (Valerio Re, Catrin Zetterlund och Elzbieta Edlund) avslutat sina anställningar hos
SIOS.
De anställda omfattas av kollektivavtal som följts till fullo. Utöver avtalet (styrelsebeslut)
främjas de anställda med möjlighet till kompetensutveckling och stöd till friskvård. Kansliet
har förutom ordinarie uppgifter även arbetat med flera projekt. Beslut om att se över när det
gäller kansliets utskick har verkställts och resulterat i minskade portokostnader.

10. Årsredovisning
SIOS grundverksamhet och en del kansliresurser finansieras genom organisationsbidraget,
tillfälliga intäkter, administrations- och medlemsavgifterna. Övrig och all projektverksamhet
finansieras genom riktade projektmedel från olika bidragsgivare. Årsredovisning och
revisionsberättelse följer efter bilagan.

BILAGA
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
2010

Till
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar på

”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55)
SIOS, samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, lämnar härmed följande remissvar till
rubricerad utredning.
SIOS är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan som omfattar 20 riksförbund bildade på etnisk
grund. SIOS uppgift är att driva minoritets- och integrationspolitiska frågor och att verka för att en
mångfaldspolitik ska prägla hela samhället. Det gäller språklig och kulturell pluralism, frågor om
jämlikhet och mångfald samt delaktighet och demokratisk utveckling.
Övergripande synpunkter
Vi tycker att utredningen belyser den sammansatta problematik som har påverkat myndigheters och
majoritetssamhällets relationer till och politik gentemot romer. Utredningen lyfter också fram
betydelsen av antiziganism och strukturell diskriminering som nödvändiga perspektiv för att tolka och
förstå romers livsvillkor idag och synliggör att både antiziganism och strukturell diskriminering är
utbredda i Europa och de länder som ingår i Europeiska unionen.
Utredningen gör också en bra genomgång av de modeller för romers delaktighet som länder har
utvecklat samt de internationella konventionernas föreskrifter om rättigheter inom olika
samhällsområden och hur rättigheter inom olika områden är nära förbundna med varandra.
I utredningen saknar vi dock fokus på frågor gällande romers delaktighet och förslag till konkreta
handlingar som kan bidra till att minska de hinder som finns för romers tillgång till mänskliga
rättigheter. Analysen kring all diskriminering som romer utsätts för är bristfällig, vilket har bidragit till
att en mer strukturerad bedömning om vilka handlingar och samhälleliga aktörer som kan bidra till
förändring saknas.
Trots att utredningen ingående beskriver de olika romska grupper som bor i Sverige behandlar
utredningen romerna som en homogen grupp i många av sina överväganden och förslag, utan att ta
hänsyn till gruppernas särart, historiska bakgrund, erfarenhet och villkor. Ett exempel på detta är när
utredningen föreslår att förutsättningarna för att resa en staty över Katarina Taikon ska undersökas.
Det finns förgrundsgestalter i andra romska grupper som i så fall också bör uppmärksammas.
Språk
Vi anser att utredningen gör en bra analys om rätt till språk och vi tillstyrker de förslag som läggs fram
om en revidering av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att romani chib får en
formellt lika stark ställning som de tre territoriella minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli.
Vi är också positiva till att Högskoleverket får i uppdrag att se över forskningen i dessa språk, särskilt
romani chib. Vi anser däremot att varje dialekt bör prioriteras då det finns dialekter som är hotade och
ligger i riskzonen att försvinna. Direkt riktade resurser bör avsättas till språkbärarna för att återerövra
det som har gått förlorat.

Rätt till delaktighet och inflytande
Att förändra de maktförhållanden som råder mellan majoritetssamhället och en minoritet kräver
särskilda ansträngningar för att finna former där minoriteten och dess organisationer blir del i
processen. Det finns dock signaler om att det har funnits brister i fråga om romsk delaktighet i
delegationens arbete. Därmed har den mötesplats för dialog som utredningen representerat inte tagits
till vara. Detta är beklagligt eftersom de förslag som delegationen tagit fram om ett sekretariat för
romska frågor och en sannings- och försoningskommission inte förefaller tillräckligt förankrade bland
de romska organisationerna.
Även uppgifter om romers organisering verkar ha gått förbi utredningen. I kapitel 6 påstås att det idag
saknas en romsk landstäckande legitimt vald representation eller paraplyorganisation för romer. Enligt
uppgift grundades Delegation och forum med roma och sinti, organisations nummer 802438-9788, år
2006. Organisationen omfattar 85 procent av de romska organisationerna som är registrerade hos
Skatteverket. Organisationen fyller rollen som ett nationellt samrådsorgan i enlighet med kraven som
Europarådets ramkonvention har för samråd och delaktighet för minoriteter. Organisationen har
arbetat parallellt med delegationen för romska frågor och är erkänd av romer men väntar fortfarande
på ett erkännande av berörda myndigheter.
Språk
Vi anser att utredningen gör en bra analys om rätt till språk och vi tillstyrker de förslag som läggs fram
om en revidering av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att romani chib får en
formellt lika stark ställning som de tre territoriella minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli.
Vi är också positiva till att Högskoleverket får i uppdrag att se över forskningen i dessa språk, särskilt
romani chib. Vi anser däremot att varje dialekt bör prioriteras då det finns dialekter som är hotade och
ligger i riskzonen att försvinna. Direkt riktade resurser bör avsättas till språkbärarna för att återerövra
det som har gått förlorat.
Rätt till delaktighet och inflytande
Att förändra de maktförhållanden som råder mellan majoritetssamhället och en minoritet kräver
särskilda ansträngningar för att finna former där minoriteten och dess organisationer blir del i
processen. Det finns dock signaler om att det har funnits brister i fråga om romsk delaktighet i
delegationens arbete. Därmed har den mötesplats för dialog som utredningen representerat inte tagits
till vara. Detta är beklagligt eftersom de förslag som delegationen tagit fram om ett sekretariat för
romska frågor och en sannings- och försoningskommission inte förefaller tillräckligt förankrade bland
de romska organisationerna.
Även uppgifter om romers organisering verkar ha gått förbi utredningen. I kapitel 6 påstås att det idag
saknas en romsk landstäckande legitimt vald representation eller paraplyorganisation för romer. Enligt
uppgift grundades Delegation och forum med roma och sinti, organisations nummer 802438-9788, år
2006. Organisationen omfattar 85 procent av de romska organisationerna som är registrerade hos
Skatteverket. Organisationen fyller rollen som ett nationellt samrådsorgan i enlighet med kraven som
Europarådets ramkonvention har för samråd och delaktighet för minoriteter. Organisationen har
arbetat parallellt med delegationen för romska frågor och är erkänd av romer men väntar fortfarande
på ett erkännande av berörda myndigheter.
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Yttrande över Förslag till strategi för ett interkulturellt Botkyrka
SIOS har fått tillfälle att yttra sig över Förslag till strategi för ett interkulturellt Botkyrka, i
tjänsteskrivelse daterad 2009-10-22. Vi tackar för inbjudan och överlämnar härmed våra synpunkter.
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har också fått inbjudan att yttra sig över förslaget. Eftersom
SIOS är huvudmannen för dess verksamhet har vi valt att föreliggande yttrande gäller också för Adb
Stockholm Syd.
Beskrivning av SIOS
SIOS är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för 16 organisationer bildade på etnisk grund. SIOS
uppgift är att driva med minoritets- och integrationspolitiska frågor och att verka för att en
mångfaldspolitik ska prägla hela samhället. Det gäller språklig och kulturell pluralism, frågor om
jämlikhet och mångfald samt delaktighet och demokratisk utveckling.
Förslag till strategi för ett interkulturellt Botkyrka
I motiveringen till strategin anges att Botkyrka är en mångkulturell men segregerad kommun med
stora skillnader i livsvillkor där kön, social och etnisk bakgrund samverkar. Detta medför inlåsningar
som hindrar människor från att frigöra sin kapacitet och sina livschanser. Genom att ta fram en
interkulturell strategi uttrycks en medvetenhet om att en hållbar utveckling bara kan uppnås genom att
i de kommunala verksamheterna skapa utrymme för fler perspektiv och tillsammans med de berörda
bygga de kulturella och samhälleliga rum som alla delar.
Genomförandet av strategin uppges skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska
samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Härigenom skapas en ökad framtidstro,
fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Det kommer också att bidra till att förebygga konflikt, social
splittring och utslagning.
Målet för strategin är att genom de strategiska handlingsvägar som pekas ut tillsammans skapa ett
förändrat tillstånd för kommunens invånare inom en femtonårsperiod. Inom den tidsramen ska flickor
och pojkar, kvinnor och män som har Botkyrka som sin hembygd, oavsett social och etnisk bakgrund,
inte bara ha samma möjligheter till utbildning, arbete och bostadskarriär som befolkningen i övriga
länet – de ska också ha ett försprång på en globaliserad arbetsmarknad och i samhället i stort. Det
förutsätter bland annat följande.
•

Om 15 år har Botkyrka kommun bidragit till att utveckla samhälls- och arbetskulturen i
Sverige så att kompetensen hos Sveriges internationella befolkning tas tillvara. Då har man
byggt förutsättningar för ett interkulturellt samhälle där tillgång till makt och resurser inte går
enligt etniska skiljelinjer.
• Om 10 år är Botkyrka en plats där flickor och pojkar, kvinnor och män har sociala nätverk i en
globaliserad värld.
• Om 10 år ses etnisk mångfald i första hand som en grund för tillväxt och utveckling i
Botkyrka och regionen.
• Om 5 år är ett icke-diskriminerande, interkulturellt förhållningssätt en av de ”generic skills”
som kännetecknar verksamheten och bemötande från chefer och medarbetare i Botkyrka
kommun.
Ett interkulturellt arbetssätt i Botkyrka bygger på att kommunens förtroendevalda och medarbetare
grundar sitt engagemang och arbete på svensk lagstiftning och FN:s konvention om de mänskliga

rättigheter, utvecklar en respektfull dialog med medborgare och brukare för att nå målen samt att
utvecklar förmågan till kritisk reflektion kring de egna kulturella uttryck som tas för givna och som de
enda rätta.
För att nå ambitionerna med ett interkulturellt Botkyrka fastställs tre huvudområden med tillhörande
handlingsvägar.
1. Antidiskriminering
Antidiskriminering utgör en övergripande handlingsväg. Huvuduppgiften är att åstadkomma en
ökad medvetenhet om rasism och diskriminering och aktivt motverka diskriminering i olika
samhällsområden,
2. Kommunen som plats
Huvudområdet delas i följande delområden.
• Arbete, utbildning och kompetensförsörjning
Kvinnor och män ska oavsett social och etnisk bakgrund ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
• Boende och segregation
För att minska begränsade grannskapseffekter för kvinnor och män med olika social och
etnisk bakgrund ska segregationen brytas inom och mellan bostadsområden.
•

Identitet, hemkänsla och delaktighet
Flickor och pojkar, kvinnor och män i alla kommundelar ska oavsett social och etnisk
bakgrund känna sig hemma, ha förtroende för varandra och för demokratin.

3. Kommunen som organisation
Huvudområdet handlar det om kommunens ansvar som arbetsgivare och utförare av service. Det
finns två delomården.
• Rekrytering och arbetsvillkor
Fördelning av chefer och medarbetare ska spegla sammansättningen i kommunens
befolkning.
•

Bemötande och service till medborgarna
Verksamheten i Botkyrka kommun ska präglas av ett bemötande på lika villkor och ett
interkulturellt förhållningssätt.

Genomförande, ansvar och organisation för arbetet för ett interkulturellt Botkyrka faller på hela
förvaltningsorganisationen och nämnderna, där var och ett av dessa organ har specifika ansvar.
Uppföljning av arbetet sker kommunövergripande genom flerårsplanprocessen som grund för en
rapportering till kommunstyrelsen.
SIOS synpunkter
SIOS anser att Botkyrka kommun har med Förslag till strategi för ett interkulturellt Botkyrka tagit ett
mycket ambitiöst och lovvärt initiativ som är en stor utmaning. SIOS stödjer helhjärtat initiativet. Våra
synpunkter kommer att beröra förslagets starka sidor och det som enligt SIOS mening behöver
förstärkas.
Målen
De målen som Förslaget till strategi för ett interkulturellt Botkyrka vill uppnå är mycket ambitiösa. 15
år är inte särskild lång tid för att nå dessa mål. Det är mycket som man behöver göra för att nå dit. De
delmål som fastställs är som steg i en trappa. Första steget är det grundläggande icke-diskriminerande,
interkulturella förhållningssättet. Sedan utvidgas perspektivet till etnisk mångfald som grund för

tillväxt. Ambitionen att nå ut till Stockholmsregionen, Sverige och världen är stora och ger perspektiv
till arbetet som ska göras.
SIOS anser att målen behöver kompletteras med att strategin för ett interkulturellt Botkyrka också ska
ta hänsyn till kommuninvånarnas behov. Det innebär att äldre med annat modersmål än svenska som
är berättigade till hemtjänst ska få det på sitt modersmål om de har svårigheter att förstå och tala
svenska. Det samma gäller för personer med funktionsnedsättning som får stöd av kommunen och inte
kan tillgodogöra sig svenska. Kultur och språk vävs många gånger samman. Ett interkulturellt
förhållningssätt torde innebära att ta modersmålet i anspråk.
Antidiskriminering
Förslaget till strategi för ett interkulturellt Botkyrka har sin utgångspunkt i ett
antidiskrimineringsperspektiv i hela Botkyrka och över alla samhällsområden. Det är ett riktigt
perspektiv. Diskriminering underminerar och sätter lock på individernas möjligheter att skaffa sig ett
bra liv och leder till socialt förtryck i form av marginalisering och maktlöshet. Diskriminering är ett
hot mot demokrati och ska inte förekomma i ett demokratiskt samhälle. Diskriminering måste utrotas.
Ett framgångsrikt arbete mot diskriminering förutsätter att alla aktörer i samhället engageras.
Diskriminering angår inte endast de berörda, exempelvis personer med etnisk minoritetsbakgrund,
kvinnor, personer med funktionsnedsättning m fl utan det gäller alla, eftersom diskrimineringseffekter
är förödande för hela samhället.
Förslaget till strategi för ett interkulturellt Botkyrka har ett helhetsperspektiv. Ett av huvudområdena
är antidiskriminering och det tredje huvudområdet handlar om kommunen som organisation. I det
tredje huvudområdet lyfter man upp kommunens ansvar som arbetsgivare. Tyngdpunkten är att
fördelningen av chefer och medarbetare i organisationen ska avspegla sammansättningen av kvinnor
och män med olika etnisk bakgrund bland kommuninvånarna. Det bäddar gott för ett framgångsrikt
resultat för arbetet mot diskriminering.
SIOS anser att det också är viktigt att ta hänsyn till korsningen mellan olika diskrimineringsgrunder,
det som kallas för intersektionalitet. Det är ganska vanligt att vuxna med funktionsnedsättning och
minoritetsbakgrund möter hinder i inlärning av svenska som andraspråk, eftersom SFI och
undervisning i svenska som andraspråk är tänkt för icke-funktionshindrade studerande. De har också
svårigheter att få arbete eller att få det stöd som de behöver. I skolan får inte barnen med etnisk
minoritetsbakgrund och funktionsnedsättning det särskilda stöd som de är berättigade till. Många
gånger handlar det om att man blandar ihop inlärningssvårigheter med de svårigheter man möter vid
andraspråksinlärning. Det är vanligt förekommande att föräldrar till dessa barn inte heller får
information om vad som gäller.
Arbetet mot mobbning är också mycket viktigt, särskilt i skolan, eftersom mobbning orsakar
fruktansvärda konsekvenser för barnen och för deras möjlighet att få ett bra liv. Ett interkulturellt
förhållningssätt som tar hänsyn till skillnader torde också med fördel kompletteras med arbetet mot
mobbning. Det handlar om att få insikt för människornas lika värde och respektera människorna.
Ett bra bemötande
Förslaget till strategi för ett interkulturellt Botkyrka föreslår som ett huvudområde att kommunens
personal ska ge ett bra bemötande till alla kommuninvånare. SIOS delar förslagets bedömning. Ett gott
bemötande bidrar till att skapa en hemkänsla hos kommuninvånare och stärka individernas självbild.
Social och etnisk bakgrund
I förslaget till strategi för ett interkulturellt Botkyrka görs en skillnad mellan social och etnisk
bakgrund. Det är rätt tänkt. I de flesta analyser som görs i diskussionen om integration blandar man
ihop dessa två aspekter. Det är glädjande att se att den åtskillnaden görs i förslaget. Etnisk segregerade
områden är också fattiga områden. Men det innebär inte att alla personer med etnisk
minoritetsbakgrund är fattiga eller inte har resurser. Att uppmärksamma dessa skillnader är viktigt för
att sätta adekvata insatser.

Kommunen som plats
I det här huvudområdet finns det flera delområden som handlar om arbete, utbildning,
kompetensförsörjning, boende och segregation samt identitet, hemkänsla och delaktighet. SIOS anser
att de förslag som presenteras är bra och riktiga. Det som behöver utvecklas är satsningar för
vuxenutbildning och kompetensutveckling med flerspråkig inriktning. Dessa satsningar skulle
komplettera validering av invånarnas kunskaper. I en interkulturell strategi för ett mångkulturellt
Botkyrka är flerspråkighet en resurs som väl nyttjad bör skapa arbetstillfällen. Att göra ordentliga
satsningar för utbildning och kompetensutveckling som ökar möjligheterna för individerna att få
arbete är det bästa sättet att bekämpa fattigdomen. Det gäller såväl hemtjänst som personlig assistens
inom socialtjänsten men också i förskola, skola och vuxenutbildning genom modersmålsstöd,
modersmålsundervisning och undervisning i andra språk än svenska.
Modersmålet är också viktigt för individernas identitet och självkänsla. Om individerna inte känner sig
trygga i sin identitet är det svårt att skapa den hemkänsla och delaktighet som man eftersträvar.
Genom att bejaka modersmålets betydelse för individerna och för samhället ökar sannolikheten för att
individerna ska känna sig delaktiga. Ordentliga satsningar för modersmålsstöd och
modersmålsundervisning i förskola och skola i alla dess former (särskola, gymnasium,
vuxenutbildning m.m.) är därför väldigt viktiga.
Tre huvudområden och tillhörande handlingsvägar
SIOS anser att de presenterade handlingsvägar är viktiga och genomtänka. SIOS föreslår dock ett
fjärde huvudområde, Mobilisering av det civila samhället och dess ideella organisationer verksamma i
kommunen. Att fastställa ett sådant huvudområde har flera fördelar. Arbetet mot diskriminering blir
effektivare om man även mobiliserar de ideella organisationer som har närmare kontakt med
kommuninvånare. Ideella organisationer fungerar som en länk som artikulerar samhällsmedborgares
verksamhet och intresse i skilda samhällsområden, främjar identitet, känsla av tillhörighet och
delaktighet. De ideella organisationer är en del av kommunen som plats och bör följaktligen engageras
i utvecklingen av kommunen som plats att bo och arbeta i.
Att ta hänsyn till de ideella organisationernas skapande engagemang och verksamhet har alltmer
uppmärksammas de senaste åren. Det finns en ökad medvetenhet om den roll som organisationer i det
civila samhället kan spela i samhällsutvecklingen. Detta uttrycks bland annat i propositionen En
politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55) som regeringen nyligen presenterade, i
Överenskommelsen mellan regeringen. idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges
Kommuner och Landsting (IJ2008/2110/UF) och i det Förslag till utgångspunkter och principer för
överenskommelsen inom integrationsområdet (IJ2009/2235/UF) som är på remiss. Alla politiska
partier i riksdagen står bakom de principer som uttrycks i Överenskommelsen inom det sociala
området. Principerna fastställer vikten av de ideella organisationerna och ger en ram för relationerna
mellan den offentliga och den ideella sektorn. SIOS har aktivt medverkat i framtagandet av dessa
överenskommelser och även deltagit i processen som utmynnade i propositionen.
Botkyrka kommun har gått i bräschen för denna utveckling och har i oktober 2008 fastställt ”Principer
för samarbete och överenskommelser mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun”, Dnr
KS/2005:392. Dessa principer är en ypperlig plattform för samverkan som väl kan nyttjas i
utvecklingen av strategin för ett interkulturell Botkyrka. SIOS vill betona vikten av att ta till vara de
etniska minoritetsorganisationerna som subjekt och resurs i detta arbete.
Genomförande, ansvar och organisation
Även om genomförande, ansvar och organisation för arbetet för ett interkulturellt Botkyrka faller på
hela förvaltningsorganisationen och de olika facknämnderna anser SIOS att det borde finnas särskilda
ekonomiska medel för detta ändamål. Det gäller särskilt satsningarna för kompetens- och
metodutveckling, arbete mot diskriminering och stöd till de ideella organisationerna.
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Remissvar på
”Några begravningsfrågor” - betänkande av Begravningsutredningen SOU 2009:79
SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige får härmed lämna följande remissvar till
rubricerat betänkande. SIOS omfattar 16 riksförbund bildade på etnisk grund. I Sverige bor det ca 1,8
miljoner människor som har invandrarbakgrund. En miljon av dessa är födda utomlands. Resterande är
födda i Sverige med en eller två föräldrar födda utomlands. Sammanlagt utgör de ca 20 % av Sveriges
hela befolkning. Mot denna bakgrund tycker vi att hela utredningen har missat en väldigt stor grupp. I
många av våra hemländer är död och begravning lika viktigt som livets självt, ibland till och med
viktigare.
Vi har valt att endast svara på avsnitten 3 Begravningsombud, 4 Begravningsavgifter och 6 Tiden
mellan dödsfall och gravsättning eller kremering.
Begravningsombud
Vi såg det mycket positivt när begravningsombuden tillsattes 2000. Vi kan nu 10 år efteråt säga att det
generellt sett inte blev som vi hade trott. Alla önskemål som vi som etniska minoritetsorganisationer
har haft har skötts mellan respektive trossamfund och huvudman. Det är endast på några lokala platser
i landet som kontakten har fungerat med begravningsombudet. Detta tyder på att begravningsombuden
antingen inte har förstått uppgiften eller fått väldigt otydliga riktlinjer.
Vi ställer oss i stort sett bakom utredningens förslag med undantag av kapitel 2.5.2 ”Antalet
begravningsombud” Då det finns många olika trossamfund med olika inriktningar tror vi inte det är
hållbart med en per kommun, då vi tror att den lokala förankringen skulle minska betydligt. SIOS
anser därför att begravningsombuden måste bli flera per kommun. Detta beror förstås på
befolkningens religiösa sammansättning.
När det gäller kapitel 2.5.8 så vill vi understryka vikten av att andra trossamfund ges tillfälle att utse
begravningsombud. Inom våra medlemsorganisationer bör vi också ha egna ”begravningsombud” som
blir kontaktpersoner mellan det tillsatta begravningsombudet och kunden.
Begravningsavgifterna
I 9 kap. 6 § begravningslagen anges vad huvudmannen är skyldig att tillhandahålla utan kostnad för
dödsboet. För oss som invandrarorganisation skall vi tillvarata våra medlemsorganisationers och deras
medlemmars intressen. I Sverige avlider ca.3 600 personer med invandrarbakgrund. per år Av dem vill
ca 40 % eller ca 1 400 tillbaka till sina hemländer, antingen genom eget beslut eller familjens. Vid
dessa dödsfall kommer dödsboet inte i åtnjutande av någon del av begravningsavgiften. Kostnaden för
hemtransport är mycket kännbar för dödsboet.
Utöver transportkostnaderna tillkommer kostnader för gravplats m.m. i hemlandet. Att inte få någon
del av begravningsavgiften då den avlidne skall transporteras hem kan inte vara riktigt då det är en
”skatt” som vi alla är med och betalar. Då det under en livstid kommer att utgöra i snitt 0,31 % av den
genomsnittliga inkomsten så skulle det utgöra ca 30 000 kronor under ett arbetsverksamt liv (ca 40 år).
Man borde finna en mekanism som innebär att de som ska begravas utomlands får kompensation för
kostnaderna. En annan fråga som har anknytning till detta är att ofta sker kremering innan transport.
Detta bestäms utan att familjen är rådfrågad. Effekterna är att det skapas många onödiga konflikter och

släktingar känner sig bedrövade. Vårt förslag är därför att man ser över hantering av
begravningsavgiften vid gravsättning/kremering av kista utanför Sverige.
I övrigt ställer vi oss bakom begravningsutredningens förslag gällande begravningsavgiften.
Tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering
I denna fråga vill vi framföra vårt stöd för begravningsutredningens uppfattning att det är av allra
största vikt att vi visar stor respekt och hänsyn vid dödsfall och begravning. En del av denna respekt
och hänsyn gäller den tid som tillåts förflyta mellan dödsfall och begravning. Det finns inget skäl till
att denna tid tillåts bli lång. Det är av stor respekt för den avlidne och hänsyn till de efterlevande att
begravning sker inom rimlig tid. Flera religioner påbjuder betydligt kortare tid än en månad från
dödsfall till begravning.
Vi delar därför utredningens förslag om att alltjämt finns det ett behov av en bestämmelse om när
gravsättning av stoft eller kremering senast ska äga rum. I övrigt ställer vi oss bakom
Begravningsutredningens förslag.

