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IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2002:
Immigranternas Riksförbunds årsmöte ägde rum i Invandrarnas Hus, Borås, lördagen den 6 april.
Årsmötet valde ny styrelse och fastställde verksamhetsplan för 2002-2004.
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IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS MEDLEMMAR 2002:
Immigranternas Riksförbund hade under 2002 följande medlemsorganisationer:
Alondra Kulturs Center, Norrköping
La Casa Argentina
DOYEL, A Social and Cultural Organization of Bangladesh, Stockholm
Förenade pakistanier i Botkyrka
Gabriela Mistral KF, Södertälje
IKIS, Internationella konstnärer i Sverige
Immigrant-institutet
Internationella Huset, Olofström
Internationella Tamilska Föreningen, Norsborg
Irak Turkmenska Kulturförening i Göteborg
Irak Turkmenska Mänskliga Rättigheters Förbund i Sv
Irak Turkmenska kulturförening i Stockholm
Irak Turkmenska kulturförening i Västerås
Kulturcentrum för Kurdistanstudier, Uppsala

Latinamerikanska Kulturhuset, Malmö
Libanesiska föreningen i Jönköping
Pakistan Cultural Society
Svensk-Atjehnisiska föreningen, Norsborg
SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund
Sveriges Irak Turkmenska Riksförbund
Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne
samt 21 enskilda medlemmar.
Under året 2002 hade Immigranternas Riksförbund sammanlagt 2406 betalande medlemmar.
IRF:s MEDLEMSCIRKULÄR OCH IRF PÅ INTERNET:
Fyra cirkulär skickades ut under året med information om årsmötet, sommarmötet, kurser etc..
Året 1996 började Immigranternas Riksförbund att lägga ut sin information på internet. Den
finns nu tillgänglig med egen sida under http:/www.immi.se/irf/
Bl.a. kan man där läsa om IRF:s invandrarpolitiska program, stadgar, möten och
medlemsföreningar.
Tidskriften Invandraren utkom inte under året. Förberedelser har gjorts för utgivning under 2003.
De tidigare utkomna numren finns i elektronisk form från och med 1997.
Adress: http://www.immi.se/irf/inv.htm.
SATSNING PÅ FÖRENINGSKUNSKAP
Under året 2000 startade ett projekt i syfte att öka kunskapen bland medlemmarna i hur man ska
arbeta i en förening. Tillsammans med Immigrant-institutet och Fristads folkhögskola har man
öppnat en internetsida med material i föreningskunskap. Meningen är att materialet ska kunna
användas både enskilt och vid sammankomster. Genom att programmet är interaktivt kan
medlemmarna utnyttja det i egen takt. Förutom presentationer av kursen på plats hos
föreningarna anordnades också en kurs under sommarmötet.
Adress: http://www.immi.se/foreningskunskap/.
ARBETE MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET:
IRF deltog under året i olika verksamheter inriktade mot rasism och främlings-fientlighet. En
viktig del av verksamheten har varit att informera föreningarna internt och via internet.
IRF medverkade i en av IOM anordnad kampanj till stöd för flyktingar. Kampanjen pågick under
våren 2002.
IRF representerades av Jafar Ali Mughal vid av Näringsdepartementet anordnat möte ang
samordning för framtida antirasistiskt arbete den 25 april.
Vidare företräddes IRF av Miguel Benito vid ENARs konferens "Imaging a multicultural model
of citizenship for the EU" mot rasism i Madrid den 30 maj- 1 juni.

SOMMARMÖTET
Sommarmötet anordnades lördagen och söndagen den 10-11 augusti
De frågor som togs upp var:
Föreningskunskap - mötesteknik
Hur kan vi aktivera medlemmarna att rösta i årets val?
Ungdomens skola och fritid - hur kan vi hjälpa ungdomarna?
Frågor om invandrarkvinnor idag
VALDEBATTER
2002-08-24: Immigranternas Riksförbund anordnade en valdebatt i Göteborg
på Kvinnofolkhögskolan.
Medverkande:
Agneta Granberg, Moderaterna, kommunalråd,
Veera Arak, Centerpartiet
Berit Sjöberg, Kristdemokraterna
Marianne Fagberg, Socialdemokraterna, kommunfullmäktige,
Verde Shamoun, Folkpartiet
Eva Olofsson, Vänsterpartiet
Karin Pleijel, Miljöpartiet
Christer Jonsson inledde med en presentation av rapporten "Allt färre röstar i invandrartäta
områden. Under valdebatten fick partierna möjlighet att framföra sitt budskap och att svara på
frågor från deltagarna.
Debattledare: fil.dr. Anki Dellnäs.
2002-08-28 Valdebatt med kommunalpolitiker i Borås.
Invandrarnas Hus.
Deltagare i panelen:
Cecilia Toftby, Moderaterna
Solveig Kjörnsberg, Socialdemokraterna, kommunalråd
Mats Brandt, Centerpartiet
Lennart Andreasson, Vänsterpartiet, kommunstyrelsen,
Anne-Marie Ekström, Folkpartiet
Sören Garphammar, Vägvalet
Staffan Falk, Miljöpartiet
Tomas Gustavson, Kristdemokraterna
Debattledare: rektor Tomas Aronsson
Arrangörer: Immigrant-institutet tillsammans med Immigranternas Riksförbund.
2002-08-31 Valdebatt ang invandrarnas problem i den svenska samhället.
Husby Träff, Stockholm
Medverkande:
Per Bill, Moderaterna
Ana Maria Narti, Folkpartiet

Pernilla Zethraeus, Vänsterpartiet
Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Nikos Papadopoulos, Socialdemokraterna
Marcela Arosenius, Centerpartiet
Margareta Wiklund, Kristdemokraterna
Därefter anordnades ett bangladeshiskt kulturprogram från kl. 20.00 till ca 23.00.
Kawser Habib, en känd bengalisk sångare från London, deltog i programmet.
Arrangörer: Immigranternas Riksförbund och föreningen Doyel.
2002-09-07: Valdebatt i Botkyrka. Tema: Muslim i Botkyrka
Kulturhuset Rotemannen.
Representanter från Botkyrkas politiska partier som är med i kommunfullmäktige deltog i
paneldebatten.
Dessutom anordnades en familjefest med mat, dryck och underhållning (kända artister underhöll
på arabiska, turkiska, bosniska och svenska).
Arrangörer: Immigranternas Riksförbund i samarbete med Samverkansrådet i Botkyrka och
Förenade Pakistanier i Botkyrka.
2002-09-09: Valdebatt i Angered, Göteborg
Blåstället, Angered.
Medborgarskolan i Angered anordnade en valdebatt med Immigranternas Riksförbund som
medarrangör.
Två valdebatter i Malmo
Latinamerikanska kulturhuset.
Två valdebatter i Malmö med Latinamerikanska kulturhuset som huvudarrangör och IRF som
medarrangör anordnades, den ena den 9 april under rubriken "Café macondo presenterar valet
2002", där invandrarkandidater fick tillfälle att presentera sig och den andra i början av
september med företrädare för flera politiska partier.
ÖVRIGA AKTIVITETER:
5 februari.
Miguel Benito höll ett föredrag för medlemmarna och övriga intresserade om "Invandrarnas
organisationer och kontakten mellan svenskar och invandrare". Föredraget hölls i
Latinamerikanska kulturhusets lokaler i Malmö.
8 maj
En grupp medlemmar från den nya medlemsföreningen Internationella Huset, Olofström, gjorde
ett studiebesök till Invandrarnas Hus i Borås.
25 maj
IRF deltog i Invandrarfestivalen i Borås stadspark.
REPRESENTATION:
Här nedan nämns endast några av de möten där IRF har haft en formell representation. Därutöver
har IRF:s medlemmar deltagit i en mängd olika aktiviteter tillsammans med andra
organisationer.

Miguel Benito har varit ordinarie representant med Cecilia Valdés som ersättare i Rådet för
etnisk jämlikhet och integration. Miguel Benito deltog i rådets sammanträden den 6 mars och
den 13 maj.
Miguel Benito utsågs av Rådet för etnisk jämlikhet att representera rådet i
Övervakningskommittén för gemenskapsinitiativet Urban II i Göteborg. Miguel Benito deltog i
kommitténs första möte som arrangerades den 1 februari i Göteborg. Uppdraget gäller under
tiden 20.12.2001-31.12.2006, då projektet skall vara avslutat.
21 mars
Miguel Benito deltog i Internationella dagen mot rasism som Integrationsverket anordnade i
Stockholm.
22-23 mars
Miguel Benito och Mohibul Ezdanikhan deltog i Integrationsverkets konferens för samråd med
invandrarorganisationer.
24 mars
Miguel Benito representerade IRF vid årsmöte med IKIS, Internationella konstnärer i Sverige,
som ägde rum i Klippan.
27-28 september
Katarina Stark deltog i Integrationsverkets samrådskonferens för invandrarorganisationer i
Stockholm.
IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS SAMARBETE MED
IMMIGRANT-INSTITUTET:
Mellan Immigranternas Riksförbund och Immigrant-institutet finns sedan året 1982 ett
samarbetsavtal. Enligt avtalet sköter Immigrant-institutet IRF:s administration. Riksförbundet
skall enligt avtalet betala en administrationsavgift till institutet.
Från och med den 29 december 1993 äger IRF tillsammans med Immigrant-institutet
handelsbolaget Invandrarnas Hus som i sin tur äger fastigheten på Katrinedalsgatan 43 i Borås.
Enligt överenskommelse mellan organisationerna står IRF för en tiondedel av kostnaderna och är
ägare till en tiondedel av bolaget.
Från och med 2000 betalar Immigranternas Riksförbund hyra direkt till Invandrarnas Hus.
Enligt IRF:s stadgar ∋5, sista meningen, är Immigrant-institutet en självskriven medlem i
Immigranternas Riksförbund. Enligt IRF:s stadgar, ∋3, är IRF:s syfte bl.a. att stödja och motta
stöd från Immigrant-institutet.
MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER:
IRF är medlem i FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, som arbetar för
rätten till asyl och ger stöd i enskilda fall.
IRF är medlem i Immigrant-institutet och äger tillsammans med institutet Invandrarnas Hus, där
arkiv, bibliotek och museum om migration och flyktingskap finns.

Under året har diskussioner fortsatt med flera invandrarriksförbund om ett närmare samarbete.
Som ett resultat av diskussionerna bildades under året 2002 LSI, Landsrådet för Sveriges
invandrarorganisationer, vars huvudverksamhet för närvarande utgörs av utbyte av information
och gemensamma yttranden i de av myndigheterna anordnade möten.
EKONOMI:
IRF:s ekonomiska ställning framgår av den bifogade ekonomiska redovisningen.
En utgiftspost för IRF sedan 1994 omfattar kostnaderna för delägandet i Invandrarnas Hus. Även
om kostnaderna är höga i början, kommer de förhoppningsvis att minska för varje år som går
genom eventuella amorteringar och därmed också lägre räntor. Året 2002 var andra året i rad
som fastigheten gav vinst, även om den var mycket blygsam. För att fastighetsbolaget inte skall
behöva ta alltför stora banklån bidrar både Immigranternas Riksförbund och Immigrant-institutet
med eget kapital som täcker en del av den amortering som fastighetsbolaget tvingas göra.
Riksförbundet har ingen anställd. Kansliarbetet sköts av Immigrant-institutet. Övrig verksamhet
bedrivs ideellt av styrelsemedlemmarna och andra medlemmar inom IRF.
INFÖR FRAMTIDEN
Såsom allt föreningsliv i Sverige har även invandrarnas föreningsliv i hela landet mattats av.
Överallt minskar antalet medlemmar i föreningar. Överallt minskar antalet aktiva deltagare i
verksamheten. Överallt i samhället är viljan till ideellt arbete för de gemensamma intressena
avtagande. IRF kan dock glädjas åt att några av medlemsföreningarna har under året 2002 ökat
sitt medlemsantal.
Immigranternas Riksförbund anser att organisationernas verksamhet behövs i det
integreringsarbete som samhället, myndigheterna och invandrarna själva tycker är viktigt för att
vi alla ska kunna leva i ett friktions- och diskrimineringsfritt samhälle.
Borås den 20 mars 2003
Styrelsen
Immigranternas Riksförbund, Katrinedalsgatan 43, 504 51 BORÅS
Tel. 033-13 60 70. Fax 033-13 60 75. E-post: migrant@immi.se
Hemsida: www.immi.se/irf/.

