Immigranternas Riksförbunds
verksamhetsberättelse för 2004
IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2004
Immigranternas Riksförbunds årsmöte ägde rum i Invandrarnas Hus, Borås, lördagen den 3 april.
Årsmötet valde ny styrelse och fastställde verksamhetsplan för 2004-2006.
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IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS MEDLEMMAR 2004
Immigranternas Riksförbund hade under 2004 följande medlemsorganisationer:
DOYEL, A Social and Cultural Organization of Bangladesh, Stockholm
Filippinska kultur- fritidsföreningen i Botkyrka
Förenade Pakistanier i Botkyrka
Föreningen Ecos del Ecuador, Botkyrka
Gabriela Mistral KF, Södertälje
Gambianska föreningen i Helsingborg
IKIS, Internationella konstnärer i Sverige
Immigrant-institutet
Internationell kulturförening för funktionshinder i Botkyrka
Internationella Huset, Olofström
Internationella Tamilska föreningen, Botkyrka
Irak Turkmenska Kulturföreningen i Göteborg
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Irak Turkmenska Mänskliga Rättigheters Förbund i Sverige
Irak Turkmenska kulturföreningen i Stockholm
Irak Turkmenska kulturföreningen i Västerås
Kulturcentrum för Kurdistanstudier, Uppsala
Latinamerikanska Kulturhuset, Malmö
Libanesiska föreningen i Jönköping
Pakistanska cricket och kulturförening
Pakistan Cultural Society, Norsborg
Pukhtoon förening, Norsborg
Shaharzads döttrar internationella kvinnoförening, Stockholm
Svensk-Atjehnisiska föreningen, Norsborg
Svensk Colombiansk förening Macondo, Stockholm
SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund
Sveriges Irak Turkmenska Riksförbund
Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne
samt 23 enskilda medlemmar.
Under året 2004 hade Immigranternas Riksförbund sammanlagt 3.123 betalande medlemmar.
IRF:s MEDLEMSCIRKULÄR OCH IRF PÅ INTERNET
Sex 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/. Sidan fick under året en ansiktslyftning och ökad
läsbarhet. Man kan söka IRF:s invandrarpolitiska program, stadgar, möten och medlemsföreningar.
Tidskriften Invandraren utkom inte i pappersform 2004. En ny form för utgivning elektroniskt testades
under året. Meningen är att man ska kunna registrera sig på ett enkelt sätt och lägga in notiser eller
artiklar utan större restriktioner. Sidan ska vara i funktion i januari 2005. Nätadressen är ny:
www.immigrant.org/invandraren/.
De senaste årgångarna av den pappersbaserade versionen finns även tillgängliga via Internet. Adress:
http://www.immi.se/irf/invandraren.
SATSNING PÅ FÖRENINGSKUNSKAP
Sedan året 2000 har IRF tillsammans med Immigrant-institutet och Fristads folkhögskola en internetsida
om föreningskunskap i syfte att öka kunskapen bland medlemmarna i hur man ska arbeta i en förening.
Meningen är att materialet ska kunna användas både enskilt och vid sammankomster. Genom att
programmet är interaktivt kan medlemmarna utnyttja det i egen takt.
Adress: http://www.immi.se/foreningskunskap/.
ARBETE MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET
Den 18 november deltog flera av IRF:s medlemsorganisationer i en konferens mot rasism med INVASAM i Helsingborg som huvudarrangör. IRF medverkade med kulturprogram under kvällen, framfört av
Latinamerikanska kulturhuset. Medlemmar i Gambianska föreningen och Tyskspråkiga klubben hade en
viktig roll i det praktiska arbetet med konferensen och dess genomförande. Miguel Benito höll ett
föredrag om rasism och om hur Immigrant-institutet kan bidra till kunskap i frågor om
främlingsfientlighet och rasism.
Över 100 personer deltog i konferensen. En rapport om konferensen kommer att skrivas ut.

2

SOMMARMÖTET
Sommarmötet anordnades lördagen och söndagen den 21-22 augusti.
De frågor som stod på dagordningen var:
Etnisk jämlikhet i arbetslivet. Olika former av diskriminering.
Förbundets arbete med det nya invandrarpolitiska programmet.
Förbundets utvecklingsplan.
Sommarmötet är viktigt på grund av att det är mer informellt och underlättar kontakten mellan
medlemmarna.
MÖTEN OM INVANDRARARBETARNAS OCH DERAS FAMILJERS RÄTTIGHETER
Den 17-18 december anordnades i ABF-huset i Stockholm av Immigrant-institutet i samarbete med
Immigranternas Riksförbund, medlemsorganisationerna och ABF flera möten i anslutning till FN:s
konvention om invandrararbetarnas rättigheter.
Fredagen den 17 december diskuterades arbetet med FN:s nya konvention om invandrararbetarnas
rättigheter och en begäran att Sverige ska ratificera konventionen. I samband med mötet fick deltagarna
en kortfattad kopia av huvuddragen i konventionen på svenska och på engelska samt information hur man
kan finna hela konventionen på internet.
Ett annat tema som man ville belysa var den Europeiska Unionens förslag till ny konstitution och vad den
betyder för Sverige och invandrarna. En ny sida för Europafrågor finns på Immigrant-institutets portal.
Lördagen den 18 december
Under förmiddagen fortsatte möten i ABF-huset med IRF:s medlemsföreningar.
På kvällen arrangerades en paneldebatt i Kista Träff med riksdagsledamöter från fem riksdagspartier och
andra deltagare. Huvudarrangör var föreningen Doyel i samarbete med tidningen Probashir Kantha och
Immigranternas riksförbund.
De riksdagsledamöter som deltog var Ana Maria Narti (fp), Sermin Özürküt (v), Ulrik Lindgren (kd),
Maria Hassan (s) och Catharina Elmsäter-Svård (m). Från Immigranternas Riksförbund deltog Miguel
Benito. Bangladesh ambassadör Sabihuddin Ahmed var också med i panelen och framförde sina
synpunkter om invandrarnas insatser i det svenska samhället. Konferencier var Mohibul Ezdanikhan.
Kulturella program:
Under båda dagarna anordnade man kulturella program. På fredagen den 17 december anordnades ett
program med persisk musik och poesi. Poeterna var Akram Monfared Arya och Zinat Pirzadeh. För
musiken svarade Ali Sadeghian, Masoud Rafiyannejad och Fariborz Akrami.
På lördagen den 18 december anordnades ett bangladeshiskt kulturprogram i anslutning till politikerdebatten. Ca 200 medlemmar och gäster var närvarande under kvällens debatt- och kulturprogram.
ÖVRIGA AKTIVITETER
Stockholms avdelning hade sitt årsmöte den 7 mars.
5-6 Juni, Botkyrkafestivalen med deltagande IRF:s föreningar, Förenade pakistanier i Botkyrka,
Filippinska kultur- och fritidsföreningen och Ecos del Ecuador.
2 juli. Fittja festivalen, där IRF representerades av Filippinska kultur- och fritidsföreningen och Ecos del
Ecuador.
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11 december. Filippinska kultur- och fritidsföreningen i Botkyrka arrangerade en julfest i Fittjaskolan
med IRF och ABF i Botkyrka-Salem som medarrangörer.
MEDLEMFÖRENINGARNAS VERKSAMHET
Medlemsföreningarna redovisar sin verksamhet var och en för sig i samband med respektive förenings
årsmöte. Ett sammandrag kommer att finnas tillgängligt under året så snart mötena är avslutade och
föreningarna redovisar till riksförbundet.
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 sammanträde den 17 maj.
Miguel Benito representerar Rådet för etnisk jämlikhet i Övervakningskommittén för
gemenskapsinitiativet Urban II i Göteborg. Han har följt upp kommitténs arbete under året och deltagit
bl.a. vid ett av möten den 13 maj. Uppdraget gäller under tiden 20.12.2001-31.12.2006, då projektet skall
vara avslutat.
21 april:
Zenaida Abbaspour representerade IRF vid ett möte med Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter. Hon fick tillfälle att framföra synpunkter från IRF och Immigrant-institutet i frågor om asyl
och invandring.
30 oktober. Zenaida Abbaspour deltog i Integrationsverkets samrådskonferens som verket arrangerade för
invandrarorganisationer.
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 Immigrantinstitutet.
MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER
IRF är medlem i Immigrant-institutet och äger tillsammans med institutet Invandrarnas Hus, där arkiv,
bibliotek och museum om migration och flyktingskap finns.
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IRF är medlem i LSI, Landsrådet för Sveriges invandrarorganisationer, vars huvudverksamhet för
närvarande utgörs av utbyte av information och gemensamt ställningstagande i frågor som berör
organisationerna.
EKONOMI
IRF:s ekonomiska ställning framgår av den bifogade ekonomiska redovisningen.
En utgiftspost för IRF sedan 1994 omfattar kostnaderna för delägandet i Invandrarnas Hus. Kostnaderna
har fram till 2003 varit relativt låga.
Under 2004 tvingades både Immigranternas Riksförbund och Immigrant-institutet bidra med oväntat stor
summa eget kapital för att täcka Kronofogdens krav på 1,3 miljoner kronor för en del av byggmomsen
från 1993 som Invandrarnas Hus tvingas betala till staten efter en dom i Kammarrätten. Detta kommer att
påverka även året 2005 då resten av fordran ska vara betald.
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 i
samhället är viljan till ideellt arbete för de gemensamma intressena avtagande. IRF kan dock glädjas åt att
antalet medlemmar har ökat något från året innan.
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 12 februari 2005
Styrelsen
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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/.
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