Immigranternas
Riksförbund
verksamhetsberättelse för 2006
Styrelsen för Immigranternas Riksförbund avger härmed sin verksamhetsberättelse för det
gångna året.

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2006
Immigranternas Riksförbunds årsmöte ägde rum i Invandrarnas Hus, Borås, lördagen den 8
april. Årsmötet valde styrelse, fastställde verksamhetsplan för 2006 och utvecklingsplan
för 2007-2009.

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS STYRELSE, ÅRET 2006
I valet av styrelse har eftersträvats en balans mellan olika grupper i medlemskåren och
representation av medlemmar i olika delar av Sverige samt ökad representation av kvinnor.
Alla dessa tre önskemål har kunnat tillgodoses främst genom utökningen av antalet
suppleantplatser.
Ordförande Miguel Benito (Immigrant-institutet)
Vice ordf. Jafar Ali Mughal (Förenade Pakistanier i Botkyrka)
Sekreterare Jörgen Salmose (Internationella konstnärer i Sverige)
Kassör
Jan Köhler (Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne)
Ledamöter:
Zenaida Abbaspour (Filippinska kultur- fritidsföreningen i Botkyrka)
Rahmat Ali (enskild medlem, Linköping)
Mohibul Ezdanikhan (föreningen Doyel, Stockholm)
Saul Sagnia (Gambianska föreningen i Helsingborg)
Katarina Stark (enskild medlem, Stockholm)
Suppleanter:
Ibolya Csanádi (Internationella konstnärer I Sverige)
Marie Erdén (Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne)
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Dalia López (Internationella konstnärer I Sverige)
Renate Lundgren (Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne)
Anders Persson (Internationella huset, Olofström)
Alexandra Elf Puccini (Svensk Colombiansk förening Macondo)
Sayed Ali Shaukat (Föreningen Doyel, Stockholm)
Anne Thunström (enskild medlem, Helsingborg)
Revisorer: Kenneth Mattsson och Lars-Olof Pettersson (aukt. revisor)
Revisorssuppleanter: Christian Stark och Karl Olov Olsson

IMM IGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS MEDLEMMAR 2006
Immigranternas Riksförbund hade under 2006 följande medlemsorganisationer:
Bayanihan, Svensk-filippinska vänskapsföreningen, Helsingborg
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
Hapsoye kulturförening, Jönköping (anslöt sig under året)
IKIS, Internationella konstnärer i Sverige
Immigrant-institutet
Internationella Huset, Olofström
Internationella Tamilska föreningen, Botkyrka
Libanesiska föreningen i Jönköping
Pakistan Cultural Society, Norsborg
Pakistansk förening i Nacka
Pakistanska cricket och kulturföreningen
Svensk-Atjehnisiska föreningen, Norsborg
Svensk Colombiansk förening Macondo, Stockholm
SVIFF, Sveriges internationella författarförening
Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne
samt 8 enskilt anslutna medlemmar.
Under året 2006 hade Immigranternas Riksförbund sammanlagt 2.073 betalande
medlemmar.
Pukhtoon förening, Norsborg, och Shaharzads döttrar internationella kvinnoförening,
Stockholm, som var medlemmar 2005 upphörde med medlemskapet under 2006.
Shaharzads döttrar upphörde också som förening.

IRF:s MEDLEMSCIRKULÄR OCH IRF PÅ INTERNET
Fem cirkulär skickades ut under året med information om årsmötet, lokala aktiviteter,
kurser etc. Sedan året 1996 lägger Immigranternas Riksförbund ut sin information på
internet. Den finns tillgänglig med egen sida under http:/www.immi.se/irf/.
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ARBETE MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET
Flera av riksförbundets aktiviteter syftar till att minska främlingsfientligheten. IRF har
medverkat med riktade insatser, en del av dem i samverkan med medlemsföreningarna.
Filippinska Kultur- och Fritidsföreningen i Botkyrka anordnade tillsammans med
samhällsinformatörer i Hallunda-Norsborg en informationsträff den 12 augusti i Norsborg
om diskriminering och information om valet.

ARBETE FÖR FLYKTINGAR
Immigrantenas Riksförbund fortsatte 2006 med sin verksamhet kring ”flyktingamnesti
2005” genom medverkan i det nya Nätverket Asyl som skapades i Göteborg.
Under året har man varit avvaktande kring hur den nya lagen kommer att påverka
flyktingbesluten. IRF har medverkat till att hjälpa de nya flyktingarna med information om
deras möjligheter i kommunerna.
Flyktingrådgivning till nyanlända ges i första hand via internetsidorna och via de lokala
föreningarna.

INVANDRARARBETARNAS OCH DERAS FAMILJERS RÄTTIGHETER
Immigranternas Riksförbund har fortsatt med opinionsbildning kring FN:s nya konvention
om invandrararbetarnas rättigheter och en begäran att Sverige ska ratificera konventionen.
Miguel Benito har den 11-12 februari och den 27-28 november medverkat i internationella
träffar anordnade av EPMWR, European Platform for Migrant Workers’ Rights, en
europeisk plattform för samverkan kring ratificeringen av konventionen.
Under året skrevs flera brev till politiska partier och till regeringen med förfrågan om deras
syn på den nya konventionen. Regeringens svar var att konventionen inte behövdes då
Sverige går mycket längre än konventionen i fråga om rättigheter till invandrare.
Frågan kommer att följas upp under 2007, eftersom IRF anser att det är extra viktigt att alla
invandringsländer undertecknar konventionen. Om reglerna i Sverige är bättre behövs ändå
Sveriges röst för att förbättra invandrarnas situation i andra länder.

RIKSFÖRBUNDETS EUROPEISKA SAMARBETE OCH
ARBETE FÖR INFORMATION OM EU
Immigranternas Riksförbund deltar i projektet ”Advance cultural mediator empowerment”
med Association Tante Tinte Intercultural Mediation Agency i Alessandria, Italien, som
huvudansvarig, tillsammans med flera organisationer från Italien, Frankrike och Portugal.
Arbetet går ut på att hitta former för samverkan kring utbildning av interkulturella
förmedlare som kan hjälpa nyanlända invandrare och flyktingar i olika situationer.
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IRF har under året arbetat med att informera medlemsföreningarna om EU och för att
väcka debatt om EU och invandrarna i EU.
Den 28 maj arrangerades ett möte för medlemmarna i Stockholmsområdet hos Förenade
Pakistanier i Botkyrka för att diskutera invandrarnas roll i EU.
Ytterligare ett möte anordnades den 15 oktober. Mötet var ett resultat av ett projekt som
Immigrant-institutet initierade i syfte att belysa invandrarnas roll i Europa och hitta former
för påverkan. En del i projektet har varit att komplettera institutets hemsida med
information om EU.
Att invandrarfientliga partier lyckas i flera EU-länder beror delvis på att de etablerade
partierna har svårt att för invånarna förklara invandrarnas betydelse. Man ser oss snarast
som problem. Där finns ingen större skillnad mellan de etablerade demokratiska partierna
och de främlingsfientliga.
IRF deltar också aktivt i flera kampanjer inom EU i samverkan med
kampanjorganisationerna. En sådan kampanj var insamlandet av namn för erkännandet av
ett europeiskt medborgarskap. Ett sådant skulle i längden gynna invandrarna från tredje
land. Denna kampanj fortsätter under 2007. För samordningen ansvarar European Citizen
Action Service (ECAS) under adressen http://www.ecas.org/

ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH ARBETSLÖSA
Flera aktiviteter arrangerades under året för att uppmärksamma invandrarna på
arbetsmarknadens möjligheter.
Den16 februari hade Immigrant-institutet och FI Terveys/resurssikeskus öppet hus för
arbetslösa invandrare.
Den 24 februari deltog Miguel Benito i ett symposium kring arbetsmarknadsfrågor på
Göteborgs universitet.
Eductus har flera gånger haft studiebesök till Immigrant-institutet för sina arbetslösa. Den
18 oktober mottogs en grupp arbetslösa svenskar och invandrare till både studiebesök och
diskussion.
Miguel Benito deltar regelbundet i Vuxenutbildningsrådet i Borås, där frågor om
utbildning av arbetslösa diskuteras och följs upp. Det ger möjlighet att föra frågorna vidare
till föreningarna.

KVINNOVERKSAMHET
IRF har aktivt verkat för att den internationella kvinnodagen den 8 mars ska
uppmärksammas av allt flera föreningar med olika aktiviteter. I Botkyrka brukar
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Filippinska kultur- fritidsföreningen ta initiativ till och i samverkan med andra föreningar i
kommunen anordna firandet av kvinnodagen med flera olika aktiviteter.
Flera av medlemsföreningarna har under året engagerat sig särskilt för att arbeta med
kvinnogrupper och få dem delaktiga i samhället, t.ex. hade Svensk-Colombianska
föreningen Macondo under hösten en programserie med inriktning på kvinnor från flera
kulturgrupper.
Filippinska kultur- fritidsföreningen i Botkyrka har också arbetat för att få kvinnorna från
olika grupper aktiva. Ett särskilt projekt Multi Aktivitetsverket för IRF:s kvinnor i
Botkyrka initierades i september och planeras fortgå under ett års tid.

UNGDOMSVERKSAMHET
IRF deltog i Globsol, en ungdomsforum om det mångkulturella samhället för ungdomar
från Sverige och Finland, som anordnades i Esbo, Finland den 20-22 oktober. IRF:s
deltagare var Ellinor Nykvist. Förutom presentationer delades ungdomarna i arbetsgrupper:
Invandrarpolitik, Medier och offentlighet, Religionens ställning i skolan, Demokrati och
beslutsfattande. Alla arbetsgrupper utgick från ett mångkulturellt perspektiv.
Immigranternas Riksförbund anmälde sitt intresse att delta i en ungdomskonferens mot
rasism, All different all equal, som anordnades av Europarådet den 21-25 september i St
Petersburg. Urvalet av ungdomarna från Sverige gjordes av Justitiedepartementet, vilket
resulterade i att IRF inte fick plats i konferensen.
Flera av medlemsorganisationerna i IRF gör ett omfattande arbete bland sina
ungdomsmedlemmar. Ett önskemål har varit att kunna anordna speciella turnéer med
ungdomarna i föreningarna. Hittills har verksamheten främst drivits lokalt. Föreningarna i
Botkyrka har särskilt utmärkt sig för sina mångsidiga verksamheter för barn och
ungdomar.

KULTURVERKSAMHET UNDER MÅNGKULTURÅRET 2006
Flera av IRF:s medlemsföreningar har kulturverksamhet som sin viktigaste mål.
Alldeles speciellt arbetade Internationella konstnärer i Sverige (IKIS) för att under
Mångkulturåret visa verk av sina medlemmar på olika håll i landet.
24 konstnärer från Skåneavdelningen av Internationella konstnärer i Sverige (IKIS) ställde
ut under Påsken 25-28 mars på olika platser i Skåne: Hembygdshallen i Kvidinge,
Bosjökloster vid Ringön, Ateljé Kolena, Ateljé Edelweis, Ateljé Lilly Nordblad, Gallerian
Landskrona och Ateljé Maskrosen.
IKIS anordnade därefter en vandringsutställning ”Mångfald” med 42-48 deltagande
konstnärer. Först visades utställningen i Rådhushallen, Malmö, 30 mars-10 april. Vid
vernissagen medverkade Boris Valdés med musik. Utställningen fortsatte under 17 -31 maj
5

i Göteborg, Konsthögskolan Valand. I samband med utställningen anordnades en
kvällsprogram i samarbete mellan SVIFF och IKIS på Världskulturmuséet den 17 maj.
Från SVIFF medverkade författarinnan Anja Monahof och poeten István Hanyecz.
Utställningen fortsatte i Invandrarnas Hus i Borås under tiden 26 augusti till 6 oktober.
Sista anhalten var Sigtuna Museum, 17-22 oktober. En presentation av utställningen finns
även på Internet, där verk av 42 av konstnärerna visas genom ett bildspel.
En ytterligare samlingsutställning för det Mångkulturella året hölls på Sjöbo konsthall den
21oktober-25 november under rubriken ”Mångfald .- annan svensk konst – 36 konstnärer
från fem världsdelar”.
De enskilda konstnärerna har hållit otaliga utställningar under året på olika orter i Sverige.
En del av dessa utställningar kan man läsa om på Immigrant-institutets internetkalender.
I Invandrarnas Hus hade flera av IKIS-medlemmar separata utställningar under året: Ibolya
Csanadi, Paavo Kauhanen, Kristin Allwood, Mario Kristan och Saber Alipanah. Dessa
utställningar har ofta sammanfallit med andra av IRF:s aktiviteter i Borås.
Den 20 augusti deltog SVIFF i Världens längsta bokbord i Stockholm, som anordnas av
Stockholms stad varje år.

INTEGRATION MELLAN SVENSKAR OCH INVANDRARE
Flera av IRF:s föreningar driver verksamheter som syftar till att skapa kontakter mellan
invandrargruppen och det svenska samhället. Som exempel nämns här en drakfestival den
5 augusti som anordnades vid Brunna Idrottsplats i Botkyrka av Pakistanska Cricket- och
Kulturföreningen. Festivalen invigdes av kommunstyrelsens ordförande Katarina
Berggren. I programmet ingick från Pakistan importerade drakar, bhangramusik, dans,
försäljning och servering.

VAL 2006
Två valdebatter arrangerades av Immigrant-institutet i samarbete med IRF inför valet 2006.
Torsdagen den 31 augusti ägde den ena av valdebatterna rum och vände sig till alla
invandrare i Borås kommun. Medverkande var politiker från alla partier i fullmäktige.
Lennart Alsing, för Vägvalet, Lennart Andreasson, för vänsterpartiet, kommunstyrelsen,
Mats Brandt, för Centerpartiet, Else Marie Lindgren, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna, Anne-Marie Ekström, riksdagsledamot för Folkpartiet, Staffan Falk
för Miljöpartiet, Ulf Olsson, kommunalråd för Socialdemokraterna och Cecilie TenfjordToftby för Moderaterna.
En annan valdebatt anordnades den 9 september för finsktalande i regionen kring Borås
och debattörerna var finskspråkiga politiker, Linnea Lehikoinen för Socialdemokraterna,
Soili Brunberg för Miljöpartiet, Jaana Isokoski för vänsterpartiet, Harri Kallio för
Vägvalet, Antti Kouhia för Moderaterna och Hannu Sutinen för Folkpartiet. Debattledare
var rektor Leila Pekkala.
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I Botkyrka anordnades den 14 september en ungdomsträff på St. Botvids gymnasiums aula
av bl.a. Filippinska Kultur- och Fritidsföreningen i Botkyrka. Under träffen mötte
ungdomarna representanter från de olika partierna och hade möjlighet att ställa frågor.
Flera medlemmar i IRF har aktivt medverkat i valen, dels som kandidater till olika partier,
dels som informatörer för att höja valdeltagandet bland invandrarna och särskilt i den egna
gruppen. Resultatet av detta arbete syns inte på en gång, utan vi räknar med att det blir en
del av IRF:s långsiktiga strategi. Immigrant-institutet har bidragit med faktaunderlag
genom hemsidan.

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/.

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 föreningarna har inkommit till riksförbundet med sina redovisningar.

SOMMARMÖTE
Den 19 augusti var det sommarmöte i Borås. Årets huvudtema var ”Invandringens roll i
EU:s framtida utveckling”. Man såg EU som en möjlighet främst för invandrare från tredje
land. En särskild del i programmet var att hitta nya former för samverkan med andra
organisationer.

REPRESENTATION
Miguel Benito har representerat 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 arbetsgruppens möten. Uppdraget är nu avslutat i och med året 2006.
13-14 oktober. Miguel Benito deltog i Integrationsverkets Dialogkonferens i Stockholm.
Mötet blev en besvikelse för organisationerna, dels på grund av att det var förlagt till dagen
innan ansökan om bidrag skulle lämnas in, dels på grund av att det inte fanns tid för frågor
och synpunkter. Den nya integrationsministern Nyamko Sabuni besökte mötet en kort
stund och presenterade sin syn på ”invandrare” och integration.
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I övrigt har IRF varit representerat på det lokala planet genom medlemsföreningarna. En
sammanställning av sådana möten återges i föreningarnas verksamhetsberättelser och
kommer att vara tillgänglig senare under året.

GRANSKNING AV EKONOMIN OCH VERKSAMHETEN
IRF:s verksamhet och ekonomi granskades vid ett besök av Lena Östman från KPMG den
15 februari och föranledde inga anmärkningar.

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.
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 OCH SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER
IRF är medlem i Immigrant-institutet och äger tillsammans med institutet Invandrarnas
Hus, där arkiv, bibliotek och museum om migration och flyktingfrågor finns.
Riksförbundet samarbetar vid olika tillfällen med andra riksförbund för invandrare och
med föreningar som inte tillhör något riksförbund och som ofta vänder sig till IRF för råd
av olika slag och för olika kampanjer. En sådan var kampanjen för rätten till
modersmålsundervisning och även rätten till det svenska språket. Internationellt deltar IRF
i kampanjer initierade av United.

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 varit relativt låga.
Riksförbundet har inga anställda. Kansliarbetet sköts av Immigrant-institutet. Övrig
verksamhet bedrivs ideellt av styrelsemedlemmarna och andra medlemmar inom IRF.
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INFÖR FRAMTIDEN
Immigranternas Riksförbund anser att riksförbundets verksamhet behövs i det
integreringsarbete som samhället, myndigheterna och invandrarna själva tycker är viktigt
för att vi alla ska kunna leva i ett samhälle fritt från friktion och diskriminering.
Borås den 5 mars 2007

Styrelsen
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Immigranternas Riksförbund, Katrinedalsgatan 43, 504 51 BORÅS
Tel. 033-13 60 70. Fax 033-13 60 75. E-post: irf@immi.se
Hemsida: www.immi.se/irf/.
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