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Styrelsen för Immigranternas Riksförbund avger härmed sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2007.
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IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2007
Immigranternas Riksförbunds årsmöte ägde rum i Invandrarnas Hus, Borås, lördagen den
17 mars. Årsmötet valde styrelse, fastställde verksamhetsplan för 2007 och utvecklingsplan
för 2008-2010.

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS STYRELSE, ÅRET 2007
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. Efter valet konstituerade sig styrelsen enligt nedan:
Ordförande Miguel Benito (Immigrant-institutet)
1:e vice ordf. Jafar Ali Mughal (Förenade Pakistanier i Botkyrka)
2:a viceordf. Zenaida Abbaspour (Filippinska kultur- fritidsföreningen i Botkyrka)
Sekreterare Jörgen Salmose (Internationella konstnärer i Sverige)
Kassör
Anne Thunström (enskild medlem, Helsingborg)
Ledamöter: Rahmat Ali (enskild medlem, Linköping)
Ibolya Csanadi (Internationella konstnärer i Sverige)
Mohibul Ezdanikhan (föreningen Doyel, Stockholm)
Saul Sagnia (Gambianska föreningen i Helsingborg)
Katarina Stark (enskild medlem, Stockholm)
Suppleanter: Gonzalo Cifuentes (Gabriela Mistral KF)
Marie Erdén (Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne)
Imre Kasza (Internationella konstnärer i Sverige)
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)
Revisorer: Kenneth Mattsson och Lars-Olof Pettersson (aukt. revisor)
Revisorssuppleanter: Christian Stark och Karl Olof Olsson

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS MEDLEMMAR 2007
Immigranternas Riksförbund hade under 2007 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
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Hapsoye kulturförening, Göteborg
IKIS, Internationella konstnärer i Sverige
Immigrant-institutet
Internationella Huset, Olofström
Internationella Tamilska föreningen, Botkyrka
Libanesiska föreningen i Jönköping
Pakistan Cultural Society, Botkyrka
Pakistanska cricket och kulturföreningen, Botkyrka
Svensk-Atjehnisiska föreningen, Botkyrka
Svensk Colombiansk förening Macondo, Stockholm
SVIFF, Sveriges internationella författarförening
Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne
samt 10 enskilt anslutna medlemmar.
Under året 2007 hade Immigranternas Riksförbund sammanlagt 1.953 betalande medlemmar.
Pakistanska föreningen i Nacka, som var medlem 2006, hade inte aktiv medlemskap under
året. Styrelsen hoppas att föreningen ska komma tillbaka till riksförbundet.

IRF:s MEDLEMSCIRKULÄR OCH IRF PÅ INTERNET
Flera cirkulär skickades ut under året med information om årsmötet, lokala aktiviteter,
kurser etc.
Sedan året 1996 lägger Immigranternas Riksförbund även ut information på internet. Den
finns tillgänglig med egen sida under http:/www.immi.se/irf/.
Efter flera försök har man under 2007 fått igenom en populär blogg ”Invandraren”, med
olika teman och på flera språk, svenska, engelska och spanska i första hand. I bloggen har
man skrivit mycket om asylsökande, men också om rasism, samt givit möjligheter till
författare att medverka med litterära texter. Bloggen ersätter tidskriften Invandraren, som
fick läggas ner för några år sedan i brist på resurser.

SOMMARMÖTET
Sommarmötet ägde rum den 25 augusti. Huvudtema för mötet var ”Etnisk jämlikhet och
jämställdhet i näringslivet”. Hur upplever medlemmarna i våra föreningar att de behandlas
hos arbetsförmedlingen, vid anställningsintervjuer och på arbetsplatsen?
Utöver huvudtemat blev det diskussion och förslag om Immigranternas Riksförbunds
yttrande kring Slutbetänkandet av Kommittén för Arbetskraftsinvandring, som IRF fått i
remiss.
Under sommarmötet fick deltagarna även möjlighet att lära något nytt kring
föreningskunskap, som är en stående punkt i programmet.
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REMISSYTTRANDEN
I september lämnades ett remissyttrande ”Ett effektivt och flexibelt system för
arbetskraftsinvandring (Ds 2007:27)” till Justitiedepartementet, Migrationsenheten,.
Yttrandet gavs i positiv anda. IRF anser att förslaget är ett politiskt framsteg för bättre
invandringspolitik.
I november 2007 lämnades tillsammans med Immigrant-institutet ett remissyttrande
angående förändrade villkor för statsbidrag på integrationsområdet. I yttrandet tillstyrker
Immigrant-institutet och IRF att Ungdomsstyrelsen tar över Integrationsverkets tidigare
bidrag. Man föreslår att en tredje bidragspost införs för organisationer som arbetar med
dokumentation, arkiv och bibliotek, som idag ligger under Statens kulturråd, men som inte
skötts rätt den senaste tiden.

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.
2007 var det ”Europeiska året för lika möjligheter för alla”. Delegationen för mänskliga
rättigheter i Sverige anordnade flera sammankomster i vilka IRF deltog, dels vid
invigningen av året i Göteborg den 26-27 januari, dels i Jönköping den 24 och 25 april.
Ett förslag om program från Immigrant-institutet och Immigranternas Riksförbund om
”invandrarorganisationernas möjligheter i det svenska samhället” accepterades inte av
arrangörerna i Jönköping, som satsade på främst lokal verksamhet.
Immigranternas Riksförbund medverkade under hösten i Immigrant-institutets regionala
projekt om invandrarorganisationernas lika möjligheter. En enkät skickades till ca 450
föreningar i Västra Götaland och ett möte kommer att arrangeras under 2008. Enkäten
finns även tillgänglig på Internet.

ARBETE FÖR FLYKTINGAR
Immigrantenas Riksförbund fortsatte 2007 med sin verksamhet kring asylfrågor genom
medverkan i flera nätverk, lokala, regionala och nationella.
Under andra hälften av året hade en praktikant medverkat till att aktualisera bloggen
”Invandraren” där man flera gånger i veckan kunde skriva om asylsökandes situation i
Borås.

INTERNATIONELLT PROJEKT
Under 2007 deltog IRF i ett europeiskt projekt inom INTI-programmet kallat ACME,
Acvanced Cultural Mediator Empowerment, med flera andra organisationer i Europa.
Samordnare för projektet var Associatione TanteTinte från Italien. Övriga medverkande
var Piemonte Orientale University (Piemonte, Italien), Humana Global (Coimbra,
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Portugal), EIRC, European Institute for relations & cooperation (Kastoria, Grekland) och
Promo Jeunes 49 (Angers, Frankrike). Ett första möte hölls den 28 januari i Coimbra, där
IRF representerades av Randi Myhre. Det andra mötet hölls i Borås den 21 april med
mottagning den 20 april. Från IRF deltog Miguel Benito, Randi Myhre, Elena Maceviciute
och Susan Cooper-Hynell. Tillsammans var det ett 20-tal deltagare från fem länder som
under en intensiv arbetsdag presenterade olika program i resp. land för interkulturell
integration med hjälp av brobyggare eller kulturella förmedlare.
Projektet resulterade i en rapport från resp. land. Den svenska rapporten var skriven av
Randi Myhre och Miguel Benito. Även andra medlemmar medverkade med sakkunskaper.

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.
Frågan har följts upp under 2007, eftersom IRF anser att det är viktigt att alla
invandringsländer undertecknar konventionen. Den 18 december firas ”Internationella
invandrardagen”.

RIKSFÖRBUNDETS EUROPEISKA SAMARBETE OCH
ARBETE FÖR INFORMATION OM EU
IRF deltar aktivt i samverkan med kampanjorganisationerna i flera kampanjer inom EU.
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 initierades 2006 och fortsatte under 2007. För samordningen ansvarar European
Citizen Action Service (ECAS) under adressen http://www.ecas.org/

ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH ARBETSLÖSA
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
Filippinska kultur- fritidsföreningen ta initiativ till och i samverkan med andra föreningar i
kommunen anordna firandet av kvinnodagen med flera olika aktiviteter.
Årsmötet valde en kvinnokommitté som bestod av Zenaida Abbaspour, Jabin Ezdanikhan,
Gina Oszlanci och Champa Parvin. Syftet med kvinnokommittén är att öka kvinnornas
inflytande och deltagande i föreningarnas aktiviteter.
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INTEGRATION MELLAN SVENSKAR OCH INVANDRARE
Flera av IRF:s föreningar driver verksamheter som syftar till att skapa kontakter mellan
invandrarna och det svenska samhället. De flesta av medlemsföreningarna anordnar
sammankomster, fester, föreläsningar och kulturaktiviteter som är öppna för allmänheten.

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. Programmet finns numera, förutom på svenska, på finska och
somaliska. Den somaliska översättningen gjordes under året 2007 i samarbete med Forum
Syd.
Genom att programmet är interaktivt kan medlemmarna utnyttja det i sin 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. Sedan flera år tillbaka samlas redovisningarna i
Immigranternas Riksförbunds kansli och en samlad rapport skrivs senare under året.

REPRESENTATION
Den 10 februari deltog Miguel Benito i ett dialogmöte som Integrationsverket arrangerat
för att förklara varför 20 riksorganisationer året 2007 blev av med verksamhetsbidraget.
Den 1 juni representerade Katarina Stark IRF vid en dialogkonferens anordnad av Integrationsverket och Ungdomsstyrelsen.

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. Samarbetet innebär också att man har
låga årliga kostnader för kanslilokalerna och att man kan utnyttja fördelarna med att kunna
använda stora utrymmen för sammankomsterna utan extra kostnad.
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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.
Tack vare detta samarbete kunde Immigranternas Riksförbund fortsätta med sin
verksamhet under 2007 trots att Integrationsverket minskat stödet med ca 300 000 kronor
eller 66% av det beräknade anslaget genom att inte bevilja verksamhetsbidrag för året.
Integrationsverkets beslut drabbade 22 riksorganisationer negativt.

MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER
IRF är permanent medlem i Immigrant-institutet och äger tillsammans med institutet
Invandrarnas Hus, där arkiv, bibliotek och museum om migration och flyktingfrågor finns.
IRF blev medlem i Forum Syd den 12 maj 2007. Syftet med medlemskapet är att
kanalisera medlemmarnas intresse för biståndsfrågor och behovet av samverkan för projekt
i medlemmarnas hemländer. Den 3 december medverkade Miguel Benito i en
sammankomst med nya medlemmar för att få kunskap om möjligheter och öka samverkan
mellan alla medlemmar i Forum Syd.
IRF:s medlemsföreningar ingår som medlemmar i en rad föreningsråd eller invandrarråd
och andra lokala grupperingar. Likaså är flera av föreningarnas enskilda medlemmar aktiva
i organisationer där de har möjlighet att delta tack vare engagemanget i IRF.

EKONOMI
IRF:s ekonomiska ställning framgår av den bifogade ekonomiska redovisningen. Årets
resultat blev en förlust på 173 255 kronor.
En utgiftspost för IRF sedan 1994 omfattar kostnaderna för delägandet i Invandrarnas Hus.
Kostnaderna har varit relativt låga. På senare år har fastigheten dessutom givit vinst till
ägarna. 2007 blev vinsten 10 476 kronor.
IRF hjälpte Immigrant-institutet under 2006 med ett lån som institutet återbetalade under
2007 och därmed räddade ekonomin som Integrationsverket hotade genom slopandet av
verksamhetsbidraget 2007. Även INTI-projektet gav vissa intäkter, även om det mesta gick
till kostnader för resor, arvoden och arrangerandet av konferensen i april i Borås.
Riksförbundet har inga anställda. Kansliarbetet sköts av Immigrant-institutet. Övrig
verksamhet bedrivs ideellt av styrelsemedlemmarna och av andra medlemmar inom IRF.
Riksförbundets verksamhet präglades under året 2007 av återhållsamhet när det gäller
kostnader för resor och konferenser som följd av att verksamhetsbidraget uteblev.
Förbundsstyrelsen riktar ett varmt tack till riksförbundets medlemmar, som har visat stor
förståelse för den ekonomiska situationen och ställt sina ideella krafter för verksamheten.
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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 15 mars 2008

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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