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Styrelsen för Immigranternas Riksförbund avger härmed sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2009

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009
Immigranternas Riksförbunds årsmöte ägde rum i Invandrarnas Hus, Borås, lördagen den 4
april. Årsmötet valde styrelse, fastställde verksamhetsplan för 2009 och utvecklingsplan
för 2010-2011.

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS STYRELSE, ÅRET 2009
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
Vice ordf.
1:a sekr.
2:e sekr.
Kassör
Ledamöter:

Miguel Benito (Immigrant-institutet)
Jafar Ali Mughal (Förenade Pakistanier i Botkyrka)
Katarina Stark (enskild medlem, Stockholm)
Gonzalo Cifuentes (Gabriela Mistral KF)
Anne Thunström (enskild medlem, Helsingborg)
Zenaida Abbaspour (Filippinska kultur- fritidsföreningen i Botkyrka)
Maria Rosario Enriquez Jonsson (enskild medlem)
Mohibul Ezdanikhan (föreningen Doyel, Stockholm)
Rahmat Ali (enskild medlem, Linköping)

Suppleanter: Marie Erdén (Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne)
Ulf Hellsén
Marvid Khaled (Libanesiska föreningen i Linköping)
Anders Persson (Internationella huset, Olofström)
Revisorer: Karl-Olof Olsson och Kalle Wrane (aukt. revisor)
Revisorssuppleanter: Christian Stark och Kenneth Matsson

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS MEDLEMMAR 2009
Immigranternas Riksförbund hade under 2009 följande medlemsorganisationer:
Antal med. Organisation
117
60
71
60
378
10
98
36

Al-Hadi kulturförening, Kristianstad
Bayanihan, Svensk-filippinska vänskapsföreningen, Helsingborg
DOYEL, A Social and Cultural Organization of Bangladesh, Stockholm
Filippinska kultur- fritidsföreningen i Botkyrka
Förenade Pakistanier i Botkyrka
Gabriela Mistral KF, Södertälje
IKIS, Internationella konstnärer i Sverige
Immigrant-institutet
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38
100
60
48
77
39
26

Internationella Huset, Olofström
Libanesiska föreningen i Jönköping
Libanesiska föreningen i Linköping
SUDHI, Somaliska ungdomars hälsa och integration, Jönköping
Svensk Filippinska vänskapsförening, Jönköping
SVIFF, Sveriges internationella författarförening
Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne

samt 6 enskilt anslutna medlemmar.
Under året 2009 hade Immigranternas Riksförbund sammanlagt 1.224 betalande medlemmar. Därutöver har föreningar anmält ytterligare ca 430 icke betalande medlemmar.
Under året har information gått ut till medlemsföreningarna om Ungdomsstyrelsens nya
regler angående betalande medlemmar, vilket resulterat i minskning av antal medlemmar
och att ett par föreningar lämnat förbundet i brist på redovisning.

IRF:s MEDLEMSCIRKULÄR OCH IRF PÅ INTERNET
Två cirkulär (mars, september) skickades ut under året med information om årsmötet,
lokala aktiviteter, kurser, Invandrarforum etc.
Sedan året 1996 lägger Immigranternas Riksförbund även ut information på internet. Den
finns tillgänglig med egen ny hemsida under http:/www.immigranterna.immi.se/. Denna
nya webbsida är interaktiv och tillåter kommentarer. Alla föreningar har nu en möjlighet
att använda den som sin egen webbsida om de så önskar.
En populär blogg ”Invandraren” finns tillgänglig för alla medlemmar, med olika teman och
på flera språk, svenska, engelska och spanska i första hand. Bloggen ersätter den under
tidigare åren tryckta tidskriften Invandraren.

INVANDRARFORUM 2009 I GÖTEBORG
Lördagen den 21 november anordnades ett Invandrarforum i Folkets Hus, Biskopsgården,
Göteborg.
Två teman behandlades under forumet:
Ledarskap, Hur kan invandrarföreningarna arbeta för ökad kunskap och kompetens för
sina medlemmar, och
Rätten till arbete för invandrare, Vilka hinder finns i dagens samhälle för att invandrare
ska få arbete på samma villkor som infödda? Vad kunde förbättra situationen?
Flera organisationer utanför IRF uppmärksammade inbjudan och deltog aktivt i debatten.

ARBETE MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET
Flera av riksförbundets aktiviteter syftar till att minska främlingsfientligheten. IRF och
dess medlemsföreningar har arrangerat och medverkat i olika konferenser, diskussioner
o.s.v. Särskilt nämns här den information som Immigrant-institutet har bidragit med via sin
hemsida och sina konferenser inom ett projekt mot främlingsfientlighet och rasism under
hela året med stöd från Ungdomsstyrelsen.
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Flera av IRF:s medlemmar deltog i Bok- och bibliotek 2009 i Immigrant-institutets monter.
Tack till två medlemmar från Gabriela Mistral KF som hjälpte till att sätta montern i
ordning. Tack till författarna från SVIFF, Sveriges internationelal författarförening: Ania
Monahof, Miguel Benito, Istvan Gyoni, Ritva Laitinen, Rimma Markova, José Luis
Ramírez och Ragip Sijaric för bokpresentationer och för föreläsningar i seminarierna.
IRF deltog också i Immigrant-institutets arbete mot främlingsfientlighet genom att Rahmat
Ali kunde organisera två föreläsningar om Islam i Linköping den 2 och den 4 november.
Föreläsarna var Sajfar Hamdani, journalist och beteendevetare från London och Hasnain
Govani, forskare i islam, bosatt i Berlin. Seminariet den 4 november ägde rum i
Domkyrkans församlingshem i Linköping och hade rubriken ”Islam och terrorism”. Det
anordnades av Immigranternas Riksförbund i samarbete med ABF och Svenska kyrkan i
Linköping.

ARBETE FÖR FLYKTINGAR
Immigranternas Riksförbund och medlemsföreningarna fortsatte 2009 med verksamhet
kring asylfrågor genom medverkan i flera nätverk, lokala, regionala och nationella.
Förenade Pakistanier i Botkyrka har engagerat sig i att stödja papperslösa, främst de som
fått avslag på sina asylansökningar men inte kan återvända till sina gamla hemländer. De
har fått hjälp med rådgivning och materiellt stöd.

INVANDRARARBETARNAS OCH DERAS FAMILJERS RÄTTIGHETER
Immigranternas Riksförbund har fortsatt med opinionsbildning kring FN:s konvention om
invandrararbetarnas rättigheter och en begäran att även Sverige ska ratificera
konventionen.
Frågan har följts upp under 2009, eftersom IRF anser det vara viktigt att alla
invandringsländer undertecknar konventionen. Den 18 december, ”Internationella
invandrardagen”, uppmärksammades inom IRF.
Invandrararbetarnas rättigheter har blivit en central punkt i förbundets kontakter med
myndigheter och politiker.

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 redan 2006. För samordningen ansvarar European Citizen Action
Service (ECAS) under adressen http://www.ecas.org/
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DEBATTER INFÖR EU-VALET
Inför EU-valet anordnades flera aktiviteter i vilka IRF var antingen huvudarrangör eller
medverkande:
Den 24 april anordnade Botkyrka kommun en debatt där IRFs ordförande Miguel Benito
var inbjuden att delta i en panel tillsammans med Jafar Ali Mughal som i detta
sammanhang representerade Förenade Pakistanier i Botkyrka. Speaker var Rahmat Ali,
enskild medlem i IRF. Andra deltagare i panelen var företrädare för assyriska och
armeniska föreningar. Ca 300 personer deltog och flera föreningar från Botkyrka erbjöd
kulturprogram, mat, mm.
Den 9 maj arrangerades i Borås i samarbete med Immigrant-institutet och Fristads
folkhögskola en paneldebatt med företrädare för riksdagspartierna: Tomas Gustafsson (s),
ordförande för EU-gruppen i Västsverige, Kennet Johansson (c), regionråd och EUkandidat, Else-Marie Lindgren (kd), riksdagsledamot, Fredrik Legnemark (v),
kommunfullmäktige, Birgitta Losman, (mp) EU-kandidat. Ett 50-tal intresserade i
publiken. Debatten leddes av rektor Leila Pekkala.
Den 13 maj arrangerades i Biskopsgårdens Folkets hus en valdebatt med Ardalan
Shekarabi (s) EU-kandidat, Maria Berntsson (kd), Emmali Jansson (mp) Inger René (m),
EU-kandidat, Erik Berg (v), Leif Danielsson, (junilistan), Janerose Alvers (Feministiskt
initiativ). Miguel Benito var panelens ordförande. Mötet arrangerades i samarbete med
Biskopsgårdens bibliotek och Immigrant-institutet inom ramen för projektet ESME. Ett
100-tal deltagare.
Den 24 maj anordnade Förenade pakistanier i Botkyrka i samarbete med Immigranternas
Riksförbund ett möte om EU-valet. Plats: – Föreningens lokal: Krögarvägen 18, NB, Fittja
Huvudfråga var: EU:s flyktingpolitik, Rasism och integration. Ca 80 deltagare.
Representanter för alla partier, utom c, var närvarande.
De tre debatterna i maj uppmärksammades med ett helt uppslag av den spanskspråkiga
tidskriften Incumbencia, med spridning över hela landet.

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.
Förbundet har uppmuntrat föreningarna att medverka i gemensamma aktiviteter som
anordnas på lokal nivå, ofta på initiativ av kommunen eller föreningsråd.

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
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man ska arbeta i en förening. Meningen är att materialet ska kunna användas både enskilt
och vid sammankomster. Programmet finns på svenska, finska och somaliska.
Genom att programmet är interaktivt kan medlemmarna utnyttja det var och en i sin egen
takt. Adress: http://www.immi.se/foreningskunskap/.

MEDLEMSFÖRENINGARNAS VERKSAMHET
Medlemsföreningarna redovisar sina verksamheter 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 ut senare under året.
Riksförbundet har på olika sätt arbetat för att hjälpa föreningarna att förbättra sin interna
administration. Det arbetet initierades 2008 och har fortsatt under 2009.

REPRESENTATION
Riksförbundets representanter har deltagit i sammankomster arrangerade av Ungdomsstyrelsen. I samrådskonferensen den 9 maj företräddes IRF av Katarina Stark och Jafar Ali
Mughal.
Jafar Ali Mughal representerade IRF i dialogmötet den 12 mars med idéburna
organisationer som Integrations- och jämställdhetsdepartementet arrangerade i Stockholm i
syfte att få fram ett förslag om organisationernas engagemang i flyktingmottagandet. Jafar
Ali Mughal och Miguel Benito representerade IRF i ett följande möte den 23 april.

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 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.
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
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IRF är permanent medlem i Immigrant-institutet och äger tillsammans med institutet
Invandrarnas Hus, där bl.a. Immigrant-institutets arkiv, bibliotek och museum om
migration och flyktingfrågor finns.
IRF har varit medlem i Forum Syd sedan 2007.
IRF:s medlemsföreningar ingår som medlemmar i en rad förenings- och/eller invandrarråd
och andra lokala grupperingar för samarbete. 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 vinst på 54 965 som delvis balanserade tidigare års förluster.
En utgiftspost för IRF omfattar sedan 1994 kostnaderna för delägandet i Invandrarnas Hus.
Kostnaderna har varit relativt låga. På senare år har fastigheten dessutom gett vinst till
ägarna. 2009 blev vinsten för IRF 10 632 kronor.
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 2009 av fortsatt återhållsamhet när det
gäller kostnader för resor och konferenser samt låga bidrag till föreningarnas gemensamma
verksamhet i väntan på att ekonomin skall förbättras med hjälp av de nya bidragsreglerna.

STYRELSENS AVSLUTANDE ORD
Verksamheten har präglats av tillförsikt. Samarbetet mellan medlemsföreningarna har ökat
och riksförbundet har fått större utrymme i samhället. Styrelsen anser att förbundets
verksamhet behövs i det integreringsarbete som samhället, myndigheterna och invandrarna
själva anser vara viktigt för att vi alla ska kunna leva i ett samhälle fritt från friktion och
diskriminering.
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Borås den 12 april 2010

Styrelsen
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