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Styrelsen för Immigranternas Riksförbund avger härmed sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2010
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IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010
Immigranternas Riksförbunds årsmöte ägde rum i Invandrarnas Hus, Borås, lördagen den
17 april. Årsmötet valde styrelse och fastställde verksamhetsplan för 2010-2011.

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS STYRELSE, ÅRET 2010
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.
Efter valet konstituerade sig styrelsen enligt nedan:
Ordförande
Vice ordf.
Sekr.
Ledamöter:

Miguel Benito (Immigrant-institutet)
Jafar Ali Mughal (Förenade Pakistanier i Botkyrka)
Gonzalo Cifuentes (Gabriela Mistral KF)
Zenaida Abbaspour (Filippinska kultur- fritidsföreningen i Botkyrka)
Jovita Bergström (Svensk Filippinska vänskapsförening, Jönköping)
Maria Rosario Enriquez Jonsson (enskild medlem)
Mohibul Ezdanikhan (föreningen Doyel, Stockholm)

Suppleanter: Anders Persson (Internationella huset, Olofström)
Susanne Westman (Svensk Filippinska vänskapsförening, Jönköping)
Revisorer: Karl-Olof Olsson och Kalle Wrane (aukt. revisor)
Revisorssuppleanter: Christian Stark och Kenneth Matsson
Valberedning: Thomas Bergström, Carmen Olsson och Fadl Abdul Nabi.

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUNDS MEDLEMMAR 2010
Immigranternas Riksförbund hade under 2010 följande medlemsorganisationer:
Antal med. Organisation
100
Al-Hadi kulturförening, Kristianstad
66
Bayanihan, Svensk-filippinska vänskapsföreningen, Helsingborg
67
DOYEL, A Social and Cultural Organization of Bangladesh, Stockholm
271
Förenade Pakistanier i Botkyrka
9
Gabriela Mistral KF, Södertälje
25
IKIS, Internationella konstnärer i Sverige
43
Immigrant-institutet
54
Internationella Huset, Olofström
76
Libanesiska föreningen i Jönköping
68
Libanesiska föreningen i Linköping
187
Pakistan Cultural Society
160
Pakistanska cricket och kulturförening
32
SUDHI, Somaliska ungdomars hälsa och integration, Jönköping
77
Svensk Filippinska vänskapsföreningen, Jönköping
38
SVIFF, Sveriges internationella författarförening
Tyskspråkiga klubben, Nordvästskåne
samt 8 enskilt anslutna medlemmar.
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Under året 2010 hade Immigranternas Riksförbund sammanlagt 1.273 betalande medlemmar som var anslutna till lokala föreningar. Därutöver har föreningarna anmält
ytterligare ca 500 icke betalande medlemmar.

IRF:s MEDLEMSCIRKULÄR OCH IRF PÅ INTERNET
Två cirkulär (mars, september) skickades ut under året med information om årsmötet,
lokala aktiviteter, kurser, valdebatterna etc. Cirkulären produceras även online som
nyhetsbrev, vilket kommer att underlätta spridningen om man önskar att flera kan få del av
dem.
Immigranternas Riksförbund ansvarar för nättidskriften Invandraren. Den utkommer på
engelska, spanska och svenska. Adress: http://immi.se/invandraren/
Sedan året 1996 lägger Immigranternas Riksförbund även ut information på internet. Den
finns tillgänglig med egen hemsida under http:/www.immigranterna.immi.se/.

ARBETE MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH RASISM
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.
IRF var medarrangör för fackeltåget till minne av kristalnatten och mot rasim, nazism,
antisemitiskm och islamofobi, i Göteborg den 9 november.
IRF anslöt sig i slutet av året till kampanjen ”Typiskt svenskt”, som var en reaktion till att
sverigedemokraterna kom in i riksdagen.

ARBETE FÖR FLYKTINGAR
Immigranternas Riksförbund och medlemsföreningarna fortsatte 2010 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.
Immigrant-institutet har informerat om flykting- och asylfrågor via internet, svarat på
frågor från allmänheten och varit medarrangör för ett antal konferenser och seminarier.
Bl.a. arrangerades på institutet ett seminarium om barn på flykt den 6 mars, i samverkan
med sex andra organisationer. Som föreläsare medverkade juristen Anna Lundberg, docent
Elisabeth Elmeroth, socionom Åsa Olsson samt fredsforskaren Åke Widfeldt. Seminariet
avslutades med ett panelsamtal.
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IRF medverkar också i regeringens nya grupp för flyktingmottagande i syfte att får nya
arbetsformer för samverkan mellan det civila samhället och staten. Arbetet inom förbundet
har dock ännu inte kommit i gång.
Under året anslöt sig Immigranternas Riksförbund till kampanjen Rätt till Vård Initiativet.
Jafar Ali Mughal har varit förbundets representant. Flera möten anordnades under året. Två
konferenser anordnades, den ena den 23 februari med rubriken ”Papperslösas rätt till vård
– hur formas diskussionen inför val 2010?” och den andra den 26 november med rubriken
”Rätt till vård-konferensen”. Konferensen dokumenterades i <http://ratttillvard.se/.>
Ett förslag från en statlig kommitté som ska resultera i bättre vård även för papperslösa
väntas under 2011.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Flera av IRF:s medlemsföreningar har under verksamhetsåret bedrivit kontinuerlig
verksamhet för barn och ungdomar: språkundervisning, läxhjälp, kurser i hemkunskap
o.s.v., olika sporter, fester m.m.

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.
Invandrararbetarnas rättigheter har blivit en central punkt i förbundets kontakter med
myndigheter och politiker.

DEBATTER INFÖR VALEN 2010
Inför de svenska valen i september anordnades flera aktiviteter i vilka IRF var antingen
huvudarrangör eller medverkande:
Den 1 september anordnades en debatt i Folkets Hus, Biskopsgården, i samverkan med
Immigrant-institutet och Biskopsgårdens bibliotek inom EU-projektet ESME.
I panelen deltog Maria Bertsson (kd), Karin Greenberg ©, Agneta Granberg (m), Jahja
Zequirai (s), Ulf Kamne (mp), Maria Lindén (v) och Jasenko Selimovic (fp).
Ett liknande arrangemang ägde rum den 3 september i Stadsbibliotekets hörsal i Göteborg.
Där deltog Matilda G Stålberg (kd), Rosie Rothstein (fp), Eva Selin Lindgren (c) , Thomas
Martinsson (mp), Magdalena Streijffert (s), Hans Linde (v).
Den 7 september anordnades en valdebatt i Invandrarnas Hus i Borås. I panelen deltog
Johan Hellström (mp), Anne-Marie Ekström (fp), Ida Legnemark(v), Hans Gustavsson
(kd), Annette Persson Carlson (m), Hans Olsson (s) och Lennart Brunander (c).
Flera medlemmar i Immigranternas Riksförbund har kandiderat för olika partier, med
varierande resultat.
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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.
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
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.

REPRESENTATION
Riksförbundets representanter har deltagit i sammankomster arrangerade av olika organisationer och myndigheter.
Miguel Benito och Jafar Ali Mughal har företrätt förbundet.

MEDLEMSKAP I 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 kostnader.
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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.

MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER
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. I slutet av året bestämde Immigrant-institutet att
antingen hyra ut eller sälja fastigheten Invandrarnas Hus. Detta kommer att påverka IRF
negativt nästa år, och den nya styrelsen kommer att behöva arbeta för att hitta en bra
lösning till den uppkomna situationen.
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 positivt och tidigare års förluster har tagits tillbaka.
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. 2010 blev vinsten för IRF:s del 15 645 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 2010 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.
Antalet föreningar som fick administrationsbidrag ökade i relation till föregående år.

STYRELSENS AVSLUTANDE ORD
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 15 april 2011

Styrelsen
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