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Agera tillsammans nu
Mot bakgrund av den tilltagande främlingsfientlighet och rasism som sprider sig i
Europa och Sverige sökte SIOS medel hos MUCF för att driva ett projekt med syfte att
förmedla kunskap och engagera etniska och andra organisationer inom det civila
samhället i nya samverkansformer. Projektet Agera tillsammans nu drevs under tiden
juni 2013 till maj 2016.
Projektets mål
 Mobilisera SIOS medlemsförbund och synliggöra etniska organisationers roll,
betydelse och förutsättningar i arbete mot rasism och liknande former av
intolerans.
 Skapa förutsättningar för och etablera en Nationell plattform för civilsamhällets
organisationers gemensamma arbete mot rasism och liknande former av
intolerans.
Genomförande
Arbetet med dessa mål skapade var sitt eget spår. Det ena spåret omfattade en
kartläggning om förbundens kunskap och arbete med frågor om rasism och andra
former av intolerans. Handlingsplanen För ett inkluderande Sverige och ett fullvärdigt
medborgarskap togs fram. Dialogen omfattade nästan alla medlemsförbund och
regionala organisationer.
Det andra spåret omfattade seminarier, dialogmöte och en mässa mot rasism och
andra former av intolerans. I det spåret deltog många viktiga samhällsaktörer.
Projektets erfarenheter
I dialogen med förbunden diskuterades vad rasism är och hur den kommer till
uttryck. Det gjordes också jämförelser och kopplingar till begreppen integration och
mångfald. Vidare diskuterades Sverigedemokraternas framväxt och dess
partiprogram samt vilka konsekvenser deras program har för de etniska
minoriteterna och deras organisationer. Det framkom dessutom att det finns vissa
motsättningar mellan olika etniska minoriteter. Rasismens komplexitet uttrycker sig
inte endast genom ett förhållande mellan majoritet och minoritet, utan också
minoriteterna emellan. Etniska minoriteter är en del av samhällsordningen och därför
reproduceras de fördomar och rasistiska föreställningar som råder i samhället även
inom olika etniska minoriteter. Det är viktigt att förbunden tar upp dessa frågor till
diskussion och anordnar kunskapshöjande och medvetandegörande aktiviteter samt
främjar dialog mellan olika förbund.
När det gäller de förutsättningar som finns för att skapa en Nationell plattform för
civilsamhällets organisationers gemensamma arbete mot rasism och andra former av

intolerans konstaterades att detta arbete sker i ett landskap. Organisationer och
myndigheter samt andra aktörer intar i landskapet olika positioner och deras
verksamhet har olika inriktningar. Några aktörer definierar sig som antirasistiska,
andra betonar arbetet utifrån tolerans och/eller egen värdegrund, där ett mänskliga
rättigheters perspektiv är centralt. SIOS erkänns en särposition i det landskapet,
utifrån dess företrädarroll.
Aktörerna som deltog i de olika dialogmöten och seminarier som anordnades ansåg
att upprätthålla en kontinuerlig dialog var en mer fruktbar arbetsform. I den
kontinuerliga dialogen kan aktörerna träffas förutsättningslös, utbyta erfarenheter,
diskutera olika begrepp och dess innebörd samt resonera kring olika strategier och
metoder utan att följa en given agenda. Denna arbetsform ansågs ha bättre
förutsättningar att främja samverkan på sikt. Ett återkommande evenemang som kan
genomföras årligt och i form av en mässa mot rasism och intolerans sågs vara ett
viktigt fora och komplement till den kontinuerliga dialogen.
I dialogen framkom det också att sociala media och nätet är arenor där
främlingsfientliga och rasistiska åsikter sprids, där det skapas en rasistisk och
främlingsfientlig opinion som hittills varit framgångsrikt. De aktörer som arbetar mot
rasism och andra former av intolerans behöver ta fram strategier för att möta denna
utveckling.

Dialogen

Aktörer
Gemensamt ställningstagande mot rasism och andra former av intolerans

Internt arbete mot
Rasism och intolerans
Medlemsorganisationer,
Arbetsgivare, m.fl. som
Upplever att deras
Medlemmar eller arbetstagare ger uttryck för
rasism och intolerans.
Organisationer, aktörer
etc. som vill försäkra sig
om att de lever upp till sin
värdegrund.

Samverkan, kunskapsoch erfarenhetsutbyte
Deltagarna behöver inte
uppfinna hjulet på nytt.
Erfarenhetsutbyte av
metoder, material, etc.
Möjlighet att lyssna in
vad som är på gång.

Externt arbete mot
rasism och intolerans
Organisationer eller
Aktörer som bedriver
påverkansarbete har
intresse av att vara
tydliga med sin
värdegrund.

Möjlighet att påverka hur
debatten / dialogen går
gällande rasism och andra
former av intolerans.

Tips på vad andra
aktörer gör och
möjlighet till att
samverka eller ta
gemensamma initiativ.

Synliggöra deltagarnas
verksamhet mot rasism
och andra former av
intolerans.

Bidragsgivares
upplysningar om
projekt eller projektmedel att söka.

Aktörer i dialogen
Antirasistisk akademin
Apply Human Rights
Assyriska kvinnoförbundet
Boodla
Arvsfondsdelegationens kansli
Botkyrka kommun
Brottsförebyggande rådet
Centrum mot rasism
Chilenska riksförbundet
Diskrimineringsbyrån i Uppsala
Diskrimineringsombudsmannen
ECCARs Toolkit for Equality
Eritreanska riksförbundet
Expo
Folk och försvar
Forum för levande historia
Fryshuset
Föreningen Ordfront
Global Utmaning
Grekiska riksförbundet
Handikappförbunden (HSO)
Haninge kommun
Hela Sverige ska leva
Huddinge kommun
Internationella kvinnoförbundet (IKF)
International Women Center
Ideell kulturalians (IKA)
Italienska riksförbundet
Judiska församlingen Stockholm
Kinesiska riksförbundet
Kurdiska riksförbundet
Linköpings universitet
LO
LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer
Mångkulturellt centrum
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och
Civilsamhällesfrågor
Naturbruksskolornas förening
New Connexion
Nämnden för statlig stöd till trossamfund
Nätaktivisterna
Peace Works

Polska riksförbundet
Portugisiska riksförbundet
Regional SIOS Västra Götaland
RFSL, Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande
RFSL Ungdom
RIFFI, Internationella Föreningar
för Invandrarkvinnor
RIO – Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation
Rädda barnen
Röda Korset
Ryska riksförbundet
SACO
Sensus studieförbund
Serbernas riksförbund
Serbiska ungdomsorganisationen
SIOS Mellansverige
Skolverket
Somaliska riksförbundet
Spanska riksförbundet
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska FN-förbundet
Svenska kyrkan
Sverigefinska riksförbundet
Sveriges interreligiösa råd
Sveriges kvinnolobby
Sveriges Kommuner och Landsting
Syrianska riksförbundet
Södertälje kommun
TCO
Turkiska kvinnoförbundet
Turkiska riksförbundet
Ukrainska Alliansen
Ungdom mot rasism
Uppsala universitet
Yarsan riksförbundet

