Nyhetsbrev nr. 2 2022

Nytt på SIOS
Fortfarande är vi många som längtar till att de fysiska mötena ska kunna genomföras
som vanligt. Men det är viktigt att vi träffas på ett smitt säkert sätt och än så länge
håller SIOS sina styrelsemöten digitalt. Vi får se fram emot vårt
Representantskapsmöte (RM) den 21 maj – det kommer hållas fysiskt! Vi kommer att
vara på Mångkulturellt centrum i Fittja, lördagen den 21 maj. Kvinnokommittén
inleder med sitt RM 10:00-12:00, därefter är det lunch 12:00-13:00, 13:00 drar SIOS
RM igång och som håller på till uppskattningsvis 15:00. Därefter blir det en föreläsning
från en inbjuden organisation. Vi avslutar senast 17:00 med ett glas champagne och
lite mingel. Inför RM är det viktigt att förbunden anmäler ett ombud (som inte sitter i
styrelsen), anmäler er representant till styrelsen (för SIOS 1 person, för
Kvinnokommittén 2) och betalar in medlemsavgiften. Kallelse och fakturor har
skickats till förbunden.
SIOS har ansökt till MUCF om att få fortsätta med arbetet inom projektet ”SIOS –
Tillsammans mot pandemin”, vi väntar svar i början av maj. Vi har också sökt
projektbidrag för ett projekt inom deras utlysning mot rasism och andra former av
intolerans. Vi valde den här gången att söka för ett projekt som fokuserar på att ta fram
en bok om SIOS som en antirasistisk organisation som bedrivit ett arbete för våra
rättigheter här i Sverige i snart 50 år. Svar beräknas komma i slutet av maj eller början
av juni.
I projektet ”Upplevd rasism 2021 - 2022 – etniska organisationers perspektiv” har vi
skickat ut en enkät till era förbund som era styrelser får fylla i. Det här är en otroligt
viktig sammanställning över den faktiska rasismen som vi möts utav i samhället. Vi
behöver uppmärksamma denna rasism och medvetande göra andra i samhället om att
rasism finns och hur den ser ut och drabbar. Erica Stensson arbetar som projektledare
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på SIOS kansli i projektet och kommer ringa runt till förbunden för att be om några
intervjuer med utvalda personer. Deltagandet i enkäterna och intervjuerna är helt
anonymt och frivilligt.
Angående SIOS utskick av frågor till de politiska partierna rörande frågan om
borttagandet av det ekonomiska stödet till de etniska organisationerna så har vi fått in
skriftliga svar från Vänsterpartiet (som vi innan också rapporterat om att vi haft möte
med) och Centerpartiet. Tyvärr blev det bara ett skriftligt svar från Centerpartiet och
inget möte. Men Centerpartiet anser, likt Vänsterpartiet, på det stora hela att det är
positivt att behålla stödet till de etniska organisationerna och de ser oss som en viktig
aktör inom civilsamhället. Då frågan om borttagandet av stödet till de etniska
organisationerna lyftes i riksdagen var det främst Vänsterpartiet som försvarade de
etniska organisationernas rätt till stadsbidrag. SIOS kommer med anledning av
debatten i maj publicera en debattartikel som åter igen lyfter upp den aktuella frågan
om stöd till etniska organisationer.
SIOS fortsätter att delta i arbetet och samverkan inom CIVOS, PGF, IKA och Sveriges
Konsumenter m.fl. Den 27 april fokuserar hela PGF-mötet på etniska organisationer
och då särskilt på stödet till de etniska organisationerna. I det här arbetet är Bojan
Brstina från SIOS kansli en av huvudpersonerna och det mötet kommer bli en otroligt
viktig möjlighet för SIOS att uppmärksamma våra frågor. SIOS ingår även i nätverket
för generalsekreterare på MUCF.

Kvinnokommittén
Kvinnokommittén har varit på studieresa i Grekland! Där har de besökt organisationer,
både för att lära av hur de arbetar och jämföra med Sverige, men också för att skapa
kontakter inför eventuell framtida samverkan. Det har bland annat besökts en
kvinnojour i Aten. De har också gjort en rad besök vid historiska och andra sevärdheter
och har blivit än mer sammansvetsade som styrelse. Kvinnokommittén har tagit pulsen
på jämställdhetsarbetet i Grekland och kommit hem med mycket intryck, erfarenheter
och nya idéer.
Inom projektet ”Berätta mitt liv” där SIOS Kvinnokommitté är samarbetsorganisation
till organisationen Sverige berättar så har det genomförts och publicerats ett
poddavsnitt. I detta program så är det två av kvinnorna från Kvinnokommittén, Hulya
Sinemli och Marjana Tramosljanin som tillsammans med sina döttrar berättar om sin
historia och reflekterar över särskilda frågor tillsammans med en samtalsledare på
Sverige berättar.
Kvinnokommittén har deltagit i Ukrainska Alliansen och Svensk-Moldaviska
Internationella föreningens firande av internationella kvinnodagen. Kvinnokommittén
har också genomfört föreläsningarna ”Tid att leva”, om stress, med Lena Gyllenman
(leg. psykolog, beteendeanalytiker och STP-psykolog i neuropsykologi) samt
föreläsning av poeten Birgitta Lindqvist, om livet som medföljande, att ha familj och
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barn i olika kulturer och vilken skillnad det innebär i olika levnadssätt, utifrån
erfarenheter från Kina, Japan, Egypten, Spanien och Frankrike.

SIOS regionala organisationer
SIOS fortsätter arbetet med att försöka öka organiseringen och samarbetet mellan
föreningarna i regionerna. För Västra Götalandsregionen genomfördes det i Göteborg
ett regionalt möte den 2 april, tyvärr med bara ett fåtal deltagande föreningar. Men
tjänstemän ifrån kulturnämnden deltog och det pratades bland annat om att
möjliggöra för föreningar som inte har någon lokal att hyra en gemensam lokal. Tack
till er föreningar som kom! Nästa gång hoppas vi på fler.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Arbetet löper på som vanligt med ett fortsatt högt söktryck. ADB har gjort sin
verksamhetsberättelse för 2021 och redovisat sin slutrapport till MUCF. Är ni
intresserade av att ta del av verksamhetsberättelsen så ta kontakt med SIOS kansli.
Det har också lämnats in en slutredovisning av 2021 till Botkyrka kommun samt en
ansökan om bidrag för 2022. SIOS håller på att rekrytera en ny medarbetare till ADB
eftersom Emmi Kjälled är tjänstledig. Sprid gärna annonsen för tjänsten som ni
finner här.
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