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Förord
Antirasismen syns och hörs mer än på länge. Under de senaste åren har flera
aktörer tagit striden mot extremhögerns nätsoldater på kommentarsfält och
forum, frågan om diskriminering tycks ha hamnat högre upp på dagordningen,
inte minst under den uppmärksammade Reva-debatten, det ökade stödet för
Sverigedemokraterna har tvingat allt fler att sätta sig in i och formulera argument mot partiets nationalism. Samtidigt satsar fackförbund, kommuner och
företag på att öka sin kunskap om rasism och, inte minst, på att bli mer inkluderande. Kanske syns den ökade kraften i den antirasistiska frågan bäst i de
yviga interna debatterna kring rasbegreppet och strukturell rasism.
Antirasismen syns och hörs för att den behövs. Ute i Europa är den organiserade rasismen och intoleransen en etablerad del av den politiska kartan. I Nederländerna förklarade tidigare i år Geert Wilders, vars Frihetsparti för tillfället
är landets största i opinionsmätningarna, att islam är ett större problem än den
ekonomiska krisen. I Grekland har nazisterna i Gyllene gryning etablerat sig
som landets tredje mest populära parti. Och sedan valet för tre år sedan har
vi tvingats inse att Sverige inte på något sätt är vaccinerat. Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har varit en katalysator för extremhögern som fylls
med mer och mer självförtroende för varje gång Sverigedemokraterna ökar i
opinionen. Samtidigt har framgången varit en väckarklocka för de som vill ha
ett annat samhälle än Jimmie Åkesson. För partiets framgång har väckt frågor,
inte bara om vad det är som gör att människor röstar på partiet, utan även lika
mycket om vad partiets framgångar säger om Sverige och i förlängningen vad
den europeiska extremhögerns framgångar säger om vår del av världen.
För problemet är förstås inte bara olika former av högerextrema grupper och
partier. Utan även diskriminering och marginalisering av människor på grund
av deras religion, hudfärg eller härkomst tornar upp som en av vår tids största
utmaningar, för dem som utesluts och för de som vill ha ett samhälle där alla
får plats på lika villkor.
Det hör ihop. Extremhögern finns för att det finns människor som av olika
skäl tycker att deras argumentation är rimlig. Och de finner den rimlig för att
den vilar på en uppdelning mellan vi och dem som sitter djupt rotad, inte bara
i de högerextrema gruppernas innersta kretsar, utan i viss mån i oss alla.
Frustrationen, vreden, oron och drömmen om ett annat samhälle får den
antirasistiska frågan att bubbla. Det har den gjort förr. Antirasismens styrka
tycks vara cyklisk. Den kommer och går. Men den uppstår inte av en slump.
För antirasismen handlar inte bara om moral, om rätt och fel. Det handlar
om politik. Och som alla politiska rörelser och miljöer påverkas den av två
avgörande faktorer, externa och interna.
De externa vet vi om. Rasismen i dess olika former finns där ute. Men hur ser
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det ut inuti den antirasistiska miljön? Hur mår antirasismen och vilka interna
utmaningar har den?
Vi har i den här rapporten valt att rikta blicken bort från den politiska miljö
som vi vanligtvis bevakar och analyserar och istället tittat på några av de grupper som försöker göra något åt rasism. Anledningen är enkel. Vi vet inte, och
vi är övertygade om att ju mer antirasister vet om andra i samma sits, desto
tydligare blir de gemensamma utmaningarna och desto lättare blir det att prioritera och arbeta långsiktigt.
Vi är medvetna om att den här rapporten inte ger en fullständig bild av den
antirasistiska miljön. Mycket finns fortfarande kvar att undersöka och diskutera. Förhoppningsvis kan resultatet öppna upp för ett givande samtal om
hur kunskapen om antirasismens interna omständigheter kan öka och användas på bästa sätt.
Daniel Poohl
Verkställande direktör Stiftelsen Expo
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Inledning
Stiftelsen Expo har sedan 1995 arbetat med att kartlägga, granska och informera om högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Med denna
rapport önskar vi kunna bredda vårt eget och läsarens synfält och undersöka
hur en del av den antirasistiska rörelsen i Sverige upplever sitt eget och andra
antirasistiska aktörers arbete. Vilka utmaningar möter aktörerna? Vilka är de
aktiva? Hur uppfattas den antirasistiska miljön som de själva verkar i? Genom
att intervjua elva lokala antirasistiska aktörer från Malmö i söder till Luleå i
norr har vissa slutsatser kunnat dras.
Dagens Sverige har ett stort antal antirasistiska aktörer, aktörer som med
olika idéer och metoder arbetar för att motverka rasism. Det finns mycket
kraft, bra idéer och många människor i dessa verksamheter. Trots detta jobbar
många i motvind – med en omgivande hotbild, interna problem och med uppfattningen av en svag och splittrad antirasistisk rörelse. Genom rapporten visas
problemen och möjligheterna som de intervjuade företrädarna för verksamheterna har delat med sig av och ger läsaren en glimt av hur dagens antirasism
ser ut. Expo sitter inte inne på svaren – men med förhoppningen att denna
rapport kan väcka tankar och ge inspiration till nya verksamheter och metoder,
kanske till och med idéer om hur antirasismen kan växa sig starkare?

Bakgrund antirasism
Här nedan följer en kort historisk beskrivning av den organiserade antirasismen i Sverige för att sätta denna undersökning i sitt sammanhang.
Den svenska antirasistiska rörelsen har redan sedan dess födelse under
1930-talet haft varierande enande funktion och genomslagskraft. Statsvetaren
Jan Jämte beskriver i en tidskriftsartikel utvecklingen utifrån fyra rörelsevågor
(Jämte, 2012). Antirasismen har drivits på av en mångfald av aktörer, allt ifrån
politiska aktörer och kyrkor till organiserade minoritetsgrupper, människorättsorganisationer och kulturföreningar. Och antirasistiska rörelseorganisationer,
vilka är de som undersöks i denna rapport. Mångfalden av perspektiv har vid
vissa tidpunkter varit den antirasistiska rörelsen till gagn, medan den vid andra
tidpunkter har lett till konflikter och splittring inom rörelsen.
Den första vågen av antirasism skedde under 1930-talet i form av en kamp
mot nazism och fascism. Den andra vågen kom som ett svar på apartheidsystemet i Sydafrika under 1950-talet och innehöll en bred grupp av aktörer, vilket
till sist innebar en splittring mellan de moderata och mer radikala grupperingarna. Under 1980-talet kom en tredje våg av antirasism som syftade till att
förbättra villkoren för flyktingar och invandrare samt att motverka nationell
högerextremism som hade fått större spelrum genom exempelvis Bevara Sverige Svenskt och senare även Sverigedemokraterna. Den tredje vågen innebar
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också det första försöket att bilda en lokalt förankrad antirasistisk folkrörelse,
bland annat i och med föreningen Stoppa rasismen. Men denna breda massa
av aktörer innebar återigen problem: den minsta gemensamma nämnaren
urvattnades och rörelsen blev lidande av en ökande institutionalisering och
byråkratisering. Däremot hade rörelsen lyckats belysa den nationella rasismen
på ett sätt som saknade motstycke i historien (Jämte, 2012).
Den fjärde och sista vågen ägde rum från början av 1990-talet till mitten av
00-talet. Fokus låg fortfarande på högerextremism, men också på den strukturella rasismen. Den strukturella inriktningen innebar dock svårigheter då
den inte riktades mot en tydlig fiende utan det samhälle som vi alla är en del
av. Denna våg innehöll massmobiliseringar utlösta av rasistiska våldsdåd, men
stannade vid detta och den breda mobiliseringen mellan dessa våldsdåd var
svag. De som försökte ena rörelsen i form av paraplyorganisationer och nätverk
började snarare konkurrera med varandra. I mitten av 90-talet tog även staten
ett kliv in i det antirasistiska arbetet och började ta en alltmer aktiv roll.
Centrum mot rasism bildades på statligt initiativ och blev en paraplyorganisation för verksamheter som bedrev ett antirasistiskt arbete. År 2006 drog dock
regeringen in det ekonomiska bidraget till Centrum mot rasism med motiveringen att organisationen hade misslyckats med det opinionsbildande uppdraget. Sedan dess har det inte skett några liknande större initiativ till att skapa en
enad antirasistisk rörelse. Den svenska antirasismen kan i dag beskrivas som
brokig, och snarare klassas som en miljö än en rörelse (Jämte, 2012).
Fjärde vågen är över, men vi lever nu i en spännande antirasistisk tid och kan
vara på väg mot en femte våg av antirasism. En ny bild av antirasism håller
delvis på att växa fram i samhället där nya idéer och strategier kan få blomma
ut (Jämte, intervju 2013).

Metod - Definitionen av antirasistiskt arbete
De verksamheter som undersöks i rapporten utför ett antirasistiskt arbete. För
att kunna sätta fingret på vad ett sådant arbete faktiskt innebär väljer vi att
utgå från statsvetaren Jan Jämtes definition av vad det innebär att vara antirasist:
1) en medvetenhet, förståelse och ett erkännande av problem med rasism
2) ett aktivt ställningstagande mot rasism och för antirasistiska ideal
3) ett faktiskt agerande, privat eller genom grupper och organisationer, i
syfte att lösa problem med rasism genom att förändra samhället och/eller andra
människors sätt att tänka och agera (Intervju Jan Jämte).
Antirasistisk verksamhet syftar till att lösa rasismens problem genom att arbeta med att förändra samhället och/eller människors sätt att tänka och agera.
Grundläggande för verksamheten är det aktiva ställningstagandet mot rasism
samt en medvetenhet och förståelse kring de problem som rasism medför.

lokal antirasism – en studie av elva antirasistiska initiativ

7

Avgränsning
Ett stort antal organisationer bedriver antirasistisk verksamhet men vi har
gjort en avgränsning till de organisationer som både definierar sig som antirasistiska och bedriver ett arbete som främst syftar till att motverka alla former
av rasism, dvs. inte enbart riktad mot en specifik minoritetsgrupp. Denna
avgränsning underlättar jämförelsen mellan organisationer, som alltså är
liknande varandra. Det praktiska arbetet kan sedan ta sig olika uttryck; skilda
målgrupper och metoder, olika idéer och visioner. Här ryms både att vara mot
något, exempelvis främlingsfientlighet, och att vara för något, till exempel
mångfald.
Vi har gjort ytterligare en avgränsning genom att undersöka verksamheter
som i huvudsak bedrivs ideellt och dessutom är partipolitiskt obundna. Vi
har alltså uteslutit verksamhet i statlig eller kommunal regi, däremot ingår
verksamheter som får statligt finansiellt stöd samt tvärpolitiska samarbeten.
Dessutom görs en avgränsning vid nationella kontra lokala initiativ, där fokus
läggs på det lokalt förankrade antirasistiska arbetet. En del av verksamheterna
är lokalgrupper eller en gren av en större organisation. Frågorna som ställts
är endast inriktade på den lokala verksamheten och svaren gäller därmed inte
organisationen i stort.

Intervjuer och urval
Vi har genomfört semistrukturerade telefonintervjuer för att ta fram underlag
till rapporten.
Följande organisationer valdes ut:
Nyckelskramlarna
Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU)
Antirasistiska filmdagarna i Väst (ARF)
Ungdom mot rasism i Luleå
Tamams studentförening i Lund (TSiL)
5i12-rörelsen
Asylgruppen i Lund
Ett Luleå för alla
Nätverket Antirasister Uppsala län (UMR)
Fotboll mot rasism (FMR)
Stoppa nazismen aktivt ickevåld (SNAIV)
Urvalet av organisationer gjordes utifrån avgränsningarna och definitionen
av antirasistiskt arbete. Därutöver finns det en geografisk bredd (Malmö till
Luleå), både stora och små aktörer och en variation mellan när verksamheterna startade (mellan åren 1988 och 2012). Läs mer om respektive verksamhet i
slutet av rapporten under rubriken Verksamhetsbeskrivning.
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En representant från vardera organisation fick under 60 minuter ett 15-tal
frågor kring verksamheten. Alla intervjupersoner fick alltså samma frågor, men
det fanns även plats för längre egna resonemang och följdfrågor (se bilaga med
frågor).
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Resultat
Här nedan följer en presentation av intervjusvaren. Därefter följer en diskussion av den bild vi har fått av organisationernas verksamhet.

Bakgrund
De intervjuade organisationerna startade sin verksamhet mellan åren 1988
(5i12-rörelsen) och 2012 (Ett Luleå för alla och Ungdom mot rasism i Luleå).
Ett tydligt mönster kring starten kan snabbt urskiljas - nästintill alla (nio
av elva) av de undersökta verksamheterna har initierats som en reaktion på
rasism eller främlingsfientlighet. Denna rasism har lika ofta tagit sig i uttryck
i den nära omgivningen – på skolan, mot närstående, i kommunen eller regionen. En avgränsning i rapporten är att undersöka lokalt verkande antirasistiska initiativ, och det visar sig att flertalet av dessa alltså har utlösts av just
lokala händelser som exempelvis lokal nazistisk aktivitet i form av flygbladsutdelning eller demonstrationer, Sverigedemokraternas inflytande i kommunen
eller flyktingfientlighet.
Undantagen till de verksamheter som startats som en reaktion på rasism
eller främlingsfientlighet hittas i projekt med ursprung i integrations- och antidiskrimineringssatsningar. Diskrimineringsbyrån Uppsala startade på initiativ
från Uppsala föreningsråd efter en integrationsdag och Tamams studentförening i Lund startades av moderorganisationen Tamam efter att de upplevt
satsningen på integrationskonceptet Internationen som ett lyckat koncept och
ville fortsätta driva detta genom en ny gren av verksamheten. Undantagen från
det reaktiva kan dock diskuteras eftersom de uppenbarligen skapades som ett
svar på den samhälleliga diskrimineringen och problem kring att få olika grupper att mötas på ett naturligt och jämlikt sätt. De är alltså också en reaktion,
men snarare på ett generellt samhälleligt problem till skillnad från de andra
som är startade som en reaktion på en specifik rasistisk eller främlingsfientlig
händelse. För att få mer utförlig information om respektive verksamhets början se avsnittet Verksamhetsbeskrivning sist i rapporten.

Verksamheternas syften och visioner
Då majoriteten av verksamheterna är skapade som en reaktion på en specifik
händelse, alltså att vara mot något, kan detta tänkas avspeglas i syftet. Intressant nog visar resultatet att endast tre av aktörerna främst syftar till att
vara mot något, att lika många har ett syfte att vara för något och att flertalet
(sex stycken) har ett syfte som är både för och emot något i samhället.
De delarna av syftena som innebär ett motstånd kan exempelvis vara att
motverka antidemokratiska krafter i samhället, att bidra till ett bättre Sverige fritt från rasism och främlingsfientlighet, att förändra diskriminerande
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maktstrukturer, motverka institutionaliserad rasism och att protestera mot
nazistiska grupperingar. De delar av syftena som är för något är i stort sett en
positiv omskrivning av de negativa – alltså att syftena snarare fokuserar på att
skapa möten och förståelse mellan människor, ett öppet demokratiskt samhälle, social rättvisa, integration och att alla människors lika värde ska synas i
praktiken.
Verksamheternas visioner och mål påminner mycket om de positiva syftena. Hälften av de intervjuade svarade utifrån ett mer långsiktigt perspektiv
där visioner som ett mer integrerat samhälle, att de mänskliga rättigheterna
efterföljs, att förekomsten av diskriminering minskar och en långsiktig samhällelig förändring mot ökad inkludering nämns. Övriga intervjuade svarar i mer
kortsiktiga, konkreta och småskaliga termer. Det bör tilläggas att sammanställningen av både syften och visioner gäller verksamheterna på ett lokalt plan och
att de aktörer som ingår i större organisationer eller nätverk möjligen svarar
annorlunda i förhållande till de visioner och syften som formulerats på central
nivå.

Antirasistiska metoder
Trots att man har liknande syften använder verksamheterna olika metoder.
För att se metoderna för en specifik organisation/förening se Verksamhetsbeskrivning. Här nedan följer en sammanställning av de vanligast förekommande metoderna.
Gemensamt för alla verksamheter är att de har en bred metodarsenal – det
initiala arbetet breddas och omvärderas i takt med att verksamheten växer sig
allt större eller genom interna diskussioner om hur budskapet förmedlas bäst.
Ingen verksamhet har föreläsningar som huvudgren, men en majoritet har
kommit att komplettera arbetet med föreläsningar. Traditionella metoder som
manifestationer och demonstrationer används ungefär i samma utsträckning
som arbete med opinionsbildning och skrivande av debattartiklar, vilket sex
respektive fem av verksamheterna använder sig av.
Fyra av initiativen använder film i arbetet och använder kulturen som en
antirasistisk kraft. Filmerna kan användas i utbildningssyfte och/eller för
att skapa diskussioner. Antirasistiska filmdagarna i Väst, som är den enda
verksamheten med främsta fokus på film, lyfter fram filmens förmåga att nå
känslan hos människor och som leder till en mer öppen inställning till efterföljande samtal. Filmupplevelsen fördjupas alltså med fakta och diskussioner.
Studiecirklar är en metod som nämnts vid tre intervjuer. Två av verksamheterna har använt sig av detta i det interna arbetet – gällande genusfrågor och
kunskapsutjämning inom gruppen i ena fallet och bokcirkel som inspiration
för uppbyggnaden av verksamheten i det andra fallet. Bokcirkel har även det
tredje initiativet använt sig av – då som öppna bokcirklar med efterföljande
diskussioner.
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Slutligen använder sig sex av de elva verksamheterna av något som kan klassas som gemenskapsfrämjande aktiviteter som riktar sig till en bred målgrupp i
lokalsamhället. Det kan handla om att skapa nya mötesplatser, fotbollsturneringar, aktiviteter på stadens torg eller öppna filmvisningar och diskussioner.
Genomgående för i stort sett alla initiativ är att de arbetar med förebyggande
kunskapsbaserat arbete, ibland även åtgärdande, och att ungefär hälften av
verksamheterna även bedriver antirasistiska gemenskapsfrämjande aktiviteter.

Finansiering
Finansieringen verkar vara ett ständigt återkommande huvudbry för så gott
som alla organisationer/föreningar i undersökningen. Alla är beroende av
externt ekonomiskt stöd, dock i varierande grad. De som inte är starkt beroende av externt stöd är de som antingen driver gratis/billiga aktiviteter eller
de som själva finansierar en del av verksamheten. Att som Nyckelskramlarna i
Nyköping skramla med nycklar en gång i veckan kräver ingen finansiering. Att
träffas i gratis eller billiga lokaler för studiecirklar behöver inte kosta särskilt
mycket. Vissa typer av verksamheter går även att självfinansiera – genom
medlemsavgifter, försäljning och/eller arvoderade uppdrag.
Diskrimineringsbyrån Uppsala har exempelvis en tredelad finansiering med
en del statligt bidrag från Ungdomsstyrelsen, en del lokalt/regionalt bidrag
från kommunen och slutligen en del egna medel (Diskrimineringsbyrån
Uppsala, 2013). Den egna finansieringen kommer från externa projekt som
Diskrimineringsbyrån kan ta betalt för att utföra. Med denna tredelade modell
blir organisationens ekonomi mer stabil och obunden (Intervju DU).
Ett sätt att finansiera verksamheten är att ta betalt, men det är dock ingen självklarhet, och dessutom är många verksamheter både omfattande och
kostsamma. I takt med att organisationer växer och ambitionsnivån höjs krävs
exempelvis mer administrativt arbete och aktörerna blir alltmer beroende
av att kunna ha heltidsarbetande personal – vilket leder till ökade kostnader.
Samtliga av de elva undersökta verksamheterna drivs helt eller delvis på ideell
basis, fem av dem har en eller flera anställda. Alla med anställda drivs främst i
projektform – något som är ett nödvändigt ont då det är en form som innebär
att finansiärerna binder upp sig över en viss tid med kravet att projektplanen
följs. Projektfinansieringen innebär en räddning för många antirasistiska initiativ, men med detta följer negativa aspekter. Dels kan det innebära en ekonomisk och organisatorisk styrning som inte alltid gynnar verksamheten då
behoven kan förändras över den period som projektet är bundet till. Och dels
innebär detta en kortsiktighet som kan skada organisationen/föreningen på
sikt. Antingen behöver mycket tid läggas ned på att hitta nya finansiärer för att
kunna fortsätta driva ett arbete, eller så tar projekt slut. Då projekten tar slut
försvinner kompetenta personer, som dessutom tar med sig den kunskap som
byggts upp under projekttiden. Verksamheter som tidigare varit starka och haft
anställda som kunnat ansvara för de ideella kan dessutom tvingas omorganisera hela organisationsstrukturer om de ekonomiska förutsättningarna försvin-
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ner, om än bara tillfälligt.
För att inte måla upp en alltför mörk bild av de ekonomiska förutsättningarna för det antirasistiska arbetet ska det påpekas att finansiering kommer från
en rad olika håll. Fem av verksamheterna får ekonomiskt stöd från kommunen,
tre från regionen, landsting eller länsstyrelsen. Lika många har kunnat utvecklas med hjälp av stipendier eller prispengar (från exempelvis Artister mot nazister eller Skandias ”Idéer för livet”). Några får bidrag från Ungdomsstyrelsen, Allmänna arvsfonden och EU – vilket kan innebära relativt stora summor
pengar och stabilisera den ekonomiska ryggraden i organisationen.
Att samarbeta med kommunen ser många av de intervjuade som en fördel,
men det finns också exempel på de som ställer sig frågande till en nära relation
till stat och kommun. En intervjuperson menar att den ideella sektorn måste
hålla tungan rätt i mun om man inleder ett sådant samarbete och ställa krav
på makthavarna. Dessutom frågade sig samma person varför ett ökat intresse
från kommuner, landsting och länsstyrelsen har uppkommit de senaste åren –
om det möjligtvis finns ett intresse av att ideella organisationer ska utföra det
arbete i den sociala sektorn som skulle kunna skötas genom de egna institutionerna.
Sammanfattningsvis är de ekonomiska förutsättningarna en viktig faktor för
att kunna bedriva verksamheterna. Att verksamheterna drivs i projektform och
relationen mellan den ideellt drivna antirasismen och staten, kommunen och
regionen kommer att diskuteras vidare i Diskussionsavsnittet.

Sammansättning i grupperna
I frågor kring de aktiva gruppernas sammansättning fick intervjupersonerna
besvara frågor rörande kön, etnisk bakgrund och ålder. Etnisk bakgrund är
ett komplicerat begrepp, och Expo specificerade här inte innebörden av detta
begrepp. Det som presenteras här är alltså verksamheternas egen uppfattning
av den etniska representativiteten.
Fem av de elva undersökta organisationerna/föreningarna svarade att de
upplevde sig ha en bra representation av både svenskfödda och utlandsfödda,
en god etnisk mångfald. Resterande sex sade sig ha en övervägande majoritet
personer med svensk bakgrund. Detta har av vissa organisationer setts som ett
misslyckande och ett hinder. Både SNAIV (Stoppa nazismen aktivt icke-våld)
och DU (Diskrimineringsbyrån Uppsala), där de flesta aktiva har en svensk
bakgrund, problematiserar detta. Båda aktörerna har arbetat aktivt för att
förändra detta men har ännu inte lyckats lösa problematiken. Det är till exempel få med icke-etnisk svensk bakgrund som söker praktik hos DU. Många
av dem med annan etnisk bakgrund än svensk som redan arbetar inom verksamheterna vittnar om att det är otroligt påfrestande att i sitt arbete konstant
tvingas konfronteras med det hat och de rasistiska strukturer som finns.
Asylgruppen i Lund menar att det arbete som de har valt att fokusera på
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(juridiskt arbete med främsta fokus på författande av verkställighetshinder) i
sig självt är exkluderande för personer som befinner sig i asylprocessen eller är
nyanlända i Sverige, att språkbarriären upplevs som alltför stor och att dessa
personer då endast kan engagera sig som tolkar. Det finns en önskan om att
fler människor som är asylsökande och nyanlända ska kunna engagera sig – för
det finns ett stort intresse från asylsökande och nyanlända. Asylgruppen menar
att förutsättningarna för att dessa exkluderingsmekanismer ska minska är att
gruppen får mer resurser och kan satsa mer på andra områden än det juridiska,
exempelvis social verksamhet.
Åldrarna hos de aktiva skiftar mycket från organisation till organisation. I
fyra av organisationerna finns en stor åldersbredd bland de aktiva, två organisationer har främst medelålders eller äldre personer, medan fem organisationer
har övervägande unga aktiva. Tre av dessa (FMR, UMR och TSiL) riktar sin
verksamhet enbart/främst till unga och har också en yngre grupp av aktiva. En
tendens är även att unga, universitetsutbildade kvinnor är överrepresenterade
i organisationerna. Vilket leder vidare till frågan kring könsfördelning - som
visar att åtta av elva organisationer har viss eller övervägande majoritet kvinnor som är aktiva.
Något som också är värt att nämna, som några av organisationerna också
påpekat, är de aktivas yrkes- och studiebakgrund. TSiL som är en studentorganisation öppen för alla Lunds studenter och unga, har en tydlig majoritet
aktiva som studerar humaniora och statsvetenskap. Nyckelskramlarna har
främst aktiva med bakgrund i skolans värld samt i föreningar. Även Antirasistiska filmdagarnas aktiva vuxna beskrivs som fritidsledare, lärare, kulturproducenter och kuratorer. Flera av organisationerna har dessutom aktiva politiker
som medverkar i verksamheten. Ur detta växer det fram en bild av en relativt
utbildnings/yrkeshomogen grupp som är aktiva, där fokus på samhälleligt och
socialt arbete är av stor vikt.

Målgrupp och rekrytering
Vilka riktas de antirasistiska verksamheterna till? En del verksamheter väljer
att rikta in sig på specifika målgrupper som unga, politiker, nyanlända, skolungdomar, företag eller andra organisationer. Andra har hela samhället som
målgrupp och försöker skapa så öppna aktiviteter som möjligt. Och en del har
kombinerat dessa – som exempelvis Fotboll mot rasism och 5i12-rörelsen. De
har båda en övergripande satsning som riktas till stora folkmassor – exempelvis
genom FMR:s ”Ge rasismen rött kort”-manifestation på allsvenska fotbollsmatcher och 5i12-rörelsens manifestation mot rasism på landets gator och torg
såväl som i Europaparlamentet. Men de har också mindre, mer riktade insatser
på skolor, hos lokalpolitiker och i fotbollsklubbar.
En förutsättning för att verksamheten ska kunna fortgå och växa är ett
inflöde av nya medlemmar, ideella krafter och/eller anställda. Fyra av elva

lokal antirasism – en studie av elva antirasistiska initiativ

14

organisationer bedriver en aktiv rekrytering av volontärer. Att inte aktivt
rekrytera betyder dock inte ett uteblivet inflöde av personer – genom att synas
med aktiviteter och föreläsningar, genom sociala medier, hemsidor och demonstrationer sprids budskapet likväl. Att inte bedriva aktiv rekrytering kan
även, som i ett fall, bero på en alltför snabbt växande ny organisation där de
drivande behöver dra i bromsen för att återvinna kontroll och styra aktiviteterna i den riktning de avsett göra. Rekryteringsmetoderna som används är ofta
av traditionell karaktär: flygblad, planscher, bokbord samt prata på skolor och
i de sociala sammanhang där de verkar. Att endast sprida information om organisationen i vänskapskretsen kan dock innebära ett uppenbart problem om
verksamheten eftersträvar mångfald – en homogen vänskapskrets återspeglas i
organisationen (snöbollseffekten).

Samarbeten
Samarbete med andra aktörer är ett genomgående tema hos alla intervjuade
verksamheter, dock av varierande grad. Nyckelskramlarna och SNAIV har
exempelvis inga löpande, regelbundna samarbeten men samverkar ibland med
andra aktörer. Andra verksamheter ingår i stora internationella nätverk eller
utgör en lokal gren i en större organisation, vilket gäller fem av elva initiativ.
Nätverket Antirasister Uppsala Län är i sig ett samarbete mellan en rad olika
aktörer som verkar antirasistiskt, vars syfte är att stärka varandra både i det
enskilda och gemensamma arbetet mot rasism.
Vi har i denna rapport valt att fokusera på lokala antirasistiska initiativ, varför det är intressant att se ett mönster hos så gott som alla initiativ; de samarbeten som finns är lokalt förankrade. Oftast handlar det om ett samarbete med
en annan organisation, men även skolor, studieförbund (Sensus, Folkuniversitetet och ABF) och den egna kommunen hamnar högt upp på listan. Samarbetsorganisationer kan vara allt från Röda Korset och Rädda barnen till Ingen
människa är illegal och Pantrarna. Antirasistiska filmdagarna (ARF) berättar
om en balansgång i valet av samarbetspartners – där det finns ett värde i en
mångfald av organisationer där vissa kan vara mer radikala än ARF samtidigt
som verksamheten tjänar på att inte framstå som alltför radikal utan en mer
nyanserad antirasistisk aktör. Intressant nog är det endast drygt hälften av
initiativen som samarbetar med andra antirasistiska aktörer. Att samarbetena
antirasistiska aktörer emellan uteblir eller är småskaligt är ett faktum som
många av de intervjuade belyser och önskar en förändring kring. Mer om det
under rubriken ”Tankar kring den svenska organiserade antirasismen”.

Mottagande
Att vara en antirasistisk aktör i dagens samhälls- och politiska klimat är förenat med att mötas av missnöje och hot, men även uppskattning från stora delar
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av samhället. Nio av elva verksamheter startade som en reaktion på rasism
eller främlingsfientlighet i lokalsamhället och som en följd av detta blev de
kritiserade. Som den intervjuade vid Antirasistiska filmdagarna i väst sa: ”Det
vore konstigt om vi inte var med om det, med tanke på vårt namn och att vi
syns så mycket i media”. En motkraft möter alltid motreaktioner. Men den
utsträckning som samtliga verksamheter har blivit kritiserade eller hotade är
anmärkningsvärt. Resultatet går dock i linje med Expos tidigare granskningar
av förekomsten av hat och hot riktat mot den organiserade antirasismen.
Sju av organisationerna har blivit utsatta för vad som kan klassas som hot.
Det kan handla om fysiskt våld från organiserade högerextrema grupper. Det
kan handla om att en specifik persons adress, telefonnummer och bild läggs ut
på en högerextrem sajt eller internetforum. Det kan även vara uthängning av
gruppen på en högerextrem sajt med uppmaningen att infiltrera verksamheten,
som i Asylgruppen Lunds fall:
”Vi uppmanar den eller de bland er som tror sig ha fallenhet för detta att
försöka infiltrera Asylgruppen Lund genom att nappa på deras anrop och
utge er för att kunna inhysa dessa illegala, skaffa så mycket information som
möjligt och sedan överlämna denna till polisen så att både de kriminella som
ingår i gruppen kan lagföras och de illegala man agerar medbrottslingar till
kan överlämnas till myndigheterna och utvisas ur landet.” (Avpixlat, 2012)
Det förekommer också skrämseltaktik när verksamheterna har synts ute på
stan – i form av verbala hot och fotografier. Telefonsamtal, brev och e-post
med dödshot förekommer också. Men ett negativt mottagande från samhället
kan innebära mer än hot, det kan istället handla om en avvaktande inställning eller kritik. Kritiken som har riktats mot verksamheterna är av varierande
bakgrund och innehåll. Diskrimineringsbyrån Uppsala har fått aggressiva
kommentarer och mail när de driver rättighetsfrågor som kan uppfattas som
kontroversiella av allmänheten. Det har även förekommit i ett fåtal fall att personer, som blivit anmälda eller utredda i egenskap av ansvariga i något ärende
som byrån granskat, senare har uttryckt sig kritiska till verksamheten.
Även Fotboll mot rasism (FMR) och Tamams studentförening i Lund (TSiL)
berättar att kritiken ofta handlar om okunskap bakom de problemområden de
jobbar inom. FMR menar att folk kan bli skrämda av namnet och att en del
av de fotbollsklubbar som kontaktas inte upplever att de har några problem
och att FMR:s närvaro snarare skulle skapa problem. TSiL verkar i en konservativ och traditionellt präglad kontext, Lunds studentliv, främst genom
Akademiska föreningen som enligt den intervjuade präglas av vita män med
medelklassbakgrund som bemöter TSiL och dess förslag med en axelryckning. Asylgruppen i Lund betraktas av vissa som idealister, att de inte förstår
sig på verkligheten och drömmer om omöjliga utopier. Kritiken kan också
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komma från partipolitiskt håll, som i Antirasistiska filmdagarnas exempel, där
en sverigedemokratisk politiker i Borås ifrågasatte festivalen och deras filmval
(Intervju ARF). Däremot är det viktigt att understryka att samtliga intervjuade
har svarat på frågan hur verksamheten tagits emot i lokalsamhället främst i
positiva ordalag. Många upplever ett relativt varmt mottagande från allmänheten och media, ibland även av kommunen. Detta stöd i form av publicitet,
uppmuntrande ord från kända och okända, tacksamhet från andra verksamheter och kommunen och ibland även ekonomiskt stöd är självklart av stor
vikt för fortlevnaden.
Att verksamheterna omges av både hat och uppskattning visar 5i12-rörelsen
som utgör den äldsta antirasistiska rörelsen som undersökts. Rörelsen startades
på initiativ från bland andra den unga tjejen Sara, som en reaktion på främlingsfientligheten i lokalsamhället Härnösand. Sara mördades senare av en ung
flykting (5i12:a, 2013). Efter hennes död mottog hennes familj många brev.
Nedan följer ett av dessa:
”Stackars herr Wallin! Inte ens när Er egen dotter har blivit brutalt mördad
av en neger, kan Ni se saker och ting klart. Maken till förblindad ”anti-rasist” får man nog leta bra länge efter. Daltet med de ”stackars flyktingarna”
går före ert eget kött och blod. Skrämmande! Hur många svenska flickor och
pojkar måste dödas av dessa svarta parasiter, innan sådana som Ni fattar att
man inte kan blanda raser och kulturer hur som helst?!?
Med full fart rusar vi nu mot ett samhälle typ U.S.A med allt vad det innebär.
Den enda trösten i detta annars så tragiska fall, är den att det är två folkförräderskor som föll för det svarta avskummets kniv. VAKNA!!!” (5i12:b, 2013)
Saras pappa Stig Wallin berättar i samma video där han läser upp brevet att
detta var svårt att ta emot, att han inte kunde förstå denna ondska. Men sedan
fortsätter han berätta om ett annat brev som familjen tog emot samma dag:
”Till Saras föräldrar. Jag läser med respekt och rörelse om ert ädla uppträdande med anledning av den tragedi som drabbat er. Er handling för en
brutal värld lite bättre. Det utgår ett ljus från er och från torget i Härnösand,
som upplyser världen […]” (5i12:b, 2013)
Detta brev innebar den bekräftelse som familjen behövde höra, och Stig berättar att kärleksorden från brevets författare sedan överskuggade övriga hatbrev
totalt – och 5i12-rörelsen har nu verkat i 25 år (5i12:b, 2013).

Påverkan i lokalsamhället
Så, vad har tiden med antirasistisk verksamhet haft för påverkan på de aktuella
lokalsamhällena? De flesta som intervjuats menar att det är en svårbesvarad

lokal antirasism – en studie av elva antirasistiska initiativ

17

fråga, då många arbetar med attitydfrågor som är svåra att kvantifiera och se
tydliga resultat av. Verksamheten kan vara en bidragande faktor till en samhällsförändring utan att nödvändigtvis vara huvudaktören i denna omvandling.
Tre av verksamheterna menar att det är lättast att se förändringen hos
enskilda individer, att personer som de har arbetat nära har visat på en attitydförändring i antirasistisk riktning. Men påverkan och ett inlett förändringsarbete kan även ta mer konkreta former, där exempelvis Diskrimineringsbyrån Uppsala har hjälpt till att implementera likabehandlingsplaner på skolor
och bidragit till en ökad medvetenhet hos skolpersonalen kring antirasistiska
frågor. Även TSiL har genom Internationen (läs mer om konceptet under
Verksamhetsbeskrivning, TSiL) svart på vitt genom statistik kunnat se att
människor med olika bakgrund och sysselsättningar har träffats på den nyskapade mötesplatsen och dessutom gjort Internationen till en erkänd aktivitet
i lokalsamhället. Ett sista exempel på konkret påverkan i samhället hittar vi i
Salem där Stoppa nazismen aktivt ickevåld (SNAIV) har verkat.
Den högerextrema Salemmarschen utlöstes av mordet på den 17-årige Daniel
Wretström år 2000, som själv hade varit en del av den nationella rörelsen.
Wretström fick snabbt martyrstatus inom rörelsen och Salemmarschen blev ett
sätt att manifestera mot det mångkulturella samhället. Under många år pågick
det våldsamma antirasistiska motdemonstrationer vilket ledde till att Salemborna varken ville ha nazister eller antirasister på gatorna. Under marschdagen
stängde butikerna och människor höll sig inomhus. Men sedan SNAIV bildades år 2008 och höll motdemonstrationer utan våldsinslag tycks denna trend
ha vänt – handlarna i Salem startade istället en julmarknad under marschdagen
och en ny diskussion kring att få bort marschen väcktes (Intervju SNAIV). År
2011 flyttades marschen från Salem till centrala Stockholm, och 2012 meddelade arrangörerna att demonstrationen ställdes in.
Flera verksamheter menar att de har lyckats påverka genom att få upp de
antirasistiska frågorna på dagordningen. En större medvetenhet kring rasism
kan ha uppnåtts i lokalsamhället och aktiva deltagare har fått ökat självförtroende att reagera på och samtala kring rasism. Men det finns även en självkritisk
ådra när det gäller den ökade uppmärksamheten kring frågorna; ibland handlar det inte om huruvida antirasismen får ökat utrymme eller ej, utan snarare
om hur den antirasistiska debatten förs - en välmenande antirasism kan leda
till ett större ”vi och dom”-tänkande beroende på hur korten spelas, menar två
organisationer.
Att avgöra hur stor antirasistisk påverkan verksamheten har haft tycks vara
svårt. Nyckelskramlarna i Nyköping startades för att motverka de aktiva nazisterna på orten, som nu inte längre syns på stadens gator och torg. Vad som
påverkat denna utgång är svårt att utröna, men kanske är det just som Nyckelskramlarna säger: vad hade hänt om de inte hade funnits? (Tidskriften Expo,
nr 3 år 2009).
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Största utmaningarna
Verklighetens strukturella hinder, en oförståelse för arbetet mot diskriminering och främlingsfientlighet, det anonyma hatet på nätet och att värderingar
förskjuts som får samhället att långsamt acceptera rasistiska tendenser som
inte borde accepterats. Så kan delar av svaren låta på frågan ”Vilka är verksamhetens största utmaningar?”, där tre av de intervjuade svarade att just samhället i sig är en av de främsta utmaningarna. Övriga stora utmaningarna är
interna problem, där projektstyrning och ekonomi är två ofta förekommande
punkter.
Även andra typer av organisatoriska svårigheter är vanligt. Både SNAIV
och Asylgruppen i Lund menar att verksamheten skulle må bra av att växa
sig större med fler medlemmar – men med detta följer en kraftansträngning
från de redan aktiva. Asylgruppens nyrekryterade medlemmar behöver sättas
in i de juridiska processerna som de ska arbeta med och SNAIV behöver först
intervjua personer för att våga släppa in dem i verksamheten, i och med att det
är ett känsligt varumärke som de har lyckats bygga upp genom god dialog med
polisen och varit säkra på att inga våldshandlingar utbryter från de egna leden.
Angående just våld är detta Nyckelskramlarnas största utmaning – att kunna
hålla huvudet kallt och hålla sig till ickevåldslinjen trots möten med aggressiva
motståndare.
Ideellt drivna organisationer och föreningar möter ofta problem som tidsbrist, att ha kraften att orka arbeta vidare och hitta en balans gällande arbetsbördan. För 5i12-rörelsen som nu är inne på sitt tjugofemte år är den största
utmaningen att hålla igång verksamheten, att hitta en långsiktig lösning.
Asylgruppen upplever i perioder bakslag genom att den extrema arbetsbördan
gör medlemmarna så nedbrutna att de får ta en paus från verksamheten. Asylgruppen vittnar om att arbetet ibland känns som att ”man kastar vatten på
eld, men det slutar aldrig brinna” (Intervju Asylgruppen), delvis beroende på
att arbetet som bedrivs uppfattas som kortsiktigt. Detta delar de båda organisationerna i viss mån med flertalet av verksamheterna – oavsett om det gäller
strategi eller ekonomi – de önskar mer långsiktighet.
Ett sätt att upprätthålla ett hållbart arbete är att föreningar/organisationer
går samman, som i exemplet med Nätverket Antirasister Uppsala län. Där kan
de olika organisationerna samlas och byta idéer och kunskap, och nätverket
kan finnas för att stötta verksamheterna.
Slutligen är bristande kommunikation ett återkommande problemområde,
både internt och externt; den interna kommunikationen som möjliggör att alla
aktiva känner sig delaktiga och viktiga och den externa kommunikationen som
handlar om att kunna förmedla verksamhetens budskap och aktiviteter.

Tankar kring den svenska organiserade antirasismen
Efter alla frågor som har diskuterats med de elva antirasistiska lokala verksamheterna så finns det ingen som får ett så liktydigt svar som den som handlar
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om den svenska antirasismen i dag. Det finns en stor dos självkritik där sju av
tio verksamheter (Asylgruppen valde att uttala sig om asylrättsrörelsen) delar
bilden av en splittrad och ibland även svag antirasistisk rörelse och känslan av
frustration över detta.
Fram träder en bild från de sju organisationerna med en stor önskan att
samordna antirasistiska aktörer och att denna mobilisering skulle kunna bidra
till en starkare rörelse. Det handlar om samarbeten verksamheterna emellan
men också om en antirasistisk ”sambandscentral” som enar en hel rörelse. Två
organisationer nämner Centrum mot rasism som förslag på denna sambandscentral, men menar att den saknar den sprängkraften som krävs, trots att
potentialen finns.
Att samarbeten inte kommer till stånd förklaras bland annat genom att den
egna organisationen kämpar med att överleva själv och inte hinner med det
extraarbete som ett samarbete innebär, eller att organisationen helt enkelt inte
har kunskap om vilka andra antirasistiska aktörer som finns. I ett par fall säger
man att det finns ett revirtänkande och inre konflikter som omöjliggör goda
samarbeten. Att många antirasistiska aktörer arbetar parallellt men inte tillsammans kan bero på åsiktsskillnader som finns. Ett exempel på detta var när
två antirasistiska demonstrationer ägde rum på olika platser samma dag i en
svensk storstad – på grund av just åsiktsskillnader. Samtidigt som många önskar en enad rörelse så menar de intervjuade också att en mångfald av åsikter
berikar rörelsen. Kanske är det just det som är det svåra – att hitta den minsta
gemensamma nämnaren hos antirasistiska aktörer – utan att det blir uddlöst,
som den intervjuade för Antirasistiska filmdagarna i Väst uttryckte det.
En annan intressant aspekt av antirasismen i dagens Sverige är kommunernas och politikernas inblandning i frågan. Två av verksamheterna menar att
dessa aktörer inte tar tillräckligt stort ansvar för frågan om rasism och främlingsfientlighet, utan lämpar över ansvaret på frivilligorganisationer. Två andra
verksamheter menar det motsatta: att det ideella engagemanget som finns i
samhället bör premieras genom uppmärksamhet och ekonomiskt bidrag så att
det kan fortsätta drivas i ideell sektor. Faktum är att fem av de elva organisationerna delvis finansieras av kommunen de verkar i – huruvida detta ömsesidiga beroende är av godo eller ondo diskuteras under rubriken Diskussion.
Slutligen finns det en frustration över vilken uppmärksamhet rasister och
främlingsfientliga får i förhållande till antirasister. Sju verksamheter vill se
en mobilisering bland antirasister och ett samarbete som faktiskt leder till en
konkret påverkan; en inkluderande rörelse som inte fastnar i interna problemställningar utan som faktiskt agerar och kommer med förslag på en antirasism
i positiv anda.
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Diskussion
Efter elva timmars samtal med lika många antirasistiska aktörer är det främst
fem aspekter som är särskilt intressanta att lyfta fram. Under intervjuerna har
verksamheterna ofta beskrivits i positiva ordalag, vilket vittnar om en framtidstro och tilltro på den egna verksamheten. De fem aspekter som vi har valt
att sammanfatta och diskutera i diskussionsdelen kretsar dock främst kring de
utmaningar som verksamheterna möter – för att väcka ett samtal och konstruktiva tankar kring hur antirasismen kan bli ännu bättre.

Mottagandet och hotbilden
Upplevelsen kring mottagandet av verksamheten benämns oftast i positiva
ordalag. Att som nystartad organisation mötas av uppskattning, publicitet och
kanske även finansiering kan antagligen vara helt avgörande för fortlevnaden
av organisationen. Skulle det negativa överskugga de positiva reaktionerna
skulle vi antagligen inte ha så många antirasistiska initiativ runt om i landet
som vi har i dag.
Den kritik och/eller hotbild som omger dagens antirasistiska aktörer är omfattande och problematisk. Det verkar inte hindra verksamheternas fortlevnad
i särskilt stor utsträckning, men kan komma att stänga ute vissa grupper från
att engagera sig, personer som själva är föremål för den rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering som verksamheten arbetar för att motverka. Det
kan också innebära att den kraft som annars skulle lagts på något utvecklande
och konstruktivt istället används för att reparera de skador som hot och hat
kan skapa.
När den organiserade intoleransen är synlig i samhället – både politiskt och
på internet i form av forum och hemsidor, tycks detta sätta ännu mer hot- och
hatavtryck på de antirasistiska aktörerna. Flera av de intervjuade organisationerna har uttryckt att detta är en stor utmaning, inte endast gällande hot mot
själva organisationen, utan kanske ännu mer gällande vilka metoder som ska
användas för att stävja denna utveckling.
Hoten försvårar alltså både rekrytering och arbetet för verksamheten i stort.
Många av verksamheterna är medvetna om och hanterar denna hotbild på ett
aktivt sätt. Om det inom organisationen finns en medvetenhet och ett öppet
samtal kring hoten kan detta möjligtvis lindra de skador som kritik och hot
kan medföra på rekryteringen och i verksamheten.

Organisatoriska utmaningar
Bristen på både tid och aktiva i verksamheterna är ett ständigt återkommande
problem. Målen och ambitionerna är ofta högt satta: det handlar om allas rätt
till de mänskliga rättigheterna, det handlar om attitydförändringar och sam-
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hällsförändringar mot ett mer integrerat samhälle. Med sådana målsättningar
är det inte svårt att förstå att den dagliga verksamheten många gånger kan
kännas otillräcklig och att tiden inte räcker till. Lösningarna på dessa problem
är många; en är att arbeta mer aktivt med en välfungerande intern och extern
kommunikation.
Flera av verksamheterna berättar om framgångsexempel gällande den interna
kommunikationen. Problemet som finns kring exempelvis alla aktivas delaktighet, en ojämn kunskapsfördelning eller kommunikationsbrist som leder till
oklar arbetsfördelning har hos flera organisationer lösts genom studiecirklar
där alla har fått komma till tals, och även genom att ta hjälp externt. En ond
cirkel kring tidsbrist kan lätt uppkomma: tidsbristen i det vardagliga arbetet leder till att gruppen/organisationen inte ser sig ha tid till att sitta ner
och diskutera mer omfattande problem – som egentligen skulle kunna hjälpa
verksamheten på längre sikt. Detta gäller även den externa kommunikationen,
till exempel möjligheten att nå ut med organisationens budskap och att nå fler
potentiella aktiva. Denna kortsiktighet som många vittnar om är något som
förstör, både organisatoriskt och ekonomiskt. De två områdena går ofta hand
i hand, och kortsiktigheten är något som verksamheterna inte alltid kan styra
över då de är beroende av externt ekonomiskt stöd.

Projektvandring, beroendegrad och ekonomiska förutsättningar
Gällande finansiering är det främst tre aspekter som är av vikt att diskutera;
det gäller den projektbaserade finansieringen, beroendet kontra oberoendet av
stat och kommun, och det gäller de ekonomiska förutsättningarna som krävs
beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs.
Nästintill alla organisationerna är starkt beroende av externt stöd. Projekt
finansierade från exempelvis Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen och
EU avlöser varandra och den ekonomiska situationen kan beskrivas som en
projektvandring. Projektformens möjligheter är avgörande för många verksamheter som får chansen att bedriva ett arbete mot verksamhetens mål.
Projektens ekonomi och längd (oftast mellan ett och tre år) innebär en trygghet som många av verksamheterna inte skulle kunna få på annat vis. Men
projekten kan även innebära att verksamheterna låses upp för en viss tid med
tydliga riktlinjer och uppsatta slutmål, något som försvårar möjligheterna för
att anpassa verksamheten efter förändringar som sker längs vägen. Ett mer
”fritt” verksamhetsstöd efterfrågas. Det största problemet med projektbaserade
verksamheter tycks dock vara den organisatoriska och ekonomiska kortsiktigheten. Att inte ha några löpande inkomster till det arbete som bedrivs utan
vara helt beroende av externt, kortsiktigt stöd bidrar till att mycket tid och
kraft läggs ned på att hitta nya finansiärer – tid och kraft som skulle kunna
användas till att utveckla verksamheten istället. Om nya projektpengar dröjer
kan detta få enorma konsekvenser för organisationen. En situation med brain
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drain uppstår – kompetenta personer som har anställts genom projekten kan
efter ett par års kunskapsuppbyggande behöva lämna verksamheten. Starka
verksamheter kan behöva att starta om från noll igen och omorganisera hela
organisationsstrukturen.
En annan komplicerad fråga att ta ställning till är relationen med kommunen
och staten. Ett nära samarbete med den kommun som man verkar i kan innebära ett visst inflytande och en chans att lyfta de politikområden som enligt
organisationen behöver förändras. Ett samarbete kan ofta även innebära hjälp
med resurser i form av material och finansiering. Men det finns också en viss
risk med detta överlämnande av ansvar på antirasistiska aktörer: att ideellt
drivna organisationer gratis utför det arbete som egentligen kan anses vara
välfärds- och socialpolitikens uppgift. Detta råder det dock skilda åsikter kring,
där en del anser att det främst är statens/kommunens ansvar att bedriva ett
antirasistiskt arbete, medan andra menar att det är av stor vikt att detta arbete
bedrivs av andra aktörer. Specialiserade ideella organisationer sitter inne på en
enorm kompetens som självklart ska tillvaratas – men i detta samarbete ska de
antirasistiska ideellt drivna organisationerna veta att de även kan få ett reellt
inflytande i kommunen eller staten.
Tillgången till pengar styr vilken verksamhet som bedrivs. I takt med att
organisationen växer och ambitionsnivån höjs kräver verksamheten allt större
ekonomisk plattform. Lösningarna till ökad inkomst mynnar ofta ut i projektfinansieringar. Men det finns även andra vägar att gå. Ett exempel på det är att
stabilisera ekonomin genom en delad finansiering så att verksamheten inte står
och faller med en finansiär – en riskspridning. Det kan handla om medlemsavgifter och försäljning, om kommunalt stöd, det kan vara projektpengar från
exempelvis EU och det kan handla om att ta betalt externt för det arbete som
utförs. Är verksamheten beroende av projektstöd kan man försöka bygga upp
en hållbarhet kring projekt så att de kan fortlöpa efter projekttidens slut och
integreras i verksamheten och bli självfinansierat.
Lösningen är möjligen inte heller att ständigt försöka växa ekonomiskt, utan
att se till de kostnader som finns kring aktiviteter och metoder som används;
behöver det vara komplicerat och dyrt? Många samhälleliga gemenskapsfrämjande aktiviteter är enkla och billiga. Att försöka utveckla verksamheten
med fler involverade och aktiviteter öppna för alla kan ge bättre resultat än att
utveckla verksamheten ekonomiskt.
Vägen till ett mer långsiktigt arbete och en starkare röst i lokalsamhället kan
tyckas vara lång. Den brain drain och kortsiktiga arbetsmetod som ofta blir
resultatet av projektstyrda verksamheter skulle kunna motverkas genom en
mer kritisk ingång till externa finansiärer i form av krav på ett mer fritt verksamhetsstöd och ett större politiskt inflytande, men även en mer kritisk ingång
till den egna verksamheten; hur kan vi effektivisera våra metoder? Hur kan
vi omsätta projekten till egenfinansierad verksamhet? Vad kan vi göra för att
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stabilisera de ekonomiska förutsättningarna sett till riskspridning och delad
finansiering?

De aktiva
Frågan som ställdes kring vilka som är aktiva i verksamheterna sett till ålder,
kön och etnisk bakgrund fick relativt skilda svar. De mönster som återfinns är
dock talande. En antirasistisk aktör som verkar för ett mer integrerat samhälle
och minskad diskriminering samt driver rättighetsfrågor för minoritetsgrupper
i samhället kan förväntas att efterstäva en sammansättning i den egna gruppen som avspeglar det samhälle som de vill skapa. Men i många fall återspeglas
samhället i organisationen istället för att organisationen återspeglas i samhället. Drygt hälften av verksamheterna menar att de har en övervägande majoritet personer med svensk bakgrund som aktiva, något som flertalet av dessa är
självkritiska till. Det var helt upp till de intervjuade att svara på hur det faktiskt
ser ut och hur detta upplevs, och gränser dras olika av olika personer. För vad
är egentligen eftersträvansvärt? Representation i form av etnisk/religiös/sexuell/nationell tillhörighet kan ställas mot erfarenhet. En antirasistisk organisation mår rimligtvis bra av att de aktiva tillhör både majoritets- och minoritetsgrupper i samhället, där de olika perspektiven kan ge bästa möjliga resultat.
Gällande könstillhörighet är fördelningen ännu mer ojämn, där åtta av de
elva organisationerna sade sig ha en viss eller övervägande majoritet kvinnliga aktiva. Dessutom är många av dessa högutbildade och unga. Yrkena och
utbildningarna som oftast återkommer kretsar kring politik, socialt arbete,
skolan samt studier i humaniora och statsvetenskap. Ett mönster kan alltså
urskiljas där unga, högutbildade kvinnor med svensk bakgrund och ett arbete
eller studier kring samhället eller social inriktning är de absolut vanligaste
aktiva i den svenska antirasismen. Varför ser det ut så? De flesta av organisationerna är överens om att mångfald både gällande kön och etnisk bakgrund är
eftersträvansvärt, men verkar ha svårt att komma ur rådande mönster. Ett svar
på hur detta kan förbättras är att förändra rekryteringen av nya medlemmar,
anställda och aktiva. Genom att se över vilka personer som organisationen
väljer att sända ut för att rekrytera, på vilket sätt rekryteringen går till och var
denna sker kan sammansättningen i grupperna komma att förändras. Att synas
i nya forum och våga prata med människor kan hjälpa. Många antirasistiska
organisationer kan med fördel bli mer aktiva på sociala medier och rekrytera på
platser långt utanför den egna umgängeskretsen och kvarteret/stadsdelen. Och
den befintliga verksamheten kan arbeta för att det ska bli lättare att engagera
sig och skapa ett öppet sammanhang utan krav på förkunskap.

En enad antirasism?
I inledningen beskrevs den svenska antirasismens olika faser - den antirasistiska rörelsens upp- och nedgångar. Statsvetaren Jan Jämte vittnar om att denna
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brokiga rörelse idag snarare kan kallas en miljö. Detta är något som många
av de antirasistiska organisationerna håller med om. Många berättar om en
upplevd splittrad rörelse. Visserligen bedrivs många lokalt förankrade samarbeten, men bara drygt hälften av dessa är med andra antirasistiska aktörer. Fem
av grupperna ingår i större antirasistiska nätverk eller är en del av en större
organisation.
För att en antirasistisk anda ska råda i samhället är Expo helt övertygade om
att detta måste ske på gräsrotsnivå, varför vi valt att undersöka lokala initiativ.
Men för att de små initiativen på gräsrotsnivå med stora mål och ambitioner
ska känna sig starka verkar det många gånger krävas att de verkligen upplever
att de är en del av något större. Det finns oerhört många antirasistiska grupper
i Sverige – så varför upplevs antirasismen som svag och splittrad?
Många efterfrågar en enande kraft, en slags sambandscentral för antirasistiska
aktörer. En rad försök har gjorts för att skapa något sådant, i form av nationella
kampanjer och det tidigare statligt finansierade Centrum mot rasism. En av
anledningarna till att långvariga samarbeten har uteblivit kan förklaras genom
den resursbrist som tidigare nämnts och att ett samarbete tar mycket tid från
den egna organisationens verksamhet. Ändå lyfts önskan om en enande kraft
fram gång på gång – en önskan om en stark antirasism i positiv anda.
En utmaning för den antirasistiska miljön är därför att skapa nya gemensamma träffytor där antirasister kan utbyta kunskap, erfarenhet och strategier.
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Verksamhetsbeskrivning
Nedan följer en kort beskrivning av respektive verksamhet som har utgjort
materialet för denna rapport. Bakgrunden till starten, metoder, målgrupp och
mål beskrivs i korthet tillsammans med kontaktuppgifter.

5i12-rörelsen
Den Härnösandsbaserade 5i12-rörelsen startade i form av torgmöten som ett
svar på den främlingsfientliga atmosfären i staden i slutet av åttiotalet. Rörelsens utveckling kom att få en oväntad vändning ett år senare då en av 5i12:s
drivande krafter, tonåringen Sara, och hennes kompis mördades av en ung
flykting. Händelsen fick stor uppmärksamhet nationellt, främlingsfientligheten
fick ny grogrund och 5i12-rörelsen behövde tydligare än någonsin visa vilka
värden de stod upp för. Stig Wallin, den mördade Saras pappa, blev en tydligt
drivande kraft. Trots den dramatiska starten blev ny energi funnen, organisationen uppmärksammades och kunde fortsätta driva ett antirasistiskt arbete
(Intervju 5i12).
5i12-rörelsens signum är den nationella manifestationsdagen den 5 december
klockan fem i tolv. Genom påverkansarbete har rörelsen lyckats införa denna
manifestation mot rasism och främlingsfientlighet alltifrån torget i Härnösand,
till riksdagen och EU-parlamentet i Bryssel. Andra metoder att föra ut budskapet utöver manifestationer är utbildningar, kulturevenemang (som en årlig
internationell fest) och påverkansarbete i form av debattartiklar. Utbildning
sker bland annat i skolor genom rollspel och övningar och på arbetsplatser
där den syftar till att hjälpa företag att öka mångfalden. Målgruppen för 5i12rörelsens arbete är alltså en bred grupp med allt från tjänstemän och politiker,
unga och gamla, till människor från arbetslivet och skolan. Genom att arbeta
med ovan nämnda metoder gentemot dessa målgrupper hoppas rörelsen kunna
påverka och förändra beteenden och attityder; beteenden och attityder som
reproducerar de maktstrukturer och fördomar som ger plats åt rasism och
främlingsfientlighet. Med utgångspunkt i alla människors lika värde kommer
5i12-rörelsen fortsätta att arbeta med frågor kring integration, mångfald och
antirasism (Intervju 5i12).
Hemsida: http://www.5i12.com/
E-postadress: info@5i12.se

Antirasistiska filmdagarna i Göteborg
Initiativet till de Antirasistiska filmdagarna (ARF) togs första gången i Malmö
1993 och var en reaktion på den våg av rasism som då skakade landet (Intervju
ARF). Initiativtagarna, som bestod av Invandrarförvaltningen, Folkets Bio och
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Filmcentrum Syd, ville skapa en plattform för att öka kunskapen kring rasism,
diskriminering, integration och mänskliga rättigheter (ARF, 2013). Sedan
starten har ARF spridit sig till 12 svenska städer genom Filmcentrum i de olika
regionerna (Intervju ARF).
De antirasistiska filmdagarna i Göteborg bedriver ett antirasistiskt arbete
året runt men lägger störst fokus på de veckor då filmdagarna äger rum. Vid
starten anordnades 19 filmvisningar på två spelplatser i Göteborg, för att till
år 2012 ha utökats till 62 visningar på nio spelplatser i Göteborg och fyra
närliggande städer. Tanken är att ge unga och vuxna i deras närhet nya bilder
av världen som de inte har sett förut, och att möta andra som de inte annars
skulle träffat. Med filmen som hjälpmedel kommer de åt känslor hos människor, som leder till att de blir mer mottagliga för samtal och öppna för att våga
förändras. I samband med de antirasistiska filmerna som visas hålls seminarier
för vidare diskussion om antirasism. Utöver filmdagarna sker sidoprojekt,
som exempelvis ”Vi där ute” där unga från olika stadsdelar gör kortfilmer på
temat antirasism. Genom att delvis rikta in sin verksamhet mot vuxna i ungas
närhet; föräldrar, fritidsledare, lärare och kuratorer hoppas ARF kunna utbilda
kring frågor som rör rasism (Intervju ARF). Med kombinationen av unga och
vuxna i ungas närhet hoppas de med kulturens kraft kunna motverka rasism,
främlingsfientlighet och att arbeta för att FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna efterlevs (ARF, 2013).
Hemsida: http://www.arfarf.se/ (nationell hemsida)
E-postadress: arf@filmcentrum.se (lokal e-postadress)

Asylgruppen i Lund
Gruppen finns i Lund sedan sju år tillbaka då en person från Asylgruppen i
Malmö såg behovet av en asylgrupp även i Lund. Från att ha varit två personer vid starten består gruppen idag av 10-15 aktiva medlemmar. Verksamheten riktas främst mot att hjälpa enskilda individer och familjer juridiskt och
praktiskt. Den juridiska hjälpen består mestadels av att skriva ansökan om
verkställighetshinder, vilket innebär en ansökan om att få en förnyad prövning gällande avvisning eller uppehållstillstånd på grund av nya omständigheter
i asylärendet. Den praktiska hjälpen kan exempelvis innebära kontakt med
sjukvården. Utöver dessa verksamhetsinriktningar sker även ett mer långsiktigt
påverkansarbete med exempelvis föreläsningar för att öka kunskapen kring
migrationspolitiken och nå ut med sitt antirasistiska budskap för att förändra
rasistiska föreställningar (Intervju Asylgruppen).
Gruppen verkar för dess eget avskaffande, då de söker verka för ett samhälle där ingen behöver den typ av hjälp som de erbjuder, där människor inte
utsätts för asylprövningar eller problem gällande pappersstatus – en värld utan
gränser. De verkar för att förändra dagens förda migrations- och asylpolitik till
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mer solidarisk och motverka EU:s, vad de menar vara, rasistiska flyktingpolitik. Som mantra för Asylgruppen lyder: vi står för en värld utan gränser, vi är
alltid på migrantens sida (Asylgruppen Lund, 2013).
Hemsida: http://asylgruppenlund.webs.com/
E-postadress: asylgruppenlund@gmail.com

Diskrimineringsbyrån Uppsala
Grunden till Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) lades redan 1999 då Uppsala
föreningsråd anordnade en integrationsdag. Föreningen fick då en förfrågan
från Integrationsverket om att starta upp och bli ansvariga för en diskrimineringsbyrå (Intervju DU). År 2005 bildades DU, ägt av föreningsrådet.
Byråns syfte är dels att arbeta åtgärdande genom att handlägga diskrimineringsärenden, dels förebyggande mot diskriminering, utifrån alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lag. Det förebyggande arbetet tar sig uttryck på en
rad olika sätt; informationsspridning kring diskriminering, opinionsbildning
och utbildning. Genom utbildningarna binds teori och praktik ihop för att
konkretisera diskrimineringsproblematiken (Diskrimineringsbyrån Uppsala,
2013). Genom de problem som identifieras i den ordinarie verksamheten
driver diskrimineringsbyrån projekt för att utveckla arbetet mot diskriminering. Två exempel är projekten Pralin och Nätvaro. Pralin startades som en
kartläggning av Uppsalaskolors likabehandlingsplaner vilket kom att visa att
väldigt få lyckades leva upp till lagkraven. Detta i sin tur ledde till Pralinkonceptet, en processinriktad insats i form av en femträffsmodell med all personal
på den aktuella skolan, som sedan tillsammans med eleverna ska driva arbetet
med likabehandlingen vidare. Nätvaro startade på liknande sätt som ett behov
av handläggning och stöd när någon drabbas av näthat, och DU arbetar nu
med att se hur verksamheten kan täppa till det hål som polisen och datainspektionen inte kan fylla. Nätvaro sker både i form av åtgärder för att hjälpa
drabbade personer och förebyggande i form av att öka kunskapen kring näthat
genom information och utbildning. Exempelvis har en nätaktivistutbildning
startats för unga, som går ut på att unga ska finnas på nätet och främja mänskliga rättigheter (Intervju DU).
Målgruppen för verksamheten skiftar beroende på projekt och innefattar allt
från ungdomar och skolpersonal till organisationer och företag (Intervju DU).
Genom att arbeta på bred front verkar DU för att nå en långsiktig samhällelig
förändring med ökad respekt och mindre diskriminering mellan människor
(Diskrimineringsbyrån Uppsala, 2013).
Hemsida: http://diskrimineringsbyran.se/
E-postadress: info@diskrimineringsbyran.se
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Ett Luleå för alla
Gruppen Ett Luleå för alla är en ung antirasistisk grupp som startade i slutet
av år 2012. En rad händelser utgjorde tillsammans de utlösande faktorerna för
bildandet: Sverigedemokraterna hade växt sig större väldigt snabbt, SDU hade
startat upp i Norrbottens län och personer som arbetade med migrations- och
attitydfrågor fick ta emot hotbrev.
Syftet med Ett Luleå för alla är att bidra till mötesskapande aktiviteter i
lokalsamhället - enkla aktiviteter som blir en del av vardagen. Verksamheten
startades genom en idégrupp som utifrån en studiecirkel kring boken ”Positiv antirasism” började diskutera upplägg och idéer kring hur de ville att en
antirasistisk verksamhet skulle utformas. Tanken är att inte vara en liten sluten
grupp utan istället bjuda in brett och skapa inkluderande aktiviteter (Intervju
Ett Luleå för alla).
Hemsida: ingen officiell, titta istället in på facebooksidan:
https://www.facebook.com/pages/Ett-Luleå-föralla/113849125443312?fref=ts
E-postadress: ettluleaforalla@hotmail.se

Fotboll mot rasism
Fotboll och antirasism tillsammans har sedan mitten av 1990-talet varit ett
populärt grepp, med Show Racism the Red Card i Storbritannien som startskott (Fotboll mot rasism, 2013). Konceptet har sedan spridits till ett flertal
länder och kom till Sverige 2006.
Ett år senare började Ungdom mot rasism tillsammans med Spelarföreningen fotboll i Sverige driva verksamhet under namnet Ge rasismen rött kort
(Intervju FMR).
Fotboll mot rasism i sin tur är en utveckling av Ge rasismen rött kort och
UMR:s pilotprojekt Unga fotbollsspelare mot rasism och våld och bildades under hösten 2011. FMR:s budskap är nolltolerans mot rasism, våld och intolerans, vilket förs fram genom manifestationer, informationsspridning och olika
aktiviteter och utbildningar (Fotboll mot rasism, 2013). Idag innebär arbetet
både stora manifestationer på fotbollsarenor i Ge rasismen rött korts namn,
men också gräsrotsarbete kring antirasism och fotboll.
Verksamheten är nationell, men har störst förankring i Malmö där FMR:s
projektgrupp har kontor. Gräsrotsarbetet sker i form av teaterföreställningar,
fotbollsturneringar, radioteater och kortfilmer med efterföljande workshops
ute på skolor. Arbetet sker också i fotbollsföreningar där fotbollstränare får
utbildning kring värderingar och attityder. Verksamheten riktar sig till en
bred grupp; skolungdomar från 10 år upp till gymnasiet, men når en betydligt
större målgrupp i samband med olika manifestationer.
Fotboll mot rasism skapar alltså en växelverkan mellan skola, fotboll och
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antirasism och hoppas kunna driva vidare detta arbete på flera håll i landet
(Intervju FMR).
Hemsida: http://gerasismenrottkort.se/
E-postadress: fmr@umr.se

Nyckelskramlarna
Varje lördag klockan tolv sedan fem år tillbaka står en grupp människor och
skramlar med sina nycklar på Stora torget i Nyköping. Den antirasistiska
sprängkraften i denna enkla gest har visat sig vara verkningsfull. Budskapet
är alla människors lika värde och den löst sammansatta gruppen syftar till
att motverka de antidemokratiska krafterna i samhället. Efter en tid med en
stark nazistisk närvaro på stadens gator och torg, bland annat genom flygbladsutdelning, var det en liten grupp människor som fick nog och möttes för att
diskutera ett effektfullt motstånd. De bestämde sig för att utelämna brandtal
och demonstrationer och inspirerades istället av Latinamerikanska metoder;
en av deltagarna hade exempelvis under Pinochets tid i Chile under kvällstid
varit ute och slagit på kastruller för att visa sitt missnöje. Det hela utmynnade
i femton minuters nyckelskramlande: en enkel ickevåldsstrategi att bemöta
nazisterna med – alla har nycklar, och risken för att eventuella brandtal om
demokrati skulle dö ut eliminerades. Idag finns knappt några aktiva nazister
kvar i Nyköping. Nyckelskramlarna riktar sig till alla i Nyköping (Intervju
Nyckelskramlarna) och de har visat sig få stor uppslutning då det verkligen behövts; när gruppen var nystartad möttes de en lördag på torget av tillresta nazister från Svenska motståndsrörelsen (SMR). Den aggressiva stämningen som
bildades genom SMR:s närvaro kunde fått ett otrevligt slut, men istället hände
något annat: 300-400 Nyköpingsbor slöt upp bakom Nyckelskramlarna och
motade bort SMR. Nyckelskramlarna har skramlat sina nycklar varje lördag i
fem år, och har som mål att fortsätta med det. För som en man i gruppen sa:
”hade inte det här upproret kommit till stånd hade Nyköping betraktats som
ett nazistfäste i dag” (Tidskriften Expo, nr 3 2009, s. 30-31).
Hemsida: ingen hemsida
E-postadress: ingen officiell e-postadress, kontakta Expo vid intresse.

Nätverket antirasister Uppsala län
På initiativ från några vänsterpartister i Uppsala startades nätverket under år
2009 som en reaktion på det som såg ut att bli Sverigedemokraternas inträde i
riksdagen i valet 2010. De kontaktade ett stort antal organisationer i länet och
alla partier representerade i kommunfullmäktige. Detta är det enda nätverket
som ingår i rapporten och består alltså av en rad olika organisationer, föreningar, studieförbund och partier. Det gemensamma målet är att hålla ihop mot
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rasism och tillsammans stärka varandra, med syftet att värna om ett Sverige
som står upp för alla människors lika värde. Alla deltagande organisationer
arbetar antirasistiskt på sitt håll och nätverket möts ungefär var tredje vecka
och har i huvudsak tre verksamhetsgrenar. En verksamhetsgren är att någon av
nätverkets organisationer kan finnas på plats då Sverigedemokraterna är ute på
gator och torg, och dela ut flygblad med budskapet ”Mångfald berikar oss alla,
det är något att värna om. Håll ihop mot rasism – tillsammans är vi starka!”,
det andra att skriva gemensamma debattartiklar och slutligen att anordna
en mångfaldsfest varje år den 6 juni. Genom nationaldagsfirandet och den
tillhörande demonstrationen riktar nätverket mestadels in sig på ett positivt
budskap om alla människors lika värde. Dagen är en mångfaldsfest med olika
dans- och kulturgrupper (Intervju Nätverket antirasister Uppsala län).
Hemsida: http://natverketantirasisteruppsalalan.wordpress.com/
E-postadress: natverketantirasisteruppsalalan@hotmail.com

Stoppa nazismen aktivt icke-våld (SNAIV)
Ett antirasistiskt icke-våldsalternativ som kunde närvara och demonstrera
nära nazistdemonstrationer – det var idén som föddes i Salem efter många års
nazistmarscher och våldsamma motdemonstrationer. Genom ett gott samarbete med dialogpolisen vid demonstrationerna har SNAIV lyckats närvara vid
en rad olika högerextrema demonstrationer som Salemmarschen och Folkets
marsch sedan starten 2008. Tanken bakom och metoderna är enkla: dels vill
SNAIV påverka media och förändra den ensidiga bild som kan finnas kring
antirasismen, dels vill organisationen finnas på plats vid nazistdemonstrationer
för att protestera och informera om det nazistiska våldet. SNAIV:s motdemonstrationer sker under tystnad, de aktiva bär gula självlysande västar med texten
”Stoppa nazismen aktivt icke-våld” och håller upp skyltar med texten ”Mördad av nazister” tillsammans med namnet på den person som mördats samt
årtal och ort. I samband med detta delas även flygblad ut med information om
de nazistiska grupper som deltar i demonstrationen. Salemmarschen liksom
Folkets marsch har de senaste åren dött ut, och SNAIV har därmed delvis fått
flytta fokus. Organisationen har exempelvis tidigare arbetat genom föreläsningar och deltagit vid seminarier (Intervju SNAIV).
Hemsida: http://www.stoppanazismen.nu/
E-postadress: info@stoppanazismen.nu

Tamams studentförening i Lund
Tamam är en ideell ungdomsorganisation som arbetar med antirasism och
mångfald, främst genom att skapa nya mötesplatser, olika aktiviteter och samhällsengagemang – med unga som målgrupp (Tamam, 2013). Studentförenin-
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gen TSiL bildades under våren 2011 som en fortsättning på Tamamprojektet
Internationen, ett projekt som tydligt hade vittnat om att det fanns ett problem i Lund med två parallella världar; ett ”studentlund” och ett annat Lund.
Internationen har kommit att bli ett lyckat koncept då grupperingarna har
kunnat överbryggas och framförallt studenter, nyanlända och andra lundabor i
samma åldrar har kunnat mötas.
TSiL blev därför en naturlig fortsättning då Tamam och Lunds studentliv
kommit allt närmare varandra. Studentorganisationen har sedan utvecklats till
att arbeta med integration, mångfald och antirasism i och kring Lunds studentliv på olika sätt: med bokcirklar, filmvisningar, diskussioner, påverkansarbete
och sociala aktiviteter.
En del av aktiviteterna riktas till en mindre grupp som är intresserade av att
diskutera frågor kring antirasism på ett teoretiskt plan, medan vissa aktiviteter
når en bredare grupp och syftar till att vara gemenskapsfrämjande.
På kort sikt är målet för verksamheten dels att föra upp diskussioner kring
antirasism till ytan, dels att få människor från olika bakgrunder och sammanhang att mötas. På längre sikt hoppas TSiL kunna skapa aha-upplevelser kring
de problem som finns och att det sker en faktisk förändring, samt överbrygga
sociala strukturer och skapa förutsättningar för ett mer integrerat samhälle
(Intervju TSiL).
Hemsida: http://www.tamam.se/blog/tsil/
E-postadress: kontakt@tsil.se

Ungdom mot rasism Luleå (UMR)
Den lilla lokalgruppen startades under 2012 på initiativ av en ung tjej som
ville förändra främlingsfientliga attityder hos ungdomar. Hon tog kontakt med
riksorganisationen Ungdom mot rasism (UMR) och fick sedan hjälp att starta
upp en lokalgrupp i Luleå (Intervju UMR).
En del av visionen för UMR är ”ett samhälle som värnar om demokrati och
mångfald med allas lika värde som utgångspunkt och där diskriminerande
och exkluderande strukturer identifieras och utmanas” (Ungdom mot rasism,
2013). För att nå denna vision tror UMR starkt på att det lokala antirasistiska
arbetet, uppbyggt av och för unga personer, som en väg till att förändra samhället i stort (Ungdom mot rasism, 2013).
Den nystartade verksamheten i Luleå har som mål att bli en del av staden, att
ta debatten om rasism och nå ut med det antirasistiska budskapet. Metoderna
för att nå dessa mål skiftar och just nu arbetar de utifrån olika projektgrupper,
där en grupp exempelvis undersöker flyktingpolitiken och en annan grupp arbetar med att synas på stan och ge människor tankeställare. De har även anordnat föreläsningar och minnesdag vid Kristallnatten. Målgruppen för UMR är
unga mellan 13-25 år och lokalgruppen i Luleå försöker hela tiden synas på de
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skolor där de befinner sig – genom att våga diskutera främlingsfientlighet och
visa på ett antirasistiskt alternativ (Intervju UMR).
Hemsida: http://www.umr.nu/2012/10/19/lulea/
E-postadress: umr.lulea@gmail.com
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Bilaga 1: Intervjufrågor
• Vad var anledningen till uppstarten av verksamheten (någon utlösande faktor, när och var osv)?
• Vilka är verksamhetens syften?
• Vilka mål och visioner har ni för framtiden (både på lång och kort sikt)?
• Hur är verksamheten utformad? Vilka metoder använder ni er av? Har dessa
metoder förändrats med tiden?
• Hur finansieras verksamheten?
• Vilka riktar sig verksamheten till (målgrupp)?
• Vilka är människorna som är aktiva (ålder, kön, etnisk bakgrund)?
• Hur rekryteras nya medlemmar/aktivister?
• Bedriver ni några samarbeten med andra organisationer? Ingår ni i något
nätverk? (Finns det en vilja att göra detta?)
• Hur har verksamheten tagits emot i lokalsamhället? (politiker, företag, andra
organisationer, privatpersoner). Har det förekommit några hot?
• Vilka har varit de största utmaningarna för er? (Finns det något som saknas i
dagsläget? Några andra viktiga lärdomar som ni har dragit?)
• Har ni kunnat se om ni haft någon konkret antirasistisk påverkan på lokalsamhället? I så fall, hur?
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