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Om oss
Integrationsforum mot rasism (hädanefter Integrationsforum) är en ideell förening vars syfte
är att verka för de mänskliga rättigheterna. Föreningen strävar efter ett samhälle med
jämlikhet och mångfald, där människors olikheter ses som en fördel och alltid respekteras.
Integrationsforum driver en Antidiskrimineringsbyrå (ADB) som finns till för dig som blivit
utsatt för diskriminering genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning. ADB gör lagen om
diskriminering lättare att förstå och tillgänglig för alla genom att dela kunskap till
organisationer, enskilda och företag. Föreningen startade i april 1999 som en NGO för att
motverka rasism och högerextrema krafter men också för att arbeta med integration i
samhället.
Integrationsforums och Antidiskrimineringsbyråns kontor ligger i Trollhättan men verkar i
hela Fyrbodal och Lilla Edet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och består av
medlemmar, både enskilda och organisationer som delar vår vision om ett samhälle fritt från
rasism, fördomar och diskriminering.

1.1 Vår vision – en ledande aktör för mänskliga
rättigheter
Integrationsforum vill vara en träffpunkt för andra organisationer, och enskilda medlemmar
som vill agera mot diskriminering och för likvärdigbehandling i Trollhättan, Fyrbodal och
Västra Götalandsregionen. Integrationsforums vision är att vara en stark aktör i mänskliga
rättighetsfrågor i vårt område.
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Organisationen
Integrationsforum mot rasism är ansvarig för projektet Antidiskrimineringsbyrån och
Integrationsforums styrelse är ansvarig för verksamheten.

Styrelsen för år 2021
•
•
•
•
•
•

Ema Enderlein Fall, Ordförande
Binyam Paulos, Vice ordförande
Lisbeth Bengtsson, Sekreterare
Monica Sjökvist, Kassör
Yusuf Abdullahi, Ledamot
Peter Karlsson, Ledamot

Vald t.o.m.
2021
2021
2022
2022
2021
2022

Syntolkning: Fem personer från styrelsen 2021. Från vänster Binyam, Peter, Ema, Lisbeth,
Monica.
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Revisorer
•
•

Sten-Åke Kjell
Christer Wennberg

2021
2022

Valberedning
•
•

Åsa Sundberg
Fahimeh Nordborg

2021
2021

Personal år 2021
•
•
•
•

Nora Emanuelsson, Verksamhetsledare Antidiskrimineringsbyrån 100%.
Lovisa Brinck, informatör 100%, januari-augusti.
Elin Nilsson projektansvarig, Antidiskrimineringsbyrån 70%, augusti-december.
Johanna Zuhr, Jurist 30%, maj-december.

Juridik rådgivning
•

Carin Apelmo juridisk konsult från Antidiskrimineringsbyrån Väst 5% från januari till
december.

Medlemmar
Organisationen består av medlemmar, både enskilda och organisationer. Under 2021 års
årsmöte beslutades det om nya stadgar, dessa innebar bland annat att föreningen nu ska
hålla tre medlemsmöten per år samt ett årsmöte. Totalt genomfördes 4 medlemsmöten
2021, det skickades även ett antal nyhetsbrev som gick ut till medlemmarna under året, här i
fanns information om verksamhet och annat av intresse för medlemmarna.
Integrationsforum har i slutet av 2021 69 medlemmar varav 20 är organisationer och 49
enskilda. Organisationerna är bland annat fackförbund, kvinnojourer, etniska föreningar och
idrottsföreningar. Tillsammans står medlemmarna för det volontärarbete som
Integrationsforum bedriver, bland annat genom styrelsens arbete men också genom olika
arbetsgrupper, evenemang och genom språkcafét.
Styrelse tillsammans med personal har träffats heldagar en gång under våren och en gång
hösten för att planera och utvärdera verksamheten. Styrelsen har under året utöver det haft
11 styrelsemöten.
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Verksamhet
Integrationsforum har under året mött en del prövningar. Som för många andra har det varit
ett ansträngande men också utvecklande år. 2021 innehöll, som för alla andra, fortsatt en
pandemi som försvårade arbetet framför allt med träffpunkter och mötesplatser. De var
svårt att genomföra vissa insatser och planering när situationen i samhället var oberäknelig
är såklart inte helt enkelt.
Trots utmaningarna genomfördes ändå stora delar av den planerade verksamheten.

3.1 Antidiskrimineringsbyrån
Antidiskrimineringsbyrån har under året aktivt arbetat med både nätverkande och direkta
insatser som en del av arbetet mot diskriminering. Byrån arbetar med råd och stöd vid
diskriminering, kunskapshöjande insatser samt opinionsbildning.

Opinionsbildning

Kunskapshöjning
Vi ger kunskap om
diskriminering, normer
och inkludering

Råd och stöd
Vi ger rådgivning och
stöttning när du upplevt
diskriminering

Vi skapar opinion i
frågor gällande
diskriminering och
mänskliga rättigheter

3.1.1 Råd och stöd
En del av Antidiskrimineringsbyråns arbete är att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till
enskilda vid upplevd diskriminering. Ärenden inkommer till oss via mail, telefon,
hemsideformulär samt besök till kontoret. År 2021 inkom 31 ärenden om upplevd
diskriminering till byrån. Dessa ärenden delas upp i rådgivningsärenden och insatsärenden.
Rådgivningsärenden innebär att ärendet avslutas efter ett rådgivande samtal med den
enskilde. Rådgivningsärenden år 2021 var sammanlagt 21. Insatsärenden innebär att någon
fortsatt insats genomförts som exempelvis utredningar, medling, samförståndslösningar och
anmälningar. Insatsärenden har 2021 varit 10. Under året genomfördes för första gången en
förlikning som innebar att klienten fick ekonomisk ersättning för den diskriminering som
skett. Ärendet berörde diskrimineringsgrunden ålder och en kommun i
Antidiskrimineringsbyråns upptagningsområde.
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Nedan följer en sammanställning över de ärenden som inkommit år 2021.
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Diskimineringsområde
*Kolumnen övrigt innebär att klienten antingen inte uppgivit samhällsområde alternativt att området inte täcks av diskrimineringslagen.
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Diskrimineringsgrund
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Diskrimineringsgrund
*Kolumnen övrigt är när klienten inte angivit eller inte vetat om vilken grund den upplevda diskrimineringen haft samband med eller när
diskrimineringen gällt sexuella trakasserier. Även ärenden som saknat koppling till diskrimineringsgrund redovisas här.

3.1.2 Förebyggande arbete
En viktig del i arbetet mot diskriminering är det förebyggande arbete som
Antidiskrimineringsbyrån regelbundet arbetar med. Under året har allmänheten informerats
om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik genom föreläsningar och workshops
som en del av detta arbete. Årets verksamhet har på många sätt påverkats av pandemin som
bröt ut under våren. En del utbildningsverksamhet och annan utåtriktad verksamhet fick
ställas in medan annat fick ställas om.
Utbildningsverksamheten var en av de delar som på grund av Covid19 och pandemin blev
allra mest påverkad det genomfördes en del utbildningsinsatser i mindre
grupper och hölls även utbildningar digitalt. Totalt genomfördes 11
utbildningsinsatser under året. Utbildningarna handlade om
diskriminering, mänskliga rättigheter samt olika
fördjupningsområden kopplade till vissa diskrimineringsgrunder.
Utbildningarna hölls för olika målgrupper, bland annat
Utbildade
kommunalverksamhet och för bostadsbolag totalt utbildades 210
personer.

210

Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån anordnade även i år en
lokal Mänskliga Rättighetsdag Fyrbodal på Ungdomskulturhuset N3. Dagen varvades med
olika föredrag om diskriminering och mänskliga rättigheter. Årets övergripande tema var
varje generations ansvar - fokus demokrati. Föreläsningarna sändes live via
Youtube och via de lokala medierna TV2Stad och Radio Trollhättan,
samtidigt som en publik befann sig på plats fysiskt i lokalen. Ett 20-tal
organisationer deltog med informationsmaterial via monter där besökare
Åhörare
kunde ställa frågor eller få med sig broschyrer och annat material.
MR-DAGEN

530
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Tillsammans med sändningen online samt publiken på plats nåddes Mänskliga
rättighetsdagen av ca. 540 personer. Under dagen föreläste Patrick Konde, Aron Andersson
och Isatou Aysha Jones, ett panelsamtal anordnades också av Antidiskrimineringsbyrån och
Trollhättan pride.
Patrick Konde, sakkunnig Friends, höll föredraget Demokrati, något som bara ÄR eller något
vi GÖR? – om vikten av förebyggande och främjande insatser där Konde lyfte mobbning,
rasism, kränkningar inom skolan men också de vuxnas ansvar att prata om strukturella
problem. Aron Andersson föreläsare, äventyrare och inspiratör. Föredraget handlade om
Arons resa, att ha bestigit Kebnekaise och Kilimanjaro i rullstol, simmat 3,7 mil från
Grisslehamn till Åland, åkt Vasaloppet och cyklat till Paris med bara
armarna. Fokus var på vad du som individ kan ändra med hjälp
av din inställning oavsett förutsättning. och Isatou Aysha
Jones, Grundaren av Black Lives Matter Sweden, föreläste
om egna erfarenheter av att bli utsatt för rasism och om
det koloniala arvet, om hur vita måste ta ett ansvar för
den strukturella rasism som påverkar många människor
i vårt samhälle idag. Antidiskrimineringsbyrån och
Trollhättan Prides samtal handlade om HBTQIApersoners situation och upplevelsen om hur det är att
vara HBTQ-person i Trollhättan idag.

Det årliga uppmärksammandet av Internationella kvinnodagen, den 8-mars genomfördes
men denna gången helt digitalt på temat ”Hörs din röst?”. Två tillställningar anordnades
under dagen via zoom. Dels en föreläsning av Enheten mot våld i nära relation som hölls av
Magda Augustsson. Föreläsningen berörde ämnet våld i nära relationer och handlade bland
annat om de berättelser som Enheten mot våld i nära relation möter i sitt dagliga arbete.
Dels ett samtal mellan Linnea Claeson och Nora Emanuelsson från Antidiskrimineringsbyrån
om jämställdhetskampen. Under veckan uppmärksammades också den intenationella
kvinnodagen genom en digital utställning om den kvinnliga rösträtten som firade 100 år. Via
de digitala tillställningarna deltog ca. 250 personer.
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Under våren deltog Antidiskrimineringsbyrån i en digital webserie på
youtube tillsammans med landets Antidiskrimineringsbyråer.
Serien bestod av tio kortare klipp om rättiggheter,
diskrimineirng och normer, serien kallades för
Diskrimineirng pågår – byråerna berättar. Klippen
publicerades på kanalen Sveriges
Antidiskrimineringsbyråer och finns fortfarande att titta
på.

Samverkan med landets övriga byråer ledde också till att
byråerna tillsammans bjöd in till ett samordningsmöte där
samtliga myndigheter som arbetar med antidiskriminering
var inbjudna. På mötet deltog representanter från
Diskrimineringsombudsmannen, MUCF, Institutionen för
Mänskliga Rättigheter, Skolinspektionen samt
Regeringskansliet.

Under sommaren deltog Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättans Pride
vecka. Verksamheten stod med monter under Pride-street och informerade om
diskriminering samt sålde lotter till förmån för Kvinnojouren Duvan. Integrationsforum och
Antidiskrimineringsbyrån var även i år stolta sponsorer till Trollhättan Pride.
Antidiskrimineringsbyrån deltog också under sommaren på Vi Ungas utflykt till Lysekil där
besökare dels kunde gå tipspromenad med frågor om rättigheter och diskriminering dels
kunde vi dela ut information om oss och ta emot frågor om diskriminering.
Föreningen var också med och uppmärksammade och samlade in pengar för Världens barn
tillsammans med Svenska Kyrkan i Lextorp.
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Året avslutades med ett evenemang som främst riktade sig till idrottsföreningar - Blågula
hjältar. Ett evenemang som lyfte rasism och elitidrott. Till Trollhättan kom idrottarna Alhaji
Jeng, Madelen Janogy och Loui Sand. Alla tre har under sina karriärer representerat den
svenska flaggan men också på grund av sin hudfärg fått utstå rasism. Alhaji Jeng var
programledare i SVTs program Blågula hjältar som lyfte just idrottsstjärnors upplevelser av
rasismen. Evenemanget lockade många ungdomar som aktivt deltog med kloka frågor.

3.1.3 Opinionsbildning
Antidiskrimineringsbyrån arbetar regelbundet med opinionsbildning genom att skriva artiklar
och insändare samt delta i den samhälleliga debatten. Evenemang och aktiviteter som riktar
sig till allmänheten, organisationer och politiker är också en del av detta påverkansarbete.
Under året kunde verksamheten fokusera en del av arbetet på att synas, informera och ta
ställning i frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter. Antidiskrimineringsbyrån
deltog i filmserien Diskriminering pågår – byråerna berättar, där landets
antidiskrimineringsbyråer tillsammans gick ut i sociala medier för att belysa en del av den
diskriminering vi möter samt vad vi arbetar med. Verksamheten uppmärksammade också ett
antal aktuella ämnen med koppling till olika diskrimineringsgrunder. Med Amnesty i spetsen
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skrevs det om lagförslaget att förbjuda rasistiska organisationer. Artikeln huvudsyfte innebar
att det är fel väg att gå att förbjuda deltagande i rasistiska organisationer. I värsta fall kan
det leda till ökad acceptans för en del rasistiska uttryck och aktiviteter. Rasism är en
människorättsfråga som hotar en av de allra mest grundläggande principerna som hela
människorätten vilar på: principen om alla människors lika värde och rätt till jämlika
möjligheter i samhället. Vi ser att rasismen och dess många uttryck ökar i Sverige och
Europa, och vi är djupt oroade över utvecklingen, men i artikeln menade vi, tillsammans med
övriga organisationer att ett förbud inte är rätt väg då det skulle bli ineffektivt.

3.1.4 Finansiering
Antidiskrimineringsbyrån finansieras av årligt bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor).
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3.2 Språkcafé
Språkcaféet startades 2016 i samverkan med Rädda Barnen Trollhättan. Det är en öppen
mötesplats för de som vill öva på svenska språket men också för volontärer som vill göra
skillnad. År 2021 samverkade Integrationsforum med studieförbundet ABF och drev
språkcaféet tillsammans med dem under hösten. 15 träffar genomfördes och i snitt var det 8
deltagare per tillfälle. På grund av pandemin, likt år 2020, ställdes en del av
språkcaféträffarna in och ett mindre antal deltagare tilläts på de träffar som ändå
genomfördes. Deltagarna har varit olika personer från olika bakgrund och ålder. Studenter
från Högskolan söker sig in till språkcafét för att få hjälp med sina läxor. Det har också varit
en bra blandning av volontärer och deltagare. Deltagare söker sig till Integrationsforum och
ABFS språkcafé på grund av det centrala läget. Efter att verksamheten startade upp igen
efter ett uppehåll på grund av pandemin har allt fler letat sig till verksamheten och språkcafé
ledarna ser en långsam ökning av deltagare. Totalt antal deltagare på de 15 träffarna var ca.
120 personer.

3.3 Kompentensutveckling
Integrationsforum arbetar för att anställda och förtroendevalda ska kunna utöka sin
kompetens och ha en aktuell kunskap om diskriminering och områden relevanta för
mänskliga rättigheter. Personalen har deltagit i flera online utbildningar och föreläsningar
och bland annat medverkat på flera seminarier och föreläsningar om diskriminering,
inkluderande kommunikation. Under våren deltog två personer på utbildningen Bredda
branschen med fokus på vithetsnormer och civilsamhället. Antidiskrimineringsbyråns
verksamhetsledare har också gått digitala kurser i olika kommunikationsredskap. Styrelsen
utbildades under hösten av personalen i diskrimineringslagen.
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3.4 Sammanställning av aktiviteter
Nedan visas en sammanställning av de 41 olika aktiviteter som Integrationsforum genomfört
under verksamhetsåret 2021
•

•
•
•

Informationsverksamhet 12 tillfällen, 750 personer nåddes i de fall
där statistik fördes. Vid vissa informationstillfällen fördes inte
statistik så som exempelvis vid de nationella MR-dagarna.
Utbildningar 11 tillfällen 210 personer nåddes.
Arrangemang 4 tillfällen, 983 personer nåddes.
Språkcafé 15 tillfällen, 120 personer nåddes

42
genomförda
aktiviteter

Integrationsforum nådde genom ovanstående aktiviteter 2063 personer.

2045
personer nådda

3.5 Mediauppmärksamhet och sociala medier
Nedan redovisas den mediala uppmärksamhet som Integrationsforum blivit
uppmärksammade i, dels själva producerat genom insändare, artiklar och inlägg på sociala
medier.

3.5.1 Medial uppmärksamhet
Under året har Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån blivit uppmärksammade i
TTELA, Radio Trollhättan, TV2Stad och SVT arabiska. Reportagen har gällt olika typer av
verksamhet så som Mänskliga rättighetsdagen och Antidiskrimineringsfrågor.

3.5.2 Skrivet av oss
Under 2021 skrev Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån en del insändare och
artiklar, både själva och tillsammans med andra verksamheter och ideella organisationer.
Flera artiklar med bilder har införts i lokaltidningen, regionala tidningar och i Tidningen
Brottsoffer.
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Bland annat skrevs det om lagförslaget att förbjuda rasistiska organisationer med Amnesty i
spetsen (se utförligare beskrivning under 3.1.3). Under hösten skrevs också en insändare för
att uppmärksamma kristallnatten den 9 november.

3.5.3 Grafisk profil, hemsida och sociala medier
Under 2021 fick den grafiska profilen en fortsättning av den uppgradering som påbörjats
året innan. Det lanserades nya loggor för verksamheten som innebar ett stort lyft. Det
innebar bland annat nya broschyrer, rollups och uppdateringar av sociala medier samt
hemsida.
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Hemsidan och sociala medier uppdateras regelbundet med olika typer av material och
information. Både kunskapsspridning och
opinionsbildning sker där på olika sätt och i olika
former. Allt från texter till bilder och filmer används.
På Facebook ökade antalet gillamarkeringar från 456
(2020) till 541 i slutet av 2021, 581 personer följer
sidan. På Instagram gick följarantalet från 227 (2020)
till 287 personer i slutet av 2021.

Hemsidan hade under 2021 7673 sidvisningar. Facebookinlägg hade en räckvidd på 52 878.
På Instagram publicerades 48 inlägg med varierande resultat. Instagraminläggen hade totalt
en räckvidd på 5 055.

16

Slutord
Vi fick starta upp 2021 i pandemins tecken med årsmöte digitalt. Men likt många andra har vi
lärt oss att ställa om och inte ställa in. En fantastisk egenskap vi människor besitter och vi har
lyckats att se möjligheter och nå framgång trots en tid som är allt annat än normal. Styrelsen
med personal har under 2021 fått arbetsro och tid till att återuppbygga sin verksamhet och
sätta bättre rutiner för alla. Vi håller en öppen och rak dialog med våra medlemmar, internet
och med personal där allas röst blir hörd och respekterad. Det är glädjande att se att fler
medlemmar söker sig till oss och att vi växer oss starkare.
Vi stärker även upp vår Antidiskrimineringsbyrå med en jurist som är anställd på 30% Johanna Zuhr. En person med bred kompetens inom området och hon har också tidigare
erfarenhet inom Antidiskrimineringsbyråernas värld. I augusti fick vi en ny projektansvarig Elin
Nilsson som ersatte Lovisa Brinck som gick vidare på nya utmaningar. Elin har ett enormt
kontaktnät i vårt närområde som gynnar vår verksamhet och många av våra medlemmar
känner väl till Elin sedan tidigare. Det kändes rätt från första dagen och styrkan sitter hos
personalen och våra ideella krafter. De krafter som gör det möjlighet att förändra och skapa
bättre förutsättningar för människor i vår stad, samhället och vårt närområde.
Jag som ordförande är imponerad, tacksam och så otroligt ödmjuk för att vara omringad av
personer, medlemmar och personal med stor kompetens och allas drivkraft.
Jag ser ljust på framtiden och det som 2022 har att erbjuda oavsett de av avtryck pandemin
sätter och om den kommer fortsätta. För vi i vår förening har hittills visat det går visst att göra
förändringar genom att man går samman och tänker i nya banor.

Ordförande Ema Enderlein Fall
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Underskrifter
Ema Enderlein Fall, Ordförande

Binyam Paulos, Vice ordförande

Lisbeth Bengtsson, Sekreterare

Monica Sjökvist, Kassör

Yusuf Abdullahi, Ledamot

Peter Karlsson, Ledamot

18

Integrationsforum mot Rasism
Antidiskrimineringsbyrån
Åkerssjövägen 10, Byggnad 74
461 53 Trollhättan
Telefon 0520-834 53
Org.nr: 854601-0177
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