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Förord 

Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal nationella projektbidrag som vi 
har beviljat till organisationer i det civila samhället under våren 2014. Den är till för dig 
som företräder en organisation i civilsamhället och som vill veta vad våra projektpengar 
har gått till. Du kan använda den för att få mer kunskap om vilka projekt som finns, 
aktiviteter som ska genomföras i olika delar av landet och om olika metoder som 
används. Du kan också hitta intressanta organisationer att samarbeta med. 
 
Guiden kan användas för att ta reda på vad som redan har gjorts på ett område och vilket 
behov som finns av nya projekt. 
 
Välkommen att inspireras! 
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Innehåll 

Den här guiden innehåller en kort beskrivning av några av de projektbidrag som vi har 
fördelat till organisationer i det civila samhället under våren 2014. Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att fördela bidrag till föreningsliv, 
internationellt samarbete, ungdomspolitiskt arbete och forskning. Våra stöd går bland 
annat till: 

Organisationers ordinarie verksamhet 1 
Vi ger bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, 
kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer. Vi ger också stöd till 
antidiskrimineringsverksamhet.  

Projekt 
Vi delar ut bidrag till projekt. Ett projekt kan till exempel handla om demokrati- och 
inflytandefrågor, diskriminering, jämställdhet, rasism, extremism, internationellt 
ungdomssamarbete, entreprenörskap, metodutveckling och lärande. Projektbidrag 
fördelas också till kommunala eller regionala nätverk för ungdomspolitiskt arbete. 

Forskning 
Till studier om det civila samhället. 

Bidragen som beskrivs i den här guiden är projektbidrag för: 

• ungas organisering  

• kvinnors organisering  

• jämställdhet  

• jämställdhetsarbete för organisationer som företräder de nationella minoriteterna  

• verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans  

• arbete med demokratifrämjande verksamhet 

• arbete som motverkar våldsbejakande extremism 

• att stimulera lokala och regionala överenskommelser 

 
Under våren 2014 fördelade vi cirka 45 000 000 kronor till 90 projekt inom ramen för de 
åtta stödformerna ovan. Bidragen har delats ut till ideella organisationer och stiftelser och 
har fördelats på uppdrag av regeringen. 
 
  

                                                      
1 Bidrag till ordinarie verksamhet kallas organisationsbidrag. Det går till organisationers basverksamhet som 
till exempel att ge lön till en anställd eller till annan administration.  
 
Stödet till antidiskrimineringsverksamhet är ett verksamhetsbidrag. Det ges till organisationer och stiftelser 
som har en verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Bidraget ges till dessa verksamheter i 
organisationen eller stiftelsen. Bidraget kan användas för att till exempel ge lön till en anställd som arbetar 
med antidiskrimineringsverksamheten.  
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Projekt som beviljas stöd från dem ska skilja sig från organisationens ordinarie 
verksamhet. Projektet ska ha ett tydligt syfte och ska bedrivas under en tidsbegränsad 
period. Det ska finnas en tydlig koppling mellan syfte, mål, metoder och aktiviteter i 
projekten. Myndigheten kan bevilja bidrag för projekt under ett år i taget och under tre år 
som längst. Gemensamt för alla projekten är att ideella organisationer som driver dem ska 
vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser som driver 
projekt ska stödja sig på demokratins idéer.  
 
Utöver de projektbidrag som presenteras i guiden fördelar myndigheten även andra 
projektbidrag bland annat genom Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens 
program för ungdomssamarbete. De bidragen går exempelvis till volontärtjänst, 
utbildning och utbyten, strategiska samarbetsprojekt samt möten mellan unga och 
personer med ansvar för ungdomspolitiken. Mer om andra stöd som vi fördelar och som 
inte finns med i den här guiden kan du läsa på vår webbplats.  

 
Sammanställningarna i guiden är hämtade från organisationernas ansökningar till 
myndigheten och myndighetens utbetalningsunderlag. 
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Ungas organisering 

Syftet med bidraget är att stödja barn och ungdomars 
självständiga organisering och bidra till deras inflytande i 
samhället. Bidraget kan fördelas till ideella organisationer som 
vill driva projekt som handlar om det. 
Organisationen ska ha haft verksamhet i Sverige i minst två år för att ha behörighet att söka 
(SFS 2011:65). År 2014 ska totalt 24 180 000 kronor fördelas till projekt för ungas organisering. 
Under våren fördelade myndigheten 16 058 630 kronor och under hösten 2014 ska 8 121 370 
kronor delas ut.  

 

Beviljade projekt våren 2014 
 
Projektets namn: Vänskap 
Organisationens namn: ABF Malmö 
Summa pengar som projektet har fått: 489 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 december 2014 
 
Syftet med projektet är att arbeta för ensamkommande barn och ungdomars bästa i 
samhället genom att stärka Ensamkommandes Förbund. Det görs genom att ta fram 
modeller för att skapa kontakter med ensamkommande och stötta dem i asylprocessen, 
genom utbildningar och att skapa arbetsgrupper. Den huvudsakliga målgruppen är 
medlemmarna i Ensamkommandes Förbund och ensamkommande i åldrarna 14–25 år. 
Projektet genomförs i Malmö. Verksamheten genomförs i nära samverkan med 
Ensamkommandes Förbund och tillsammans med Malmö Stad, Malmö Högskola, 
flertalet PUT-boenden2 och ideella föreningar i Malmö. Projektet är flerårigt och stödet 
gäller år 1 av 3 
 
ABF Malmö arbetar till vardags med att främja och bedriva studie-, kultur- och annan 
bildningsverksamhet. 
 
http://www.abf.se/skane/malmo 
http://ensamkommandesforbund.se/ 
 
  

                                                      
2 PUT är en förkortning för permanent uppehållstillstånd. När ensamkommande flyktingbarn får beslut om att 
de har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige kan de flytta in på så kallade PUT-boenden. 
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Projektets namn: Ungas organisering i Orminge 
Organisationens namn: Boo Folkets Hus 
Summa pengar som projektet har fått: 605 700 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 
 
Syftet med projektet är att fortsätta ge stöd till unga som har börjat engagera sig och att 
utveckla fler samarbeten med föreningar och övriga aktörer som har deltagit i Boo 
Folkets Hus så kallade engagemangsguidesprojekt tidigare. Ett 
engagemangsguidesprojekt är att ett projekt där man genom uppsökande verksamhet 
stimulerar boende i områden med längre organisationsgrad till kontakter inom det civila 
samhällets organisationer. Man arbetar lokalt med kommuner, föreningar och stadsdelar 
för att sänka trösklarna till ideellt engagemang för personer som annars inte skulle ha sökt 
sig till sådan verksamhet. Det görs genom ett coachande förhållningssätt för att 
ungdomarna skall bli stärkta, utvecklas och delta i föreningslivet. Den huvudsakliga 
målgruppen är ungdomar 9–18 år. Projektet genomförs i Nacka och på Värmdö. 
Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Älta fritidsgård, Nacka kommun, 
Ungkulturhuset Gurraberg, Björknäs fritidsgård, Nacka Wallenstam IBK och Boo FF. 
Projektet är ettårigt. 
 
Boo Folkets Hus arbetar till vardags med aktiviteter för alla åldrar i Folkets Hus lokaler. 
 
www.boofolketshus.se 
 
 
Projektets namn: Ungdomar skapar mångkulturell musik och dans 
Organisationens namn: Demokrati för Barns Framtid 
Summa pengar som projektet har fått: 391 880 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att förbättra kontakten mellan ungdomarna i Demokrati för Barns 
Framtids lokala föreningar och att ge dem möjlighet att experimentera med kulturella 
uttryck som dans och musik. Det görs genom att starta musik- och kulturgrupper i varje 
kommun där Demokrati för Barns Framtid har lokala föreningar och att skapa en 
plattform på internet som kommer att underlätta ungdomarnas interaktion med varandra. 
Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i de kommuner där Demokrati för Barns 
Framtid har lokala föreningar. Projektet genomförs i Visby, Lund och Örebro. 
Verksamheten genomförs i samverkan med ABF och Rädda Barnen. Projektet är flerårigt 
och stödet gäller år 1 av 2.  
 
Demokrati för Barns Framtid arbetar till vardags med simundervisning, fotbollsträning, 
pröva-på-aktiviteter, föreläsningar, läxhjälp, läger på Gotland och med att arrangera 
internationella fester. 
 
www.demokratiforbarnsframtid.se 
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Projektets namn: Familjehemsmöten Sverige  
Organisationens namn: Familjehemsmöten 
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att utveckla en barn- och ungdomsorganisation för och av barn 
och ungdomar i familjehem. Det handlar om barn och ungdomar som är placerade i 
familjehem och om biologiska barn och ungdomar i familjehem. Det görs genom 
workshops och arbetsmöten för att engagera och utbilda ungdomar inför bildandet av nya 
lokala avdelningar. Projektet genomförs i bland annat Skövde, Kumla, Lindesberg, 
Västerås och Uppsala. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga upp till 25 år. 
Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat CSES (Center för Socialt 
Entreprenörskap Stockholm), Reach for Change, Rotary och föreningen Hela handen och 
deras projekt. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  
 
Familjehemsmöten arbetar till vardags med att ge barn och ungdomar i familjehem, både 
placerade och biologiska barn i familjehem, en möjlighet att träffas regelbundet i en 
aktivitet för att stärka deras identitet och se att de inte är ensamma, det finns fler som 
lever i en liknande situation.   
 
http://familjehemsmoten.se/ 
 
 
Projektets namn: Överens om ung delaktighet  
Organisationens namn: Forum för frivilligt socialt arbete 
Summa pengar som projektet har fått: 692 100 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 december 2014 
 
Syftet med projektet är att undersöka om föreningen med hjälp av Europarådets kod kan 
hitta vägar som öppnar de lokala överenskommelserna3 i Sverige för unga människor och 
de organisationer där de är aktiva. Europarådets kod är ett verktyg för att skapa en bra 
miljö för idéburna organisationer när det gäller deltagande i den politiska 
beslutsprocessen. Syftet med projektet uppnås genom att försöka hitta vägar för att göra 
det enklare och mer attraktivt för unga människor och deras organisationer att delta i 
arbetet med överenskommelser. Forum för frivilligt socialt arbete genomför det arbetet i 
samverkan med dem som leder arbetet med att ta fram eller utveckla befintliga 
överenskommelser. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomsorganisationer i Linköping 
och Västerås. Projektet genomförs i Linköping och Västerås. Verksamheten genomförs i 
samverkan med KFUM-Linköping och Scoutförbundet i Västerås. Projektet är flerårigt 
och stödet gäller år 1 av 3.  
 
Till vardags arbetar Forum för frivilligt socialt arbete med att stödja socialt inriktade 
idéburna organisationer. 
 
www.socialforum.se  
 
Projektets namn: Ideell Mångfald  
                                                      
3Lokala och regionala överenskommelser är ett slags spelregler mellan kommun eller landsting och idéburna 
organisationer om hur de ska förhålla sig till varandra när det gäller exempelvis hälsa- och sjukvård och social omsorg. 
De lokala och regionala överenskommelserna ska utgå ifrån de så kallade nationella överenskommelserna mellan 
idéburna organisationer, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  
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Organisationens namn: Forum för frivilligt socialt arbete 
Summa pengar som projektet har fått: 800 500 kronor 
Projektperiod: Den 15 september 2014 till den 14 september 2015 
 
Syftet med projektet är att förändra interna strukturer och normer för att skapa större 
delaktighet och inflytande för unga med skiftande bakgrund och erfarenheter. Det handlar 
om unga som redan finns i organisationerna som deltar i projektet och vars bakgrund och 
erfarenheter skiljer sig från det som är normen hos de flesta volontärerna i 
organisationerna. Arbetet sker i de organisationer som deltar i projektet. Det görs genom 
att en processledare leder arbetet internt i organisationerna tillsammans med en 
arbetsgrupp med representanter från den egna organisationen. Arbetsgruppen kommer att 
identifiera problem och möjligheter för inkludering av unga med skiftande bakgrund. Den 
huvudsakliga målgruppen är unga i de deltagande organisationerna. Projektet genomförs i 
Stockholm och Uppsala. Organisationerna som deltar i projektet är Individuell 
Människohjälp i Stockholm, Dragons Lair Föreningen, Afrikagrupperna, 
Friluftsfrämjandet Uppsala, Stockholms Stadsmission och Amnesty Uppsala. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
Till vardags arbetar Forum för frivilligt socialt arbete med att stödja socialt inriktade 
idéburna organisationer. 
 
www.socialforum.se 
 
 
Projektets namn: För den Norrländska landsbygdens föreningsliv  
Organisationens namn: Förbundet Vi Unga 
Summa pengar som projektet har fått: 706 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 1 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att förbättra ungdomars inflytande och organisering i Norrlands 
landsbygdskommuner. Det görs genom att kartlägga och belysa hur förutsättningar för det 
ser ut i området. Med utgångspunkt i resultaten ska målgruppen få verktyg för att påverka 
lokala beslutsfattare, exempelvis genom att genomföra påverkansaktioner gentemot 
kommuner i frågan om förutsättningar för ungas organisering. I projektet kommer det 
också att startas nya lokalföreningar och hållas utbildningar om påverkan lokalt, 
föreningskunskap, ledarskap, makt och normer. Den huvudsakliga målgruppen är unga 
som är 13–25 år gamla och som bor i landsbygdskommuner i Västernorrland och 
Norrbotten. Projektet genomförs i Västernorrland och Norrbotten. Verksamheten 
genomförs i samverkan med Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2. 
 
Förbundet Vi Unga arbetar till vardags med att ge barn och ungdomar möjlighet att ta 
egna initiativ och eget ansvar för föreningsverksamheten i samarbete med andra, och 
därigenom lära sig ett demokratiskt arbetssätt. 
 
www.viunga.se 
 
Projektets namn: Peace&Love Network  
Organisationens namn: Föreningen Peace&Love 
Summa pengar som projektet har fått: 578 400 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
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Syftet med projektet är att utveckla en barn- och ungdomsorganisation för människor och 
idéer som vill göra samhället bättre. Det görs bland annat genom att arrangera workshops, 
festivalseminarier och föreläsningar i skolor, att utbilda unga ambassadörer, att ta fram en 
handbok i organisering samt genom att utveckla en webbplats som uppmuntrar till 
engagemang och aktivitet. Den huvudsakliga målgruppen är de unga som vill vara med 
och påverka samhällets utveckling men som saknar infrastrukturen för att göra det. 
Projektet genomförs på 25 orter runt om i landet. Verksamheten genomförs i samverkan 
med bland annat Studiefrämjandet, ABF, Föreningen Ordfront och Demokratiakademin. 
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  
 
Föreningen Peace&Love arbetar till vardags med mångfald, gemenskap och förståelse 
genom folkbildning, arrangemang samt att stötta festivalen i detta arbete. 
 
http://www.foreningenpeaceandlove.se 
 
 
Projektets namn: Mötesplats Östra med resurspool  
Organisationens namn: Föreningsalliansen i Jokkmokk 
Summa pengar som projektet har fått: 1 155 600 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 1 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att öka tillgängligheten på Mötesplats Östra via ökat 
aktivitetsutbud i sport- och simhallen. Det görs genom att bilda ett ungdomsråd och att 
utforma Mötesplats Östra i samverkan med ungdomarna för att skapa en attraktiv 
mötesplats för dem. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga mellan 12 och 24 år 
och barn och unga med funktionsnedsättning i Jokkmokks kommuns. Projektet 
genomförs i Jokkmokks kommun med säte i samhället Jokkmokk. Alla byar i kommunen 
ingår i projektet. Verksamheten genomförs i samverkan med Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Jokkmokks kommun, asylboenden, föreningarna som ingår i 
föreningsalliansen, Östra skolan och elevråd i kommunen. Projektet är flerårigt och stödet 
gäller år 1 av 3.   
 
Föreningsalliansen i Jokkmokk arbetar till vardags med främja samverkan mellan 
medlemsföreningarna, att stödja utvecklingen av ideell föreningsverksamhet och för 
idrottens del, i enlighet med idrottens verksamhetsidé, Idrotten Vill. 
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Projektets namn: Hand i hand-projektet 
Organisationens namn: Hidde Iyo Dhaqan 
Summa pengar som projektet har fått: 490 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juli 2014 till den 30 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att göra det möjligt för svensksomaliska barn och unga med och 
utan funktionsnedsättning att organisera sig självständigt och öka sitt inflytande och sin 
delaktighet i samhället. Det görs genom återkommande sociala, fysiska och kulturella 
aktiviteter. Ett exempel på en aktivitet är läger. Den huvudsakliga målgruppen är 
svensksomaliska barn och unga samt svensksomaliska barn och unga med 
funktionsnedsättningar. Projektet genomförs i Malmö. Verksamheten genomförs i 
samverkan med ett antal ideella föreningar, bland annat Afrosvenskarna Malmö, Hodi 
Malmö och Föreningen Skånes Horn av Afrika. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 
av 3. 
 
Hidde Iyo Dhaqan arbetar till vardags med att underlätta integrationen för den somaliska 
gruppen i samhället. 
 
www.hiddeiyodhaqan.com 
 
 
Projektets namn: Move it 
Organisationens namn: Individuell Människohjälp 
Summa pengar som projektet har fått: 562 850 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 
 
Syftet med projektet är att ge nyanlända ungdomar kunskap och verktyg för att själva 
kunna organisera sig i framtiden. Det görs bland annat genom att regelbundet möta, 
informera och guida ungdomar i målgruppen om olika föreningsaktiviteter och 
möjligheter att starta egna föreningar samt att delta i projektets gruppaktiviteter och i den 
individuella guidningen. Den huvudsakliga målgruppen är studerande vid Sprint-
gymnasiet i Liljeholmen, de boende på Lignagatan och Palatset på Södermalm, samt 
Ekgården i Sköndal. Projektet genomförs i Stockholms län. Verksamheten genomförs i 
samverkan med Sprint-gymnasiet Stockholm, det privata boendet Ekgården i Sköndal för 
ensamkommande ungdomar, Stockholm stads boenden för ensamkommande ungdomar, 
Svenska Skolidrottsförbundet, Volontärbyrån och IF Brommapojkarna. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  
 
Individuell Människohjälp arbetar till vardags med att synliggöra och bekämpa fattigdom 
och utanförskap. Organisationen bedriver internationellt utvecklingssamarbete och 
humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige. 
 
www.manniskohjalp.se 
 
  



13 (57) 

Projektets namn: S.A.Y [säj] stories - art - you 
Organisationens namn: Individuell Människohjälp 
Summa pengar som projektet har fått: 982 400 kronor 
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 1 september 2015 
 
Syftet med projektet är att arbeta för social mobilisering och att fler unga med erfarenhet 
av migration eller av asylprocessen får möjlighet att uttrycka sig. Det görs genom ett 
horisontellt lärande4 och kreativt skapande aktiviteter. Den huvudsakliga målgruppen är 
unga 12–26 år med erfarenhet av migration eller av asylsystemet. Projektet vänder sig 
särskilt till tjejer, kvinnor och transpersoner. Projektet genomförs i Malmö. 
Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Skånes stadsmission, Svenska 
kyrkan, projektet Tyfon, Malmö Moderna Museum, Socialhögskolan i Lund och Teater 
Interakt. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 
 
Individuell Människohjälp arbetar till vardags med att synliggöra och bekämpa fattigdom 
och utanförskap. Organisationen bedriver internationellt utvecklingssamarbete och 
humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige. 
 
www.manniskohjalp.se 
 
 
Projektets namn: Ung här 
Organisationens namn: LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 
Summa pengar som projektet har fått: 660 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 1 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att förbättra den lokala ungdomspolitiken utifrån den nya 
nationella ungdomspolitiken som riksdagen kommer att fatta besluta om under våren 
2014. Det görs genom enkäter, intervjuer och workshops. Den huvudsakliga målgruppen 
är unga och ungdomsorganisationer som arbetar lokalt. Projektet genomförs i Botkyrka 
och Jönköping. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Botkyrka 
kommun och Jönköpings kommun, LSU:s medlemsorganisationer, Forum för frivilligt 
socialt arbete och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet är flerårigt och stödet 
gäller år 1 av 3.  
 
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer arbetar till vardags med att samla Sveriges 
ungdomsorganisationer för att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas 
organisering i Sverige och i världen.  
 
http://lsu.se/ 
 
  

                                                      
4 Utgångspunkten i horisontellt lärande är att lära sig av varandra och genom att få testa sig fram. Vid 
horisontellt lärande utgår man ifrån de resurser och verktyg samt de erfarenheter som finns bland deltagarna.  
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Projektets namn: Unga ambassadörer för romsk inkludering, år 2 
Organisationens namn: Romska Ungdomsförbundet 
Summa pengar som projektet har fått: 960 000 kronor 
Projektperiod: Den 2 juni 2014 till den 2 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att sprida kunskap om strategin för romsk inkludering.5 Det görs 
genom workshops, att ta fram en utbildningsplan och att genomföra en 
spridningskonferens. Lokala samråd sker och praktikplatser ordnas i pilotkommuner för 
romsk inkludering. Den huvudsakliga målgruppen är romska ungdomar som önskar att 
vara delaktiga och ha inflytande över strategin för romsk inkludering på lokal nivå. 
Projektet genomförs i Linköping, Luleå, Malmö, Göteborg och Helsingborg. 
Verksamheten sker i samverkan med romska ungdomar i pilotkommunerna, respektive 
pilotkommun, Länsstyrelsen i Stockholms län samt de myndigheter som fått i uppdrag att 
arbeta med en nulägesbeskrivning i de fem pilotkommunerna. Projektet är flerårigt och 
stödet gäller år 2 av 3.  
 
Romska Ungdomsförbundet arbetar till vardags med att höja romska ungdomars status 
och ta tillvara romska ungdomars önskemål. 
 
www.rufs.org 
 
 
Projektets namn: DOIT - Delaktighet, Organisering, Intressen, Trygghet 
Organisationens namn: Rädda Barnen 
Summa pengar som projektet har fått: 950 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 oktober 2014 till den 30 september 2015 
 
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för barn och ungdomars lokala 
organisering för att därigenom öka deras inflytande i samhället. Det sker genom 
uppsökande verksamhet med engagemangsguider. Den huvudsakliga målgruppen är barn 
och unga mellan 15 och 18 år som bor i områdena Lindängen, Holma, Kroksbäck och 
Rosengård i Malmö. Projektet genomförs på de orterna. Verksamheten genomförs i 
samverkan med bland annat Tamam Malmö, Hyllie Ungdomsråd, Tjejer i förening, 
RGRA (Rörelsen Gatans Röst och Ansikte), Hassela Movement och Hassela 
Ungdomsrörelse. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  
 
Rädda Barnen arbetar till vardags med att arbeta utifrån den värdegrund som uttrycks i 
FN:s konvention om barnets rättigheter och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 
 
www.rb.se 
 
  

                                                      
5 Regeringen har beslutat om en strategi för romsk inkludering åren 2012 till 2032. Det övergripande målet 
med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-
rom. 
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Projektets namn: Ung ledarskola och mötesplats för teckenspråkiga år 3 
Organisationens namn: Skånes Dövas Ungdomsråd 
Summa pengar som projektet har fått: 562 500 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för teckenspråkiga döva och 
hörselskadade barn och ungdomars inflytande och organisering i samhället. Det görs 
genom att skapa en ledarskola som blir en fast mötesplats för dem. Den huvudsakliga 
målgruppen är teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomar, barn och 
ungdomar som har döva eller hörselskadade föräldrar, barn och ungdomar samt övriga 
hörande som kan teckenspråk eller som är intresserade av att lära sig. Projektet 
genomförs huvudsakligen i Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan med bland 
annat Malmö Stad, Skånes Dövas Länsförbund, Region Skåne, Arbetsförmedlingens 
dövkonsulenter, Kulturföretaget Döviana och Radio Mundo. Projektet är flerårigt och 
stödet gäller år 3 av 3.  
 
Skånes Dövas Ungdomsråd arbetar till vardags med att ordna enstaka tillfälliga aktiviteter 
och aktiviteter under skollov samt bedriver även intressepolitiskt arbete.  
 
www.skurskur.blogspot.com 
 
 
Projektets namn: Future 4 Life - and Health 
Organisationens namn: Somalilands Förening 
Summa pengar som projektet har fått: 790 600 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att visa vilka fördelar som finns med att vara föreningsansluten 
och att engagera sig i samhällsfrågor. Det görs genom att låta ungdomar arbeta med en 
journalistisk modell för att komma i kontakt med myndigheter, organisationer, partier och 
med regeringskansliet. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i de stadsdelar där 
projektet genomförs. Projektet genomförs i stadsområdena Söder, Öster och Innerstaden i 
Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan med Malmö stad, Somaliska Kultur- och 
Idrottsförening och Rädda Barnen Region Syd. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 
av 3.  
 
Somalilands Förening arbetar till vardags med fokus på drogbekämpning, läxhjälp, 
arbetsmarknadsfrågor och psykologhjälp. 
 
www.somalilandforeningen.se 
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Projektets namn: Vi Unga föreningar för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning 2.0 
Organisationens namn: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland 
Summa pengar som projektet har fått: 182 000 kronor 
Projektperiod: Den 30 september 2014 till den 30 september 2015 
 
Syftet med projektet är att skapa tillgängliga mötesplatser för barn och unga med 
funktionsnedsättningar. Det görs genom att stötta nybildade föreningar genom att 
arrangera läger och utbildningar på olika teman. Den huvudsakliga målgruppen är barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar i åldrarna 7–25 år. Projektet genomförs i 
Västra Götaland i Lidköping/Skara, Lerum, Borås, Vänersborg, Trollhättan och Vadsbo. 
Verksamheten genomförs i samverkan med HSO (Handikappförbunden) Västra 
Götaland, Centrum för lättläst, Kultur i Väst, FUB Västra Götaland, Compassen och 
Habilitering & Hälsa Västra Götaland. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland arbetar till vardags med 
studiecirkelverksamhet. 
 
www.sv.se/vastragotaland 
 
 
Projektets namn: Utveckling av hållbara strukturer 
för ungdomsrörelser på landsbygden idag 
Organisationens namn: Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 
Summa pengar som projektet har fått: 660 600 kronor 
Projektperiod: Den 1 oktober 2014 till den 30 september 2015 
 
Syftet med projektet är att öka ungdomars organisering på landsbygden. Det görs genom 
att kartlägga förutsättningarna för ungas aktiviteter på landsbygden och att ta fram ett 
material som ungdomsrörelser ska kunna använda sig av för att aktivera ungdomar i 
samhället och vitalisera sina egna organisationer. Den huvudsakliga målgruppen är 
ungdomsrörelser på landsbygden. Projektet genomförs i Emmaboda, Torsås, Borgholm, 
Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Oskarshamn. Verksamheten 
genomförs i samverkan med bland annat Regionförbund Kalmar, de kommuner i Kalmar 
län som ingår i Växjö stift, Linnéuniversitetet, nätverket Förening för alla och föreningen 
Kumulus. Projektet är ettårigt. 
 
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift arbetar till vardags med att genomföra läger och 
kurser som är öppna för lokalavdelningens medlemmar. 
 
www.svenskakyrkansunga.com 
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Projektets namn: Bli statsbidragsberättigade, år 3 
Organisationens namn: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
Summa pengar som projektet har fått: 575 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 1 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att stabilisera verksamheten för att kunna möta de krav som finns 
för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det görs genom att i de nyetablerade 
lokalföreningarna stärka kontakten mellan föreningar och kommun samt mellan 
föreningar och studieförbund. En större samling kommer också att ske där de 
nyetablerade föreningarna ges möjlighet att diskutera framtida strategier. Den 
huvudsakliga målgruppen är unga människor som bor i förorter. Projektet genomförs i 
Stockholm, Karlstad, Örebro, Borlänge, Borås, Katrineholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Umeå, Linköping och Luleå. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar till vardags med freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet på global basis grundat på islamiska principer, rättvisa 
och mänskliga rättigheter samt för att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas 
kulturarv.  
 
http://muslimerforfred.org/ 
 
 
Projektets namn: Ung minoritet - Plattform för de nationella 
minoriteternas ungdomsförbund 
Organisationens namn: Sverigefinska ungdomsförbundet 
Summa pengar som projektet har fått: 870 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att vidareutveckla plattformen för de nationella minoriteternas 
ungdomsförbund så de tillsammans kan fortsätta det arbete som redan har påbörjats. Det 
görs genom att ta fram en strategi för projektets interna struktur och för att det ska leva 
vidare även i framtiden. De ska också bedriva ett utåtriktat arbete för ökad kunskap om 
Sveriges nationella minoriteters rättigheter hos allmänheten, myndigheter och 
beslutsfattare. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga som tillhör de fem 
nationella minoriteterna. Projektet genomförs där de nationella minoriteterna har starka 
kulturella fästen. Verksamheten genomförs i samverkan med samtliga ungdomsförbund 
för de nationella minoriteterna. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
Sverigefinska ungdomsförbundet är en fritids- och intresseorganisation för barn och 
ungdomar som tillhör den sverigefinska minoriteten. 
 
www.rsn.nu 
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Projektets namn: Unga Feminister - en organisation för framtiden 
Organisationens namn: Unga Feminister 
Summa pengar som projektet har fått: 550 500 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 
 
Syftet med projektet är att utveckla ungas inflytande och delaktighet i den befintliga 
verksamheten. Det görs bland annat genom utbildningar i föreningskunskap, mötesteknik 
och i att identifiera och bemöta härskartekniker. Den huvudsakliga målgruppen är 
ungdomar 15–25 år som är intresserade av frågor om feminism och jämställdhet samt 
som vill engagera sig inom Unga Feminister. Projektet genomförs i Borås, Göteborg, 
Jönköping, Kalmar, Karlstad, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, Västerås, Malmö, 
Gävle, Visby, Linköping, Lund, Uppsala, Uddevala, Helsingborg och Umeå. 
Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Feministiskt Initiativ. Projektet är 
ettårigt.  
 
Unga Feminister arbetar till vardags med att kanalisera ungdomars engagemang för 
feminism. Unga Feminister vill uppmuntra till samt folkbilda och opinionsbilda om 
feminism. De har ett intersektionellt6 perspektiv som ideologisk grund.  
 
http://ungafeminister.se/ 
 
 
Projektets namn: Järvas unga skall synas och höras 
Organisationens namn: Verdandi Stockholmskretsen 
Summa pengar som projektet har fått: 630 000 kronor 
Projektperiod: Den 7 juni 2014 till den 7 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att ge unga verktyg till ett reellt inflytande över sin vardag och för 
att skapa egna verksamhetsgrupper. Det görs genom kurser och temakvällar i 
demokratiarbete, uppsökande verksamhet, metodutbildning, samverkan med skolor samt 
brottsförebyggande arbete. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar 12–20 år. 
Projektet genomförs i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista i Stockholm. 
Verksamheten genomförs i samverkan med lokala skolor, brottsförebyggande råd och 
hyresgästföreningar samt stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta. Projektet är flerårigt 
och stödet gäller år 2 av 3. 
 
Verdandi Stockholmskretsen arbetar till vardags med drogpreventivt arbete och social 
kontaktverksamhet, det vill säga att bygga nya sociala nätverk mellan invånare i ett 
område och därigenom ge människor ökat inflytande över deras egen livssituation.  
 
http://www.verdandi.se/ 
 
  

                                                      
6 Intersektionalitet är ett feministiskt analytiskt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv vill uppmärksamma 
hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, 
funktionsnedsättning, klass, kön, religion och sexualitet. 
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Projektets namn: Från idé till succé 
Organisationens namn: Vi Unga Uppsala distrikt 
Summa pengar som projektet har fått: 506 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att stärka unga arrangörer och ungt ledarskap samt att öka 
kunskapen om hur ideell verksamhet bedrivs. Det görs genom uppsökande verksamhet 
hos fritidsgårdar, högstadieskolor och gymnasieskolor, inspirationsträffar med föredrag 
kring arrangörskap och föreningsliv samt pilotutbildning i arrangörskap. Den 
huvudsakliga målgruppen är personer i åldern 16–22 som studerar på högstadieskolor 
eller gymnasieskolor och bor på mindre orter i Enköping. Projektet genomförs i mindre 
orter i Enköpings kommun såsom Örsundsbro, Fjärdhundra och Grillby. Verksamheten 
genomförs i samverkan med Vi Unga förbundet, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala 
län och Enköpings kommuns enhet Barn och Unga och Kulturskolan. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.  
 
Vi Unga Uppsala distrikt arbetar till vardags med att stärka unga på distriktsnivå inom 
förbundet Vi Unga. 
 
http://viunga.se/uppsala/ 
 
 
Projektets namn: Unga romer i Väsby 
Organisationens namn: Öppet Hus för unga romer 
Summa pengar som projektet har fått: 207 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 1 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att romska ungdomar ska få kunskap om sina rättigheter och 
skyldigheter som samhällsmedborgare. Det görs genom diskussions- och samtalsgrupper 
samt deltagande i utvecklande fritidsaktiviteter. Den huvudsakliga målgruppen är romska 
ungdomar och unga vuxna. Projektet genomförs i Upplands Väsby kommun. 
Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Studieförbundet Vuxenskolan 
Stockholms län och Upplands Väsby kommun. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 
av 3.  
 
Öppet Hus för unga romer arbetar till vardags med att erbjuda olika traditionella 
föreningsverksamheter och riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. I sin verksamhet har 
föreningen har ett särskilt fokus på kvinnors situation.  
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Kvinnors organisering 
Syftet med bidraget är att stödja kvinnors deltagande i den 
demokratiska processen och i samhällslivet samt att stimulera 
möjligheterna för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva 
sina krav. Bidraget kan också gå till internationella utbyten som 
stärker kvinnors organisering i Sverige. 
Stödet kan fördelas till ideella organisationer och paraplyorganisationer där minst 75 
procent av medlemmarna är kvinnor. Organisationer som har mindre än 75 procent 
kvinnor kan söka om de har en sammanslutning där alla medlemmar är kvinnor. 
Organisationen kan i så fall söka bidrag för sammanslutningens räkning. Även stiftelser 
som har som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället och som inte är statliga 
eller kommunala kan söka bidraget (SFS 2005:1 089). Totalt ska 7 951 000 kronor 
fördelas under 2014. Under våren 2014 fördelades 6 279 030 kronor och under hösten 
2014 fördelas 1 671 970 kronor.   

 

Beviljade projekt våren 2014 
 
Projektets namn: 1,6 & 2,6 miljonerklubbens kontaktkvinnor 
vidareutveckling -möjligheter till nätverkande 
Organisationsnamn: 1,6 miljonerklubben 
Summa pengar som projektet har fått: 237 555 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 28 februari 2015 
 
Syftet med projektet är att stärka organisationens lokala verksamhet på olika orter i 
Sverige. Det görs genom att erbjuda utbildning i organisationens sakfrågor, coachning för 
gruppdynamik och genom att projektet deltar på konferensen Nordiskt Forum 2014. Den 
huvudsakliga målgruppen är 1,6 och 2,6 miljonerklubbens kontaktkvinnor runt om i 
landet samt deras arbetsgrupper. Kvinnorna kommer från Luleå, Umeå, Östersund, 
Sundsvall, Gävle, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Örebro, Visby, Linköping, Göteborg, 
Halmstad, Malmö, Karlskrona och Stockholm. Projektet är ettårigt.  
 
1,6 miljonerklubben arbetar till vardags med informationsspridning och opinionsbildning, 
stödjer forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor som rör kvinnors 
hälsa.  
 
www.1.6miljonerklubben.com 
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Projektets namn: Miriam - tjej- och kvinnocenter i Arvika 
Organisationsnamn: Arvika Pastorat 
Summa pengar som projektet har fått: 475 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juli 2014 till den 30 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att fortsätta utveckla Miriam tjej- och kvinnocenter i syfte att få 
unga kvinnor att må bättre. Det sker genom olika hjälp- och stödinsatser. Projektet 
kommer också arbeta för att permanenta verksamheten från de två tidigare projektåren 
och för att inspirera andra pastorat till att våga starta nyskapande projekt. Den 
huvudsakliga målgruppen är tjejer och unga kvinnor i åldrarna 13–26 år. Projektet 
genomförs i Arvika. Verksamheten sker i samverkan med olika instanser inom Arvika 
kommun och Landstinget i Värmland samt med flera ideella organisationer. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
Arvika pastorat är en del av Svenska kyrkan.  
 
www.svenskakyrkan.se/arvika 
 
 

Projektets namn: PUSH IT UP (ÅR 3 AV 3) 
Organisationsnamn: Give it forward 
Summa pengar som projektet har fått: 620 000 kronor 
Projektperiod: Den 31 maj 2014 till den 31 maj 2015. 
 
Syftet med projektet PUSH IT UP (ÅR 3 AV 3) är att stärka organiseringen genom att 
förbättra kvaliteten på medlemslistor, på administration och när det gäller kommunikation 
med medlemmar. Syftet med bidraget är också att organisationen ska växa med 
ytterligare 500 nya medlemmar och att utveckla riksföreningen till att bli ISO-certifierad 
och CSR-certifierad. Certifieringarna är mått på kvalitet och social hållbarhet7 i 
organisationen. Det sker genom fler fysiska möten likt events, föreläsningar, seminarier 
och konferenser. Ambitionen är att även kunna erbjuda fysiska mötesplatser utöver den 
virtuella plattform som organisationen administrerar. Den huvudsakliga målgruppen är 
långtidsarbetslösa kvinnor i utanförskap. Verksamheten sker i samverkan med bland 
annat rekryteringsföretag, Rotary Stockholm, Fredrika Bremer Förbundet och kända 
kvinnliga entreprenörer. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 
 
Give it forward arbetar till vardags med bland annat att bedriva ett påverkansarbete för att 
stärka bilden av kvinnor och ge kvinnor möjlighet att hjälpa varandra.  
 
www.giveitforward.se 
 

  

                                                      
7 Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 
mänskliga behov uppfylls. 
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Projektets namn: Kvinnor tar debatten om ny vapenteknik 
Organisationsnamn: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) 
Summa pengar som projektet har fått: 440 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 mars 2015 
 
Syftet med projektet är att öka medlemmarnas kunskap om nya högteknologiska vapen 
och att bidra till förståelse för hur en ny typ av internationella kampanjer och politiska 
processer för nedrustning är utformade. Syftet är också att höja kompetensen och 
resurserna hos IKFF:s kansli för att som kvinnoorganisation med genusperspektiv aktivt 
ta del i svenska och internationella processer för nedrustning rörande ny vapenteknik. 
Målsättning är en jämn könsrepresentation i relevanta utskott och myndigheter inom 
vapenområdet. Det sker genom att bygga upp och sprida kunskap samt genom 
påverkansarbete, med fokus på vissa nyckelaktörer. Den huvudsakliga målgruppen är 
IKFF:s medlemmar, studenter, de som är intresserade av frågorna och personer som 
studerar till ingenjörer. Projektet genomförs i Stockholm, Malmö, Lund, Göteborg, 
Linköping, Sundsvall och Umeå. Samverkan sker med Civil Rights Defenders, 
Sparvnästet Privacy International, Robotforskare vid Stockholms universitet, Centrum för 
autonoma system, forskare i genus och nedrustning vid Stockholms universitet, 
ekonomisk-historiska institutionen och Kvinna till Kvinna. Projektet är ettårigt. 
 
IKFF är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women´s 
International League för Peace and Freedom (WILPF). IKFF arbetar till vardags med 
fredsfrågor och fokuserar på att lyfta fram kvinnors roll som aktörer i freds- och 
säkerhetspolitiska frågor.  
 
www.ikff.se 
 
 
Projektets namn: Stärka, stimulera och 
Vidareutveckla ett nordiskt kvinnonätverk 
Organisationsnamn: Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor (KSAN)  
Summa pengar som projektet har fått: 190 000 kronor 
Projektperiod: Den 23 maj 2014 till den 31 december 2014 
 
Projektet har som syfte att utveckla kapaciteten hos kvinnosektionen inom Nordic 
Alcohol and Drug Policy Network (NordAN) internt. Det görs genom 
kunskapsinhämtning och erfarenhetsbyte i samband med konferensen Nordiskt Forum 
2014. Därpå ska ett utvecklingsarbete inom nätverket påbörjas. Till sist ska projektet 
presentera 100 förslag på framgångsrika metoder för jämställdhet och för utveckling av 
kvinnors rättigheter. Den huvudsakliga målgruppen är medlemmar i NordANs 
kvinnosektion, vilka också är samverkansparter i projektet. Seminarium hålls i Malmö 
och Riga. Projektet är ettårigt.  
 
KSAN arbetar till vardags med frågor som berör alkohol, narkotika och 
beroendeframkallande läkemedel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.  
 
www.ksan.se 
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Projektets namn: Digital Stress  
Organisationsnamn: Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riskförbund i Sverige 
Summa pengar som projektet har fått: 184 500 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 28 februari 2015. 
 
Syftet med projektet är att minska mödrars stress och oro för vad deras barn gör och blir 
utsatta för på sociala nätverk på internt.  Projektet ska arbeta med forum för diskussion, 
analys och värderingsgrundande övningar för att få bättre kunskap om hur sociala nätverk 
påverkar barn- och ungdomar generellt och flickor i synnerhet. De ska genomföra 
enkäter, temadagar, seminarier och en skriftlig sammanfattning i form av en handbok. 
Den huvudsakliga målgruppen är mammor med barn, framförallt flickor. Projektet 
genomförs i Östergötland, Västmanland samt Västra Götaland med ett 
avslutningsseminarium i Stockholms län. Verksamheten sker i samverkan med SIOS, 
ABF och Serbernas Riksförbund. Projektet är ettårigt. 
 
Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i Sverige arbetar med att verka inom 
det kulturella, folkbildande och sociala området samt att bidra till utvecklingen av 
tolerans och solidaritet i det svenska samhället till vardags.  
 
www.svenskserber.se/sv 
 
 
Projektets namn: Empowerment, erfarenhetsutbyte och organisering 
Organisationsnamn: Kvinnors Nätverk 
Summa pengar som projektet har fått: 429 500 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 december 2014 
 
Syftet med projektet är att stärka en grupp våldsutsatta kvinnor och tjejer samt att erbjuda 
dem en plattform för att engagera sig för kvinnors rättigheter. Det sker genom kurser i 
feministiskt självförsvar och erfarenhetsutbyten. Den huvudsakliga målgruppen är 
kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld i nära relation och/eller varit utsatta för 
hedersrelaterat förtryck och våld. Projektet genomförs i Stockholm och på konferensen 
Nordiskt Forum i Malmö. Verksamheten sker i samverkan med ABF Stockholm. 
Projektet är ettårigt. 
 
Kvinnors Nätverk arbetar också till vardags mot hedersrelaterat våld och förtryck, 
kontroll av kvinnors sexualitet och mot kvinnors strukturella underordning i samhället.  
 
www.kvinnonet.org 
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Projektets namn: Efter Nordiskt Forum 
- lokal feministisk organisering 
Organisationsnamn: Malmö Jämställdhetsbyrå 
Summa pengar som projektet har fått: 743 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juli 2014 till den 30 september 2015 
 
Syftet med projektet är att skapa en metod för lokal feministisk organisering för en större 
intersektionell8 rörelse. Det ska åstakommas genom en behovsanalys i form av en 
utvärdering av Nordiskt Forum, vidare kartläggning och erfarenhetsutbyten. De ska också 
ha workshops och diskussionsträffar för att kunna ta fram strategier till ett metod-kit som 
projektet ska presentera. Projektets huvudsakliga målgrupp är organisationer, föreningar, 
nätverk, projekt och initiativ som ryms inom den feministiska rörelsen eller 
kvinnorörelsen. Projektet genomförs i Malmö. Verksamheten sker i samverkan med bland 
annat Sveriges Kvinnolobby, Malmö mot Diskriminering, Malmö Stad och Agenda: 
Jämlikhet. Projektet är ettårigt.  
 
Malmö Jämställdhetsbyrå arbetar till vardags med jämställdhetsfrågor utifrån ett 
rättighetsperspektiv och är en central aktör i det lokala jämställdhetssyftande och 
feministiska civilsamhället.  
 
www.malmojamstalldhetsbyra.se 
 
 
Projektets namn: nxtME - Brobygget, 
hjälp för incestdrabbade tjejer 16–20 år 
Organisationsnamn: nxtME 
Summa pengar som projektet har fått: 520 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 1 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att stötta barn som blivit utsatta för incest och deras mödrar.  
Projektet kommer att arbeta med en så kallad mentorskola och ha träffar för att stärka 
gemenskapen hos personer som har varit utsatta för incest. Personer som tidigare varit 
utsatta för incest kommer att få praktisk hjälp av en mentor som kan följa med på träffar 
som upplevas som obehagliga till exempel besök hos gynekolog, läkare, advokat eller 
polis. Den huvudsakliga målgruppen är unga tjejer som är 16–20 år. Projektet genomförs 
i Stockholms län. Verksamheten sker i samverkan med hjälporganisationen Hoppets 
Stjärna/Star of Hope, Samtalscentret Eken, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
vuxenpsykiatrin. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  
 
nxtME arbetar till vardags med att hjälpa och stödja kvinnor som varit utsatta för incest 
som barn, sprida kunskap och information samt att verka som opinionsbildare.  
 
www.nxtme.com 
 

  

                                                      
8 Intersektionalitet är ett feministiskt analytiskt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv vill uppmärksamma 
hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, 
funktionsnedsättning, klass, kön, religion och sexualitet.   
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Projektets namn: Nätverk för nyanlända potentiella företagare 
och företagare som mötesplats och kunskapsarena 
Organisationsnamn: Resurscenter för rysktalande kvinnor Berus 
Summa pengar som projektet har fått: 260 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 1 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att kvinnor och män ska få tillgång till mötesplatser på lika 
villkor, synas lika mycket i samhället och ta lika stor del av samhällets resurser. Det är 
också att lyfta fram kvinnors kunnande och att ge nyanlända företagare och potentiella 
sådana ett ansikte. Det sker genom informationsinsatser, utbildningar, samverkan, 
nätverksbyggande, föreläsningar, studiecirklar, tematräffar, gruppdiskussioner, en 
workshop, studiebesök och genom att ta fram ett informationsmaterial på lättläst svenska. 
Den huvudsakliga målgruppen är nyanlända kvinnliga företagare och potentiella sådana 
samt rådgivnings-/näringslivsaktörer, organisationer och myndigheter som arbetar med 
frågor om integration, företagande och jämställd tillväxt. Projektet genomförs i hela 
Stockholms Län. Verksamheten sker i samverkan med Winnet Stockholms Län, Svenska 
för invandrare (SFI), Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Hela Sverige ska leva, 
Companion, Nyföretagarcentrum, Kommunens integrations/näringslivskontor och ideella 
föreningar. Projektet är ettårigt.  
 
Resurscenter för rysktalande kvinnor Berus arbetar till vardags med att hjälpa medlemmar 
med invandrarbakgrund med integration i det svenska samhället och kämpa mot 
arbetslöshet och främja samarbeten. 
 
www.berus.se 
 
 

Projektets namn: Nya Tjejjouren.se 
Organisationsnamn: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
Summa pengar som projektet har fått: 447 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att uppgradera sajten tjejjouren.se. Genom uppgraderingen ska 
säkerheten på webbplatsen bevaras så att den skyddas från intrång. Uppgraderingen 
innebär dessutom att sajten får en så kallad responsiv design. Den anpassas för besökare 
som använder mobiler och surfplattor. Arbetet genomförs av en inhyrd konsult och 
sajtens webbredaktör. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer som söker stöd hos sajtens 
medlemsjourer. Projektets praktiska del utförs med sin bas i Stockholm och Göteborg. 
Verksamheten sker i samverkan med Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, som 
också är med och driver sajten. Projektet är ettårigt.  
 
Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige arbetar till vardags med att 
stödja sina medlemsjourer och för att sprida jourrörelsens erfarenheter och kunskaper 
genom opinionsbildning och information. 
  
www.roks.se 
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Projektets namn: Att ta plats i samhället 
Organisationsnamn: Somaliska Kvinnor Riks Förbund 
Summa pengar som projektet har fått: 433 390 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att utbilda somaliska kvinnor om rättigheter och skyldigheter i 
samhället. Det är också att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och 
samhällslivet med en särskild betoning på somaliska kvinnors utanförskap. Det sker 
genom föreläsningar, seminarier, rundabordssamtal på modersmål och dialog med 
myndigheter. Den huvudsakliga målgruppen är somaliska kvinnor, framförallt yngre 
kvinnor mellan 18 och 45 år. Projektet genomförs i Stockholm, Eskilstuna och Gävle. 
Verksamheten sker i samverkan med bland annat Somaliska hälsoteamet. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.  
 
Somaliska Kvinnor Riks Förbund arbetar till vardags med att förena Somaliska 
kvinnoföreningar, organisationer och enskilda somalier i Sverige samt att bevaka 
somaliers rättigheter i enlighet med FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 
rättigheterna.  
 
 
Projektets namn: Fler kvinnor i ledande positioner i EU 
Organisationsnamn: Svenska kvinnors Europanätverk (SKEN) 
Summa pengar som projektet har fått: 60 300 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 1 februari 2015 
 
Svenska kvinnors Europanätverk (SKEN) har beviljats bidrag för att öka kvinnors 
inflytande i den Europeiska Unionen. De ska också påverka EU:s kvinnorepresentation 
och EU:s arbete för att förbättra kvinnors villkor. Projektet ska ta fram en bok och delta i 
en konferens med företrädare för svenska politiska kandidater till Europaparlamentet. 
Projektet samverkar med andra länders kvinnoorganisationer i samband med konferensen 
Nordiskt Forum. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnoföreningar med intresse för EU-
frågor och kontakter med intresse för att öka kvinnors inflytande i EU:s institutioner. 
Projektet genomförs i Stockholm, Helsingfors, Västerås, Gävle och Malmö. 
Verksamheten genomförs i samverkan med Kvinnor i Europa, särskilt i Finland, 
European Women´s Lobby (EWL) och Nordiskt Forum i Malmö. Projektet är ettårigt. 
 
Svenska kvinnors Europanätverk (SKEN) fungerar som ett forum för diskussion och 
erfarenhetsutbyte till vardags. De för debatt och har föreläsningar med mera.  
 
www.svenskakvinnorseuropanaetverk.se 
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Projektets namn: Kvinnors medverkan 
för att uppnå hållbar utveckling 
Organisationsnamn: SweQ 
Summa pengar som projektet har fått: 163 000 kronor 
Projektperiod: Den 9 juni 2014 till den 9 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att öka kvinnors engagemang i lokal samhällsplanering och 
förståelsen för strukturer som gör att kvinnors behov kommer till korta. Det sker genom 
att samla kvinnors kunskaper och erfarenheter för att sedan bidra med förslag till åtgärder 
som handlar om miljö, klimat och resursfördelning. Förslagen ska handla speciellt om 
kvinnors perspektiv på boende- och bostadsplanering, kollektivtrafik och transporter. 
Förslagen samlas i en åtgärdsplan. Den huvudsakliga målgruppen är organisationens och 
samverkanspartens medlemmar. Projektet genomförs i Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Östhammar och i Riga. Verksamheten sker i samverkan med Riksförbundet 
Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI). Projektet är flerårigt och stödet 
gäller år 1 av 2.  
 
SweQ arbetar till vardags med frågor som rör kvinnors villkor och rättigheter och 
fungerar som ett nätverk för kvinno- och jämställdhetsorganisationer. 
 
 
Projektets namn: Varken hora eller kuvad (VHEK) 
Organisationsnamn: Fortsättning på kapacitetsstärkande insatser för en stark kvinnorörelse 
Summa pengar som projektet har fått: 580 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 oktober 2014 till den 20 september 2015 
 
Syftet med projektet är att öka föreningens kapacitet att mobilisera och engagera fler 
medlemmar på olika orter i Sverige. Det sker bland annat genom en 
medlemsvärvningskampanj och internutbildningar. Inom projektet vidareutvecklas också 
en manual för att bilda lokala grupper och en policy för medlemsvärvning. Den 
huvudsakliga målgruppen är nuvarande samt potentiella medlemmar. Projektet 
genomförs i Stockholm, Norrköping, Uppsala, Malmö och/eller Lund. Eventuellt 
genomförs projektet också på andra orter i Sverige där intresse och behov finns. Projektet 
är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 
 
Varken hora eller kuvad arbetar till vardags särskilt med målgruppen tonårsflickor och 
unga kvinnor bosatta i ekonomiskt och socialt utsatta förorter och som lever under ett 
patriarkalt förtryck. 
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Projektets namn: Yoko Djs 
Organisationsnamn: Yoko Djs 
Summa pengar som projektet har fått: 495 785 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att stödja kvinnliga diskjockeys genom att skapa ett nätverk där de 
kan samverka och inspirera varandra till att vidareutvecklas, bejaka sina intressen och 
hitta en väg in på Sveriges musik- och diskjockeyscen som idag är mansdominerad. 
Syftet med bidraget är också att åstadkomma en attitydförändring inom genren, vilket 
kommer att främja kvinnors deltagande på diskjockeyscenen. Projektet erbjuder 
kvinnorna utbildning, ger dem tillgång till utrustning, coachar föreningens medlemmar i 
hur de skall bete sig vid kontakt med event och klubbarrangörer samt upplyser dem om 
vilka rättigheter de har som arbetstagare. Det uppmärksammar också de aktörer som 
främjar en jämställd musikscen, uppmuntrar kompetenta diskjockeys från båda könen 
samt  arbetar för? kvinnors rätt att få samma utrymme som män. Den huvudsakliga 
målgruppen är musikintresserade tjejer mellan 18 och 26 år. Projektet genomförs främst i 
Göteborg samt kranskommuner runt Göteborg men även i Stockholm och Malmö. 
Verksamheten sker i samverkan med bland annat Sensus Göteborg och Stockholm, 
Nationella nätverket 50/50 och Feministiskt Initiativ Göteborg. Projektet är ettårigt.  
 
Yoko djs arbetar till vardags med att organisera kvinnor inom diskjockey- och scenkonst. 
 
www.yokodjs.se 
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Jämställdhetsprojekt  
Bidrag till projekt som främjar jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Bidraget kan fördelas till ideella organisationer och 
stiftelser (SFS 2006:390). 
Projekten ska kunna kopplas till de fyra jämställdhetspolitiska delmålen som är lika makt 
och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av hemarbetet och att 
motverka mäns våld mot kvinnor inklusive kroppslig integritet. År 2014 ska totalt 7 000 
000 kronor fördelas. Under våren 2014 fördelades 5 968 824 kronor och under hösten 
2014 ska 1 031 176 kronor fördelas. 
 

Beviljade projekt våren 2014  
 
Projektets namn: Invandrarkvinnor på 
vägen till ett jämställt samhälle 
Organisationsnamn: Bosnien Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige 
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att stärka kvinnor i organisationen samt att motverka 
diskriminering och stereotypa framställningar av invandrarkvinnor. Det görs genom att 
utbilda kvinnor i organisationen kring de fördomar, hinder och den diskriminering som 
invandrarkvinnor möter i samhället och hur de kan förändras. Den huvudsakliga 
målgruppen är kvinnor i den egna organisationen och projektet genomförs på både riks-, 
regional- och lokal nivå. I projektet ingår medverkan i Nordiskt Forum 2014 i Malmö. 
Verksamheten genomförs i samverkan med Sveriges Kvinnolobby och 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Projektet är ettårigt. 
 
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige arbetar till vardags med att 
samarbeta med olika kvinnoorganisationer i Sverige och med att erbjuda skydd och hjälp 
för kvinnor, barn och familj samt med utbildning, information, kultur, idrott och 
humanitära aktiviteter.  

 
http://www.bhkrf.se/ 
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Projektets namn: Maskulinitet, sexualitet 
och våld i nära unga relationer 
Organisationsnamn: Barnens rätt i samhället (BRIS) 
Summa pengar som projektet har fått: 652 629 kronor 
Projektperiod: Den 1 oktober 2014 till den 30 september 2015 
 
Syftet med projektet är att utveckla ett preventivt arbetssätt inom Bris stödverksamhet för 
att förebygga killars våld i nära relationer. Det görs genom att ta fram kunskap om våld i 
unga nära relationer genom en förstudie. Projektet ska även ta fram ett arbetssätt och en 
strategi, för att föra en dialog med barn och unga om värderingar, jämställdhet och 
maskulinitetsnormer. Det är en del i ett våldspreventivt arbete. Den huvudsakliga 
målgruppen är barn och unga under 18 år som utsätts för våld i en nära relation, unga 
killar som befinner sig i en våldskontext och barn och unga som söker kunskap om 
normer, jämställdhet och relationer. Verksamheten sker i samverkan med Stockholms 
läns landsting och dess verksamhet UMO.se (Ungdomsmottagningen på internet). 
Projektet är ettårigt. 
 
BRIS arbetar till vardags med att erbjuda individuellt, kvalificerat och vuxenlett stöd till 
barn och unga om sina rättigheter.  

 
http://bris.se/ 
 
 
Projektets namn: Ställ om till jämställt! 
Organisationsnamn: Byrån mot diskriminering i Östergötland 
Summa pengar som projektet har fått: 604 867 kronor 
Projektperiod: Den 1 november 2014 till den 30 september 2015 
 
Syftet med projektet är att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. Det görs genom att 
stärka utbildade utrikesfödda kvinnor som söker arbete. Deltagarna ska få genomgå 
utbildning om diskriminering och jämställdhet för att kunna få hjälp att förstå och 
överbygga hinder som kvinnor och utrikesfödda utsätts för på arbetsmarknaden. Även 
arbetsgivare ska utbildas i jämställd och icke-diskriminerande rekrytering. Den 
huvudsakliga målgruppen är utrikesfödda utbildade kvinnor och arbetsgivare. Projektet 
genomförs i Norrköpingsområdet. Verksamheten sker i samverkan med 
arbetsförmedlingen och Interfem. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.  
 
Byrån mot diskriminering i Östergötland arbetar till vardags för mänskliga rättigheter och 
mångfald, och mot diskriminering. De arbetar med gratis juridisk rådgivning för personer 
som blivit diskriminerade samt med förebyggande och opinionsbildande verksamhet 
inom området.  

 
http://www.diskriminering.se/ 
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Projektets namn: Make Equal 2  
Organisationsnamn: Crossing Boarders 
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att uppmuntra och stötta unga till att driva egna 
jämställdhetsprojekt. Det görs genom att ordna en tävling där unga kan skicka in  egna 
idéer om jämställdhet. De bästa projekten får finansiering och stöttas av mentorer. Det här 
är ett fortsättningsprojekt som andra året dels kommer att fortsätta att ta emot 
ansökningar, genomföra omröstningar och stötta de projekt som vinner. Den 
huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 och 25 år. Projektet är rikstäckande genom 
riktad information till unga i hela landet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.  
 
Crossing Boarders är en stiftelse som till vardags arbetar för ett jämställt och 
inkluderande samhälle där alla röster får höras och alla kan nå sin fulla potential. 
Crossing Boarders utbildar i sin egenutvecklade metod Jämställdhetseffekten som ger 
konkreta verktyg att göra verksamheter jämställda, driver opinions- och 
informationsarbete. 

 
http://crossingboarders.se/ 
 
 

Projektets namn: Feministiska turistbroschyrer  
Organisationsnamn: Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum  
Summa pengar som projektet har fått: 342 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att synliggöra kvinnors medverkan i historien och att jämna ut en 
skev bild av kvinnors representation i historien. Det görs genom att kvinnor på flera orter 
i Sverige sammanställer turistbroschyrer som visar vad kvinnor har gjort och var de har 
verkat i närområdet. Stadsvandringar kring denna kunskap ska genomföras på flera orter. 
Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor. Projektet genomförs lokalt i Malmö, Göteborg, 
Sundsvall, Lidköping och Umeå. Projektet kommer även att delta på konferensen 
Nordiskt Forum i Malmö 2014. Verksamheten sker i samverkan med studieförbund på 
respektive ort. Projektet är ettårigt.  
 
Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum är en kvinnoorganisation som till vardags 
arbetar för att ett eller flera statligt finansierade kvinnohistoriska museer ska skapas i 
Sverige. 

 
http://www.dea-kvinnomuseer.nu/ 
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Projektets namn: Agenda Jämlikhet  
Organisationsnamn: Ladyfest Göteborg  
Summa pengar som projektet har fått: 400 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juli 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att göra det lättare för personer att engagera sig för jämställdhet 
och jämlikhet. Det görs genom att samla de organisationer som arbetar för jämställdhet 
och jämlikhet i Göteborg på en hemsida med en kalender för organisationernas 
verksamhet och kontaktuppgifter till dem. Modellen ska spridas till Malmö genom att 
starta en liknande hemsida där. Den huvudsakliga målgruppen är personer som vill 
engagera sig för jämställdhet eller jämlikhet men inte vet hur. Projektet genomförs i 
Göteborg och Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Kultur i 
Väst. Projektet är ettårigt.  
 
Ladyfest Göteborg arbetar till vardags för jämställdhet mellan könen inom kultursektorn 
och för att främja kvinnors utövande av olika kulturformer genom att ge dem en naturlig 
plats att mötas.  

 
http://www.ladyfest.se/gbg/ 
 
 

Projektets namn: Varken man eller kvinna 
– Kvinnor i ledarposition i Pingströrelsen 
Organisationsnamn: Pingst Ung  
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att arbeta för ökad jämställdhet inom Pingströrelsen och verka för 
att fler kvinnor ska bli ledare inom rörelsen. Det görs genom att anordna regionala 
konferenser med jämställdhetstema, att ha utbildningar för ledare inom pingströrelsen 
samt att använda pingströrelsens massmedier för att nå ut med ett budskap om ökad 
jämställdhet. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnliga ledare i pingströrelsen, ledare 
nationellt, regionalt och lokalt. Projektet genomförs nationellt med huvudkonferenser i 
Stockholm, Jönköping, Lycksele och Uppsala. Verksamheten genomförs i samverkan 
med Naturlig församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan och flera kristna 
ungdomsorganisationer. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.  
 
Pingst Ung arbetar till vardags med att stödja ungdomsledare, erbjuda pedagogiska 
praktiska verktyg för ungdomsledare inom pingströrelsen och arbeta för att stärka barn 
och ungas röst i vuxenvärlden. 
 
http://www.pingstung.se/ 
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Projektets namn: Skriv dig själv 
Organisationsnamn: Piteå Kvinnojour 
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet är att arbeta med att inspirera våldsutsatta kvinnor, tjejer och transpersoner att 
bearbeta våldet genom skriva om sina upplevelser. Det görs med hjälp av en så kallad 
skrivarpedagog som via internet utbildar en grupp våldsutsatta i självbiografiskt 
skrivande. I projektet ska två utbildningsmaterial i självbiografiskt skrivande tas fram. 
Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor, tjejer och transpersoner som blivit utsatta för 
våld. Projektet är digitalt och genomförs på flera orter. Landets kvinno- och tjejjourer 
samverkar. Verksamheten genomförs genom att sprida självbiografiskt skrivande till 
landets jourer. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.  
 
Piteå Kvinnojour arbetar till vardags med att ge vägledning, stöd, råd och hjälp till 
våldsutsatta kvinnor och barn. De erbjuder även stöd i form av skyddande boenden för 
våldsutsatta kvinnor och barn. 
 
http://www.piteakvinnojour.se/ 
 
 

Projektets namn: Europa utan Trafficking - år 3  
Organisationsnamn: RealStars Ideell förening 
Summa pengar som projektet har fått: 200 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att minska sexhandel, sextrafficking och övergrepp i samhället. 
Det görs genom lobbyarbete bland annat genom att skriva debattartiklar och ordna 
seminarium. De arbetar också för att politiker, företag och konstutövare ska ta ställning i 
frågor mot trafficking och prostitution. Den huvudsakliga målgruppen är allmänheten, 
politiker och företag. Genom seminarier, utbildningar, arrangemang, debatter och 
spridning av material ska projektet leda till en minskad efterfrågan av att köpa sex. Ett 
samarbete med företag för att minska svenska mäns köp av sex utomlands har inletts och 
kommer att fördjupas under projektet. Projektet som genomförs är rikstäckande och 
arrangemang kommer att ordnas i flera städer bland annat på Gotland, Malmö, Göteborg 
och Stockholm. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat CSR9-nätverket 
Marknadscheferna. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
RealStars Ideell förening arbetar till vardags på olika sätt för Fair Sex det vill säga att sex 
ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt 
om i världen. 
 
http://realstars.eu/ 
 

  

                                                      
9 CSR (Corporate Social Responsibility), företags samhällsansvar, kallas idén om att företag ska ta ansvar för 
hur de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
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Projektets namn: En minut mot sexuellt våld 
Organisationsnamn: Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 
Summa pengar som projektet har fått: 509 500 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 
 
Syftet med projektet är att förebygga sexuellt våld bland unga. Det görs genom att arbeta 
med frågor om samtycke, ömsesidighet och maskulinitetsnormer med gymnasie- och 
högstadieelever. Projektet kommer att ta fram ett lektionsupplägg med tillhörande 
enminutsfilmer kring kommunikation, samtycke och förståelse för andra i sexuella 
situationer, i samverkan med lärare. Den huvudsakliga målgruppen är lärare och unga på 
högstadiet och gymnasiet som de träffar. Projektet genomförs nationellt och upplägget 
kommer att finnas tillgängligt på internet. Verksamheten genomförs i samverkan med 
Kunskapskraft & Media. Projektet är ettårigt.  
 
RFSU arbetar till vardags med sexualupplysning, sexualundervisning och 
påverkansarbete med speciellt fokus på att förhindra överförandet av hiv/STI.   
 
www.rfsu.se 
 
 

Projektets namn: Vi måste höja våra röster 
– resande seminarium om kvinnorollen  
Organisationsnamn: Riddarhyttans arbetarteater  
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att engagera unga kvinnor i jämställdhetsfrågor. Det görs genom 
att åka runt i Sverige med ett seminarium som innehåller en monolog. Målet är att sprida 
kunskap om jämställdhetsfrågor genom att varva gestaltning och teori. I slutet av 
projektet sammanställs en feministisk arbetsplan. Den huvudsakliga målgruppen är unga 
tjejer mellan 18 och 30 år. Projektet genomförs i Riddarhyttan, Västerås, Malmö, 
Stockholm, Göteborg, Boden, Arvidsjaur, Nora, Härnösand, Luleå och Bålsta. 
Verksamheten sker i samverkan med Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige (ROKS), Teatermaskinen och ABF. Projektet är ettårigt.  
 
Riddarhyttans arbetarteaters ordinarie verksamhet omfattar teater, musik, 
konstutställningar och festivaler. Ett mål är även att ta ställning i samhällsfrågor och att 
medverka till att samhällsdebatten hålls igång lokalt. 
 

  



35 (57) 

Projektets namn: Inkluderande e-sport 
Organisationsnamn: Riksförbundet Goodgame 
Summa pengar som projektet har fått: 375 000 kronor 
Projektperiod: Den 29 maj 2014 till den 29 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att öka jämställdheten inom e-sport genom att arbeta inkluderande 
med tjejer som e-sportar eller som är intresserade av att börja. Syftet är även att arbeta 
förebyggande för att skapa respekt och att motverka verbalt våld. Det görs genom att 
ordna miniläger för tjejer och killar med intresse för e-sport. I projektet ska tjejer som 
lyftas som goda förebilder för att inspirera andra. Checklistor och studiematerial för en 
inkluderande e-sport ska tas fram. Projektet ska dessutom starta en tävling för tjejer som 
e-sportar. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer och killar som håller på med e-sport. 
Målet är att projektet genomförs i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö samt i 
ytterligare någon stad. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat ABF, 
Unga Örnar och Datorfestivalen Birdie. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  
 
Riksförbundet Goodgame arbetar till vardags med att organisera barn och ungdomar med 
spelintresse inom datorspel.  
 
http://goodgame.se/ 
 
 

Projektets namn: Normkritiska nätsamtal  
Organisationsnamn: Riksorganisationen Män för Jämställdhet  
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 30 november 2015 
 
Syftet med projektet Normkritiska nätsamtal 2.0 - vidareutveckling är att stödja unga 
killar och transpersoner via ett normkritiskt internetforum. Det görs genom att revidera, 
utveckla och uppdatera hemsidan killfrågor.se med hänsyn till en yngre målgrupp. 
Projektet ska även undersöka samarbeten för en långsiktig finansiering av verksamheten 
kring killfrågor.se. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är unga killar och 
transpersoner i åldern 10–18 år. Projektet är rikstäckande eftersom stödet till unga killar 
och transpersoner är förlagd på internet. Verksamheten genomförs i samverkan med 
Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) i 
Stockholm, Föreningen Storasyster och tjejjouren.se. Projektet är flerårigt och stödet 
gäller år 2 av 3.  
 
Riksorganisationen Män för Jämställdhet är en feministisk organisation som till vardags 
verkar för jämställdhet och mot våld för kvinnors, barns och mäns skull. 
 
http://www.mfj.se/ 
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Projektets namn: Samtyckeskampanj 
Organisationsnamn: Umeå Studentkår 
Summa pengar som projektet har fått: 26 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 1 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att uppmärksamma och sprida budskapet om samtycke vid sex. 
Det görs genom att driva en kampanj, sprida information, dela ut speciella 
samtyckeskondomer och bjuda in till föreläsningar med det så kallade FATTA-projektet 
som arbetar med samtyckesfrågor och har fått stor medial uppmärksamhet. Den 
huvudsakliga målgruppen är studenter inom Umeå studentkårs upptagningsområde. 
Projektet genomförs i Umeå. Projektet är ettårigt. Umeå studentkår arbetar till vardags 
med utbildningsbevakning och studiesociala rättigheter på Umeå universitet.  
 
http://www.umeastudentkar.se/ 
 
 
Projektets namn: Normer, Attityder och Beteenden III 
- Från en mångfaldskoordinator till många 
Organisationsnamn: Ung Media Sverige 
Summa pengar som projektet har fått: 566 350 kronor 
Projektperiod: 1 januari 2015 till den 31 december 2015 
 
Ung Media Sverige har beviljats bidrag för att arbeta mot diskriminering och för 
jämställdhet och mångfald inom ungdomsorganisationerna Ung Media och Sverok. Det 
görs genom att arbeta för att jämställdhets- och mångfaldsarbete integreras i alla 
verksamheter som Ung Media och Sverok bedriver. Projektet ska bland annat uppdatera 
styrdokument, mallar, arbets- och uppdragsbeskrivningar. De båda förbunden ska bli 
trygga i sitt jämställdhetsarbete så att det kommer att fortsätta även efter att projektet har 
tagit slut. Även nätverksträffar ska ordnas. De ska också sprida erfarenheter genom att 
bygga upp en digital kunskapsbank. Verksamheten genomförs tillsammans med 
spelhobbyorganisationen Sverok. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
Ung Media Sverige arbetar till vardags med att uppmuntra unga att producera media och 
främja ungdomars initiativ på området. Förbundet arbetar för att skapa bättre 
förutsättningar för ungdomsmedier att verka och utvecklas. 
 
http://www.ungmedia.se/ 
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Projektets namn: Kvinnor på Wikipedia version 2.0 
Organisationsnamn: Wikimedia Sverige 
Summa pengar som projektet har fått: 342 478 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att stimulera kvinnor att skriva på Wikipedia. Eftersom det är 
övervägande män som skriver på Wikipedia är informationen som de som använder 
Wikipedia läser nästan uteslutande beskrivna utifrån mäns perspektiv. Genom att ordna 
kontinuerliga skrivarstugor för kvinnor och utbilda dem i att redigera på Wikipedia ska 
fler kvinnor bli aktiva skribenter på Wikipedia. Projektet ska även delta på Nordiskt 
Forum 2014 med en workshop. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor som inte 
skriver på Wikipedia. Projektet genomförs i Malmö, Göteborg, Umeå, Karlstad, Västerås, 
Stockholm och Skellefteå. Verksamheten sker i samverkan med Sveriges Kvinnolobby 
och Crossing Boarders. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.  
 
Wikimedia Sverige arbetar till vardags med att göra kunskap fritt tillgänglig för alla 
människor. Wikimedia hjälper lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia. De stödjer 
också arkiv och museer så att de kan nå ut med sitt material. De hjälper även dem som 
redigerar på Wikipedia.  
 
http://www.wikimedia.se/ 
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Jämställdhetsarbete för 
organisationer som företräder 
de nationella minoriteterna 
 
Bidragets syfte är att stödja de nationella minoriteternas arbete 
mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna 
organisationen (regeringsbeslut 2013). Bidraget kan fördelas till 
organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella 
minoriteter.10 
Totalt ska 2 200 000 kronor fördelas år 2014. Under våren 2014 fördelades 106 000 
kronor ut och under hösten ska 2 094 000 kronor fördelas. Det går att söka bidraget 
löpande under samma år.  
 

Beviljat projekt våren 2014 
 
Projektets namn: En bron för jämställdhet 
Organisationsnamn: Romano Pasos Research Centre 
Summa pengar som projektet har fått: 106 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 15 december 2014 
 
Projektet har beviljats bidrag för att översätta ett material som tagits fram tidigare om 
jämställdhet från romani chib till svenska. Målet med projektet är att materialet ska kunna 
användas inom romska organisationer men även som en bro mellan romska 
organisationer och icke-romska organisationer och myndigheter. Projektet kommer att 
belysa jämställdhetsproblematiken från ett romskt perspektiv. Det sker genom att arbeta 
med materialet och arrangera flertalet träffar med romer och icke-romer. Materialet och 
träffarna kommer att fungera som ett verktyg för att driva jämställdhetsfrågan vidare. Den 
huvudsakliga målgruppen är romska kvinnor inom organisationen men även de som 
jobbar med jämställdhetsfrågan inom privat och offentlig sektor. Projektet genomförs i 
Göteborg (Bergsjön) och i Stockholm (Skarpnäck). Projektet är flerårigt och stödet 
gäller? år 2 av 2.  

 
Romano Pasos Research Centre arbetar till vardags bland annat med att bygga och stärka 
banden mellan olika romska grupper och icke-romer, berika och bevara romskt kultur och 
stödja akademisk forskning om romer. Det gör de bland annat genom att sprida det 
romska språket och informera svenskar om romsk kultur och hjälpa romer att förstå det 
svenska samhället.  

 
www.romanopaso.org 

                                                      
10 De fem nationella minoriteterna i Sverige är romer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och samer. 
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Mot rasism och intolerans 
Bidraget går till projekt som förebygger och motverkar rasism 
och liknande former av intolerans. Det kan till exempel vara 
islamofobi, afrofobi, antisemitism, antiziganism och homofobi. 
Det kan fördelas till ideella organisationer och stiftelser som inte 
är statliga eller kommunala (SFS 2008:62).  
År 2014 ska totalt 8 320 000 kronor fördelas till projekt som förebygger och motverkar 
rasism och liknande former av tolerans. Under våren delade myndigheten ut hela summan 
som fanns att fördela. Bidraget kan sökas nästa gång under 2015. 

  

Beviljade projekt våren 2014  
 
Projektets namn: Afrofobi igår och idag – inför det internationella 
årtiondet för människor av afrikanskt ursprung 
Organisationsnamn: Afrosvenskarna i Stockholm 
Summa pengar som projektet har fått: 853 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att motverka och förebygga afrofobisk rasism.11 Projektet tar sin 
utgångspunkt i förslagen som finns i en rapport om afrofobi som beställts av 
integrationsministern. Det tar också sin utgångspunkt i förberedelser inför det, av FN:s 
generalförsamling proklamerade, internationella årtiondet för människor av afrikanskt 
ursprung. För att uppfylla syftet ska projektet ta fram informationsbrev och hålla 
informationsmöten kring afrofobi samt belysa forskning om slaveriet. Den huvudsakliga 
målgruppen är afrosvenskar, mänskliga rättighetsaktivister, gymnasieelever, 
studiecirkeldeltagare och allmänheten. Projektet genomförs i Stockholms län. 
Verksamheten genomförs i samverkan med Mångkulturellt Centrum och Kommittén till 
åminnelse av svensk transatlantisk slavhandel. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 
av 2. 
 
Afrosvenskarna i Stockholm arbetar till vardags med frågor om bland annat 
arbetsmarknad och demokrati för personer med bakgrund i Afrika.   
 
http://www.afrosvenskarna.se/ 
 
  

                                                      
11 Begreppet afrofobi syftar på en fientlighet mot människor som har sitt ursprung i Afrika söder om Sahara 
och som tillhör den afrikanska diasporan. Med afrofobisk rasism menas rasism som grundar sig i afrofobi.  



40 (57) 

Projektets namn: Blattequeer i rörande bilder: Ett normkritiskt film- och 
metodmaterial för och med unga lesbiska, bisexuella queera tjejer 
Organisationsnamn: Interfem 
Summa pengar som projektet har fått: 563 120 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 1 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att få ungdomar att tänka och agera antirasistiskt utifrån ett hbtq-
perspektiv. Projektet gäller ett intersektionellt12 film- och metodmaterial för och 
tillsammans med ungdomar om hur normer kring kön och sexualitet samverkar med 
rasism. Det görs genom att bilda referensgrupper med ungdomar från olika fritidsgårdar, 
organisationer och skolor. Därefter tas det fram filmer och metodmaterial som sprids 
genom sociala medier för att synliggöra projektet. Den huvudsakliga målgruppen är 
ungdomar 13–19 år. Projektet genomförs i Stockholm, Malmö, Uppsala, Norrköping och 
Göteborg. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat RFSL (Riksförbundet 
för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Stockholm, så 
kallade antidiskrimineringsbyråer och lärarnätverket i Malmö. Projektet är flerårigt och 
stödet gäller år 1 av 2. 
 
Interfem arbetar till vardags med frågor som rör kvinnor och transpersoner samt med 
utbildning och opinionsbildning. samverkar 
 
http://www.interfem.se/ 
 
 

Projektets namn: Bättre samhälle utan fördomar 
Organisationsnamn: Kongo Föreningen i Stockholm 
Summa pengar som projektet har fått: 325 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 1 april 2015 
 
Syftet med projektet är bland annat att bygga upp ömsesidig förståelse och solidaritet 
mellan afrikaner och svenskar, främja samlevnad och väcka engagemang för samt 
motverka afrofobi. Det görs genom utbildningar, gruppmöten, debatter, besök på skolor 
och genom att sprida kunskap som förebygger afrofobi. Den huvudsakliga målgruppen är 
föreningsmedlemmar, skolelever, skolpersonal och allmänheten. Projektet genomförs i 
Stockholm. Verksamheten genomförs i samverkan med Farsta gymnasium, NAV - 
Nätverk för afrikanska föreningar och Afrosvenskarna i Stockholm. Projektet är flerårigt 
och stödet gäller år 1 av 2. 
 
Kongo Föreningen i Stockholm arbetar till vardags med kultur-, integration- och 
arbetsmarknadsfrågor för sina medlemmar.  
 
  

                                                      
12 Intersektionalitet är ett feministiskt analytiskt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv vill uppmärksamma 
hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, 
funktionsnedsättning, klass, kön, religion och sexualitet.  
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Projektets namn: Transversala dialoger mot rasism 
Organisationsnamn: Kvinnofolkhögskolan 
Summa pengar som projektet har fått: 768 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 
 
Syftet med projektet är att motverka rasism och intolerans inom den ideella sektorn 
genom en utbildningsinsats som riktar sig till verksamma inom ideella organisationer (där 
även fackföreningar ingår). Det görs genom utbildning av utbildare som sedan för dessa 
förhållningssätt och metoder vidare. Den huvudsakliga målgruppen är ledare och 
kurslärare, verksamhetsledning och annan administrativ personal samt verksamma i 
ideella organisationer. Projektet genomförs nationellt. Verksamheten sker i samverkan 
med Göteborgs Rättighetscenter. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2. 
 
Kvinnofolkhögskolan arbetar till vardags med att tillhandahålla kurser på grundskole- och 
gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier och olika temakurser.  
 
www.kvinnofolkhogskolan.se 
 
 

Projektets namn: New Connexion Utbildning år 3 
Organisationsnamn: Lärarnas Riksförbund 
Summa pengar som projektet har fått: 813 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att motverka rasism och att arbeta för öppenhet och förståelse 
mellan ungdomar från olika kulturer. Det görs genom skolkontakter, nätverksbyggande 
mellan skolor och en överfasning till mer webbaserad verksamhet. Den huvudsakliga 
målgruppen är lärare. Projektet genomförs i skolor i hela Sverige. Verksamheten 
genomförs i samverkan med New Connexion, Expo Toleransprojektet och Teskedsorden. 
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
Lärarnas Riksförbund arbetar till vardags för att lärares professionella kunskaper ska 
stärkas och ses som en resurs av samhället. 
 
www.lr.se 
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Projektets namn: Stärkt demokratiarbete vid Sveriges 
naturbruksgymnasier, år 3: Dialog med mångkultur-
ungdomar samt NB-fortbildning 
Organisationsnamn: Naturbruksskolornas Förening 
Summa pengar som projektet har fått: 448 000 kronor 
Projektperiod: Den 31 augusti 2014 till den 30 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att motverka rasism och andra former av intolerans vid landets 
naturbruksskolor. Det görs genom dialog med Landsbygdsnätverkets temagrupp 
Integration om lämpliga vägar för att nå potentiellt naturbruksintresserade ungdomar och 
föräldrar med utländsk bakgrund. Det sker även genom utbildningsinsatser för personal 
och elever på naturbruksskolorna. Den huvudsakliga målgruppen är naturbrukselever, 
elever med mångkulturell bakgrund som kan vara intresserade av naturbruk och personal 
vid skolorna. Projektet genomförs nationellt. Verksamheten genomförs i samverkan med 
den ideella föreningen New Connexion, Expo och Landsbygdsnätverket. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  
 
Naturbruksskolornas Förening arbetar till vardags med att stärka naturbruksskolornas 
identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som 
internationellt. 
 
www.naturbruk.se 
 
 

Projektets namn: Umeå Pride 2014 
Organisationsnamn: Queerförvaltningen 
Summa pengar som projektet har fått: 100 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 1 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att arrangera och genomföra Pridefestivalen 2014 i Umeå. Det 
görs genom att folkbilda allmänheten om hbtq-frågor och att skapa forum för tankar, 
frågor, samtal och debatt. Det görs också med hjälp av informationsspridning genom 
bland annat affischering och sociala medier. Den huvudsakliga målgruppen är hbtq-
personer, andra kulturföreningar och allmänheten. Projektet genomförs i Umeå och berör 
även angränsande kommuner. Verksamheten genomförs i samverkan med andra ideella 
föreningar och nätverk. Projektet är ettårigt. 
 
Queerförvaltningen arbetar till vardags med att bland annat arrangera evenemang som rör 
hbtq-personer.  
 
http://www.queerforvaltningen.se/ 
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Projektets namn: INTE OK! 
Organisationsnamn: RFSL Ungdom 
Summa pengar som projektet har fått: 980 780 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 1 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att stärka och mobilisera unga hbtq-personer i skolmiljön och att 
påverka skolor att arbeta för en nolltolerans mot homo- och transfobi i skolan. Det görs 
genom en metod som kallas crowdmapping. Metoden kombinerar social aktivism, 
medborgarjournalistik och geospatial information13. Med hjälp av metoden kan unga 
hbtq-personer eller de som bevittnar trakasserier och övergrepp lämna in rapporter om var 
händelsen har skett med hjälp av sina mobiltelefoner eller internet. På så sätt skapas ett 
geografiskt arkiv med händelser som aldrig annars skulle ha kommit fram. Den 
huvudsakliga målgruppen är skolelever och skolpersonal. Projektet genomförs på flera 
orter i landet. Verksamheten genomförs i samverkan med Safe City. Projektet är flerårigt 
och stödet gäller år 1 av 3. 
 
RFSL Ungdom arbetar till vardags utifrån queera förhållningssätt med och för ungdomar 
som bryter mot normer gällande sexualitet och/eller kön. 
 
http://www.rfslungdom.se/ 
 
 

Projektets namn: Lär av romer 
Organisationsnamn: Romska Ungdomsförbundet 
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att skapa broar mellan unga romer och det omgivande samhället. 
Projektet ska ge romska ungdomar ökade kunskaper om hur samhället fungerar och 
möjlighet att få mentorer hos ett antal myndigheter samtidigt som ungdomarna i sin tur 
kommer att dela med sig av romernas historia, kultur och situation i dagens Sverige. Det 
görs genom diskussion i arbetsgrupper och praktik på myndigheter eller 
mentorsverksamhet med myndigheter. Den huvudsakliga målgruppen är romska 
ungdomar som är 18–25 år och statstjänstemän. Projektet genomförs på flera orter i 
landet. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Skolverket och Polisen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 
3. 
 
Romska Ungdomsförbundet arbetar till vardags med information och stöd till romska 
ungdomar och integrering av dem i samhället. 
 
http://www.rufs.org/ 
 
  

                                                      
13 Geospatial information är information som beskriver en plats och namnet på funktioner under, på eller 
ovanför jordens yta. Det används till exempel för att skapa och utforska geografisk information. I sin enklaste 
form kan geospatial information vara information som finns på en karta. Det kan också vara olika data som 
kombineras för att visa till exempel markanvändning och befolkningstäthet i ett område. 
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Projektets namn: MIO (Mångfald-Islam-Organisering) 
Organisationsnamn: Sensus studieförbund 
Summa pengar som projektet har fått: 675 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 oktober 2014 till den 30 september 2015 
 
Syftet med projektet är att erbjuda konkreta redskap för att stödja muslimska grupper att 
organisera sig i arbetet mot islamofobi och rasism som de möter. Det görs genom att 
arbeta med kultur som metod för att nyansera och bredda bilden av muslimer. Den 
huvudsakliga målgruppen är muslimer i Norrbotten. Projektet genomförs i Luleå, Kiruna, 
Boden, Piteå och Arvidsjaur. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat 
islamiska föreningen i Luleå, Norrbottens islamiska center, Somaliska föreningen i 
Kiruna, Muslimska föreningen i Piteå, Wama entertainment och Svenska Muslimer för 
Fred och Rättvisa. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 
 
Sensus Studieförbund arbetar till vardags med frågor om mångfald och mänskliga 
rättigheter. 
 
www.sensus.se 
 
 

Projektets namn: Agera tillsammans nu II 
Organisationsnamn: SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) 
Summa pengar som projektet har fått: 630 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 
 
Syftet med projektet är att mobilisera medlemsförbunden i frågor kring rasism och 
intolerans samtidigt som en nationell plattform växer fram. Plattformen ska vara ett 
forum och en mötesplats för organisationer i det civila samhället och för myndigheter i 
det gemensamma arbetet för ökad tolerans och respekt i samhället. För att uppnå syftet 
kommer SIOS att ordna dialogmöten och en mässa om antirasism för de tilltänkta 
deltagarna i plattformen. Den huvudsakliga målgruppen är SIOS medlemsförbund. 
Projektet är nationellt men de flesta aktiviteterna genomförs i Stockholm. Verksamheten 
genomförs i samverkan med SIOS medlemsförbund. Projektet är flerårigt och stödet 
gäller år 2 av 3. 
 
SIOS arbetar till vardags med att driva språk-, kultur-, utbildnings- och andra 
minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.  
 
www.sios.org 
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Projektets namn: ADA-projektet (antidiskriminerande aktiviteter) 
Organisationsnamn: Skånes horn av Afrikas förening 
Summa pengar som projektet har fått: 795 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 1 september 2015 
 
Syftet med projektet är att utbilda ambassadörer som ska arbeta med personal i offentlig 
verksamhet och synliggöra vardagsdiskriminering på individnivå och strukturell 
diskriminering. Ambassadörerna kommer särskilt att belysa och informera om afrofobi 
som en typ av intolerans. Det görs genom föreläsningar, tematiska diskussioner och besök 
hos föreningar. Den huvudsakliga målgruppen är föreningsmedlemmar i Näsby IF, 
anställda i offentliga förvaltningar, föräldrar och medlemmar i lokala fotbollslag. 
Projektet genomförs i Kristianstads kommun. Verksamheten genomförs i samverkan med 
Föreningen Gamlegården, Kristianstads kommun, FN-föreningen i Kristianstad och 
Näsby IF. Projektet är ettårigt. 
 
Skånes horn av Afrikas förening arbetar till vardags med information och stöd till barn 
och ungdomar av afrikanskt ursprung. 
 
 
Projektets namn: Avslöja heteronormen 
Organisationsnamn: Sveriges Förenade HBTQ-studenter 
Summa pengar som projektet har fått: 385 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 december 2014 
 
Syftet med projektet är att belysa hur hetero- och cisnormer14 påverkar 
utbildningsinnehållet, studie- och arbetsmiljön på svenska högskolor och universitet. 
Projektet kommer också att belysa betydelsen av normkritik och kunskap om hbtq-frågor 
för att skapa en bra studiemiljö och öka kvaliteten på högre utbildningar. Det kommer 
också att upprättas en handlingsplan för att skapa ett studie- och arbetsklimat där normer 
kring sexualitet och kön inte är begränsande samt för att öka kunskapen hos studenter. 
Projektet ska göra intervjuer på lärosäten, transkribera intervjuer och analysera 
kurslitteratur och dokument som används i utbildningar. Den huvudsakliga målgruppen är 
personer som är verksamma inom högskolor och universitet så som studenter, lärare, 
kursansvariga och jämställdhetsgrupper. Projektet genomförs i Stockholm och Borlänge 
samt vid olika högskolor och universitet i landet. Verksamheten sker i kontakt med 
universitetsledningar. Projektet är ettårigt. 
 
Sveriges Förenade HBTQ-studenter arbetar till vardags med att förbättra situationen för 
homo- och bisexuella samt transpersoner och queera som studerar vid universitet och 
högskolor och för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och/eller 
könsuttryck och könsidentitet. 
 
http://hbtqstudenterna.se/ 
 

                                                      
14 Förenklat uttryckt är en cisperson en person som inte är en transperson. Begreppet handlar om könsidentitet 
och könsuttryck och inte om sexuell läggning. Cis betyder samma sida på latin. Begreppet gäller en person 
vars juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet hänger ihop och alltid har hängt ihop med den rådande 
samhällsnormen. Det kan till exempel vara en person som föds med snippa, identifierar sig som tjej och har 
könet kvinna registrerat som kön i folkbokföringen. Cisnorm betyder att det är en norm, det vill säga att det 
förväntas, att personer i samhället är cispersoner. 
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Projektets namn: Elefanten i rummet: Afrofobi i närbild 
Organisationsnamn: The English International Association of Lund och Malmö 
Summa pengar som projektet har fått: 484 100 kronor 
Projektperiod: Den 16 juni 2014 till den 16 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att minska afrofobi. Det är också att motarbeta okunnigheten om, 
och diskrimineringen av, afrosvenskars situation i dagens Sverige. Det görs genom att ta 
fram en kvalitativ studie om levnadsstandarden för afrosvenskar i Sverige, att komplettera 
den kvantitativa och kvalitativa forskningen om afrofobi och att sprida en omfattande 
enkät med frågor om hur målgruppen upplever sitt förhållande till några av samhällets 
institutioner som justitiedepartementet, domstolar, fängelser och utbildningsinstitutioner. 
Det görs också genom föreläsningar, seminarier, paneldiskussioner, dokumentation och 
spridning i lokala medier. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar, afrosvenskar, 
invandrarföreningar och gymnasieskolor. Projektet genomförs bland annat i Malmö, 
Lund, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Kristianstad. Verksamheten genomförs i 
samverkan med FN-föreningen i Malmö, Raoul Wallenberg Institutet, Rosengård Folkets 
Hus, ABF:s Skåneavdelning, Café Pan Afrika och stadsbiblioteken i Region Skåne. 
Projektet är ettårigt. 
 
The English International Association of Lund och Malmö arbetar till vardags med 
information och stöd, kultur och rättighetsfrågor samt integration.  
 
http://www.thelundian.com/ 
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Demokratifrämjande verksamhet 
Bidrag till projekt som förebygger att unga utvecklar ett 
antidemokratiskt beteende. Bidraget kan fördelas till ideella 
organisationer som söker på egen hand eller i samverkan med offentlig 
huvudman, till exempel en kommun eller skola. Stiftelser som inte är 
statliga eller kommunala kan också söka bidraget (SFS 2011:1509). 
År 2014 ska totalt 3 600 000 kronor fördelas till projekt som förebygger att unga 
utvecklar ett antidemokratiskt beteende. Under våren delade myndigheten ut hela 
summan som fanns att fördela. Bidraget går inte längre att söka. 

 

Beviljade projekt våren 2014 
 
Projektets namn: Unga leder unga år 3 
Organisationsnamn: Boo Folkets Hus 
Summa pengar som projektet har fått: 532 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 maj 2014 till den 31 december 2014 
 
Syftet med projektet är att sprida och utveckla en ledarskapsmodell för unga som vill 
främja demokratiska värderingar och skapa goda förebilder i miljöer där antidemokratiska 
värderingar kan spridas. Det görs genom en utbildning om coachande ledarskap och 
estetiska lärprocesser som kan vara språkliga, visuella och kroppsliga. Utbildningen 
genomförs med hjälp av ett metodmaterial som har tagits fram i projektet. Den 
huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 och 20 år. Projektet genomförs i Nacka, 
Tensta, Gävle och Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan med Folkets Hus & 
Parkers riksorganisation och Stadsmissionen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 
av 3. 
 
Boo Folkets Hus arbetar till vardags med aktiviteter för alla åldrar i Folkets Hus lokaler. 
 
www.boofolketshus.se 
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Projektets namn: Pre Passus 
Organisationsnamn: Fryshuset 
Summa pengar som projektet har fått: 586 500 kronor 
Projektperiod: Den 1 maj 2014 till den 31 december 2014 
 
Syftet med projektet är att främja demokratiska värderingar. Det görs genom att stötta och 
coacha ett femtontal unga personer som riskerar att utveckla och befästa en kriminell 
antidemokratisk livsstil genom medlemskap i gäng eller slutna grupper med 
antidemokratiska värderingar. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 12 och 26 år 
som befinner sig i riskzonen för att rekryteras till antidemokratiska destruktiva 
grupperingar. Projektet genomförs i Stockholm och dess kranskommuner. Projektet 
genomförs i samverkan med Fryshusets verksamheter CIDES (Center för information om 
destruktiva subkulturer), Lugna Gatan, Elektra, Gymmet, Jobbcoacherna, Unga In, 
F.U.S.E. och Nätvandrarna. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 

 
Fryshuset arbetar till vardags med att skapa gemenskaper där unga syns, hörs och räknas 
och bedriver ett 50-tal verksamheter inom områdena skola, passionerade fritidsintressen, 
sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad.  
 
http://fryshuset.se 

 
 
Projektets namn: Respect Your Rights steg 3 
Organisationsnamn: Föreningen Ordfront 
Summa pengar som projektet har fått: 547 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 maj 2014 till den 1 januari 2015 
 
Syftet med projektet är att främja demokratiska värderingar. Det görs genom 
utbildningsinsatser och nätverksträffar, till exempel elevrådsutbildningar eller 
utbildningspass i skolor för att vidareutveckla samverkan mellan olika skolor, 
fritidsgårdar och andra aktörer i kommunen. Den huvudsakliga målgruppen är elever i 
årskurs 7–9 i Kristinehamn. Verksamheten genomförs i samverkan med Kristinehamns 
folkhögskola, Kristinehamns kommun och Sveriges Elevråd – SVEA. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 

 
Föreningen Ordfront arbetar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika 
värde. 

 
www.ordfront.se 
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Projektets namn: Läxhjälpen – Skicka vidare 
Organisationsnamn: Stiftelsen Läxhjälpen 
Summa pengar som projektet har fått: 458 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 maj 2014 till den 30 april 2015 
 
Syftet med projektet är att ge kostnadsfri, regelbunden och resultatinriktad läxhjälp till 
ungdomar i utanförskapsområden i skolor med resultat som ligger långt under rikssnittet. 
Det görs genom läxläsning. Målgruppen är elever som är 9–11 år och som av olika 
anledningar inte sköter sig i och utanför skolan, är utåtagerande eller lägger energi på fel 
saker. Projektet genomförs i Stockholms kommun, Hjulsta och Sätra och det ska utökas 
till minst tre nya områden där stiftelsens ordinarie verksamhet finns representerad idag. 
Det kan till exempel vara Rinkeby, Skarpnäck och Bredäng. Samverkan sker med 
skolorna och Fryshuset. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 
 
Stiftelsen Läxhjälpen arbetar till vardags med att bedriva gratis, resultatfokuserad läxhjälp 
i socioekonomiskt utsatta områden.  
 
http://www.laxhjalpen.se/ 
 
 

Projektets namn: Fånga Kraften  
Organisationsnamn: Studiefrämjandet i Stockholm 
Summa pengar som projektet har fått: 802 320 kronor 
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att utbilda unga ledare till att bli starka och goda förebilder. Det 
görs genom bland annat ledarskapsutbildningar. Den huvudsakliga målgruppen är unga 
mellan 16 och 24 år i utanförskapsområden i Stockholms Län. Projektet genomförs i 
samverkan med bland annat socialtjänst, ungdomsgårdar, spelhobbyorganisationen 
Sverok och Unga Klara. Projektet är flerårigt och stödet gäller år tre av tre. 
 
Studiefrämjandet i Stockholm arbetar till vardags med folkbildningsverksamhet i form av 
studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. 
 
http://www.studieframjandet.se/stockholm 
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Projektets namn: Storebror och Storasyster år 2 av 3 
Organisationsnamn: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
Summa pengar som projektet har fått: 572 180 kronor 
Projektperiod: Den 30 april 2014 till den 1 januari 2015 
 
Syftet med projektet är att främja demokratiska värderingar. Projektet ska genomföra föreläsningar 
med unga personer som kan vara förebilder och erbjuda dem verktyg för att stärka sin omgivning. 
Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 16 och 26 år. Projektet genomförs i storstäderna med 
kranskommuner samt i Borlänge, Linköping och Umeå. Verksamheten genomförs i samverkan 
med stadsdelsnämnder i Stockholm, Göteborg och Malmö samt med föräldrar och dialogpolisen. 
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 

 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar till vardags med freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet på global basis, grundat på islamiska principer, rättvisa 
och mänskliga rättigheter samt för att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas 
kulturarv.  

 
http://muslimerforfred.org 
 
 

Projektets namn: Valet 
Organisationsnamn: Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet 
Summa pengar som projektet har fått: 102 000 kronor 
Projektperiod: Den 7 april 2014 till den 6 januari 2015 
 
Syftet med projektet är att främja demokratiska värderingar. Det görs genom 
föreläsningar och studiecirklar i de församlingar som finns inom den syrisk-ortodoxa 
kyrkan. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 och 25 år i den egna 
organisationen. Projektet genomförs i församlingar över hela Sverige. Verksamheten 
genomförs inom den egna organisationen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 
 
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet arbetar till vardags med att samla ungdomarna i det 
syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige. 
 
www.souf.nu 
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Mot våldsbejakande extremism 
Bidrag till verksamheter som minskar antalet personer i våldsbejakande 
extremistmiljöer. Projekten ska förebygga att personer söker sig till 
sådana miljöer eller stödja människor som vill lämna dem. Bidraget 
fördelas till ideella organisationer samt stiftelser som inte är statliga 
eller kommunala (SFS 2011:1509).  
År 2014 ska totalt 3 600 000 kronor fördelas till projekt mot våldsbejakande extremism. Under våren 
fördelade myndigheten 2 026 000 kronor och under hösten 2014 ska 1 574 000  kronor delas ut. 

 

Beviljade projekt våren 2014 
 

Projektets namn: CIDES - Resurscentrum för avhopparverksamheter 
Organisationsnamn: Exit Fryshuset - Stiftelsen KFUM Söder 
Summa pengar som projektet har fått: 1 026 000 kronor  
Projektperiod: Den 2 maj 2014 till den 31 december 2014 
 
Syftet med projektet är att förebygga våldsbejakande extremism. Det görs genom att fortsätta 
utveckla och driva ett nationellt resurscentrum för avhopparverksamheter. Den huvudsakliga 
målgruppen är personer, framför allt ungdomar, som har erfarenhet av eller som riskerar att 
rekryteras till slutna destruktiva miljöer. Projektet genomförs i Stockholm där centret finns, 
men vänder sig till individer över hela landet. Verksamheten genomförs i samverkan med 
CIDES (Center för information om destruktiva subkulturer), Passus, Hjälpkällan och 
Länskriminalen med flera. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 
 
Fryshuset arbetar till vardags med att skapa gemenskaper där unga syns, hörs och räknas 
och bedriver ett 50-tal verksamheter inom områdena: skola, passionerade fritidsintressen, 
sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad.  
 
http://fryshuset.se 
 
 

Projektets namn: Toleransprojektet 
Organisationsnamn: Stiftelsen Teskedsorden 
Summa pengar som projektet har fått: 1 000 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 juli 2014 till den 30 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att sprida och utveckla den arbetsform som i Kungälv går under 
namnet Toleransprojektet och som tog form i kölvattnet efter mordet på John Hron 1995. 
Det görs genom undervisning som ger elever med antidemokratiska värderingar möjlighet 
att betrakta världen på ett nytt sätt. Den huvudsakliga målgruppen är elever i årskurs 8 
och 9. Projektet genomförs i samverkan med Christer Mattsson från Kungälvs kommun 
samt representanter från Kungälvs, Skurups, Mölndals, Hammarös, Forshagas och 
Karlstads kommun. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 
 
Stiftelsen Teskedsorden arbetar till vardags med att föra en aktiv dialog med barn och 
ungdomar för att öka tolerans och respekt människor emellan.  
 
http://www.teskedsorden.se/ 
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Lokala överenskommelser  
Bidrag till idéburna organisationer som tillsammans med kommuner, 
landsting eller regioner ska stimulera framväxten av lokala och 
regionala överenskommelser inom det sociala området. En 
överenskommelse inom det sociala området är ett slags spelregler 
mellan kommun eller landsting och idéburna organisationer om hur de 
ska förhålla sig till varandra när det gäller hälsa- och sjukvård och 
social omsorg. 
Bidraget stödjer initiativ där parterna vill påbörja en dialog eller förstärka en redan 
påbörjad dialog för att ta fram en lokal eller regional överenskommelse (regeringsbeslut 
2013). År 2014 ska totalt 2 430 000 kronor fördelas till projekt som stimulerar 
framväxten av lokala eller regionala överenskommelser. Under våren delade myndigheten 
ut hela summan som fanns att fördela. Bidraget går inte längre att söka. 
 
De lokala och regionala överenskommelserna ska utgå från den så kallade nationella 
överenskommelsen inom det sociala området. Det är en överenskommelse mellan ett 
antal idéburna organisationer inom det sociala området, regeringen och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Huvudsyftet med överenskommelsen är att stärka de 
idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och 
opinionsbildare och att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och 
leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Överenskommelsen ska 
tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att 
konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer (Överenskommelsens kansli 2009). 
Det går att läsa mer om överenskommelsen på http://overenskommelsen.se/.  
 

Beviljade projekt våren 2014 
 

Projektets namn: Mer rötter till LÖKen 
Organisationsnamn: Västmanlands länsbildningsförbund 
Summa pengar som projektet har fått: 340 000  kronor  
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 30 augusti 2015 

 
Syftet med projektet är att stimulera och fördjupa föreningslivets deltagande i processen 
med den lokala överenskommelsen. Det sker bland annat genom möten, enkäter, 
konferenser, en förstärkning av digitala mötesplatser och en inventering av fysiska 
mötesplatser. Projektet genomförs i Västerås kommun. Verksamheten sker i samverkan 
med bland annat SISU Idrottsutbildarna, RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn 
och Ungdomar) Västerås, Föreningen Maskroskraft och Västerås stad. Projektet är 
ettårigt. 

Västmanlands länsbildningsförbund är ett länsomfattande samarbetsorgan där 
studieförbund och högskolor är medlemmar. Förbundet är en arena för samverkan, 
informations- och erfarenhetsutbyte. De sysslar också med opinionsbildning. 
 
http://www.vlbf.se/ 

 

http://overenskommelsen.se/


53 (57) 

Projektets namn: SÖS 
(Social ekonomi Överenskommelse Sundsvall) 
Organisationsnamn: Ekonomisk Förening Samhällsbyggarna i Matfors 
Summa pengar som projektet har fått: 250 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 30 augusti 2015 

 
Syftet med projektet är att utreda och skapa optimala förutsättningar för lokalt 
partnerskap. Det sker genom studiebesök i kommuner där arbetet med en lokal 
överenskommelse är klart, en kartläggning av nuläget, lokala workshops och genom att 
skapa ett lokalt forum som leder till en lokal överenskommelse. Projektet genomförs i 
Sundsvalls kommun. Verksamheten sker i samverkan med bland annat Friskhuset, 
Winnet Sundsvall och företrädare för kommunen. Projektet är ettårigt. 

Ekonomisk Förening Samhällsbyggarna i Matfors arbetar till vardags med att främja sina 
medlemmars intressen genom att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete, utbildning 
och konsultation samt att verka för lokal och regional tillväxt.  
 
 
Projektets namn: Initiativ till lokal överenskommelse Kristianstad  
Organisationsnamn: Föreningen Furuboda 
Summa pengar som projektet har fått: 200 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 31 maj 2015 

 
Syftet med projektet är att formalisera och att utforma ett ramverk för samarbetet mellan den 
ideella sektorn i Kristianstad och Kristianstad kommun. Det sker genom workshops, 
textskrivande samt avrapportering till kommunstyrelsen. Projektet genomförs i Kristianstads 
kommun. Verksamheten sker i samverkan med bland annat IFK Kristianstad, Sensus 
studieförbund, kommunstyrelsen och kommunala tjänstemän i Kristianstad samt Region Skåne. 
Projektet är ettårigt. 

Föreningen Furuboda arbetar för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, 
social och kulturell utveckling samt att den enskilda människans kompetens och erfarenheter 
tillvaratas och kommer samhället till godo. Föreningen driver bland annat en folkhögskola.  
 
 
Projektets namn: Närmare samarbete mellan 
Nordanstigs kommun och civilsamhället 
Organisationsnamn: Nordanstigs Föreningsråd 
Summa pengar som projektet har fått: 250 000 kronor  
Projektperiod: Den 1 juni 2014 till den 30 juni 2015 

 
Syftet med projektet är att få igång en dialogprocess mellan föreningar, näringsidkare, 
folkvalda politiker samt tjänstemän inom kommunorganisationen. Det sker genom att 
involvera flera aktörer inom varje intressegrupp, föra dialog i workshopformat och 
författa och ratificera en överenskommelse. Projektet genomförs i Nordanstigs kommun. 
Verksamheten sker i samverkan med föreningsrådets medlemsorganisationer, 
Nordanstigs företagarförening, sociala företag och Nordanstigs kommun. Projektet är 
ettårigt. 

Nordanstigs Föreningsråd arbetar till vardags med att skapa ett bättre samarbete mellan 
alla föreningar i Nordanstig. 
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Projektets namn: Föreningsråd som plattform 
för lokal överenskommelse med Region Gotland 
Organisationsnamn: Röda Korset Gotland 
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Den 15 september 2014 till den 15 september 2015 
 
Syftet med projektet är att bilda en gemensam plattform för det lokala föreningslivet för 
att samla de ideella krafterna för en dialog med region Gotland. Det sker genom att bilda 
ett föreningsråd. Projektet genomförs på Gotland. Verksamheten sker i samverkan med 
bland annat Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, pensionärsorganisationer, 
handikappföreningar, idrottsrörelsen, RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), studieförbunden och Region Gotland. 
Projektet är ettårigt. 
 
Röda Korset Gotland arbetar till vardags med bland annat socialt frivilligarbete, globalt 
engagemang och antidiskrimineringsverksamhet.  
 
http://kommun.redcross.se/gotland/ 
 
 

Projektets namn: Föreningsliv i dialog 
Organisationsnamn: Föreningar i Tjust 
Summa pengar som projektet har fått: 240 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 augusti 2014 till den 1 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att i samarbete med kommunen fortsätta och intensifiera arbetet 
med att stärka idéburna organisationers möjligheter att ta ett tydligare och mer synligt 
samhällsansvar i nya former och i nya samarbetskonstellationer. Det sker bland annat 
genom dialogkonferenser och utbildning av processledare. Projektet genomförs i 
Västerviks kommun. Verksamheten sker i samverkan med företrädare från 
kommunstyrelsen och bland annat kulturföreningar, friluftsföreningar och 
idrottsföreningar. Projektet är ettårigt. 
 
Föreningar i Tjust är en samarbetsorganisation som är öppen för alla 400 ideella 
föreningar i Tjustbygden, Västerviks kommun. 
 
http://www.foreningaritjust.se/ 
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Projektets namn: Samverkan Malmö 
- en lokal överenskommelse 
Organisationsnamn: MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation 
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015 
 
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för de idéburna organisationerna och 
kommunen att skapa en samsyn och formalisera en överenskommelse. Det sker genom 
möten, konferenser, workshops och seminarier. Projektet genomförs i Malmö kommun. 
Verksamheten sker i samverkan med bland annat Malmö Idrottsföreningars 
Samorganisation, ABF, Malmö stad, Nätverket-Idéburen sektor och Lunds universitet. 
Projektet är ettårigt. 
 
MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arbetar till vardags med att ta tillvara 
och företräda de ideella föreningarna i Malmö och stimulera till mångfald. 
Organisationen är också aktiv i projekt som leder till föreningsutveckling.  
 
http://mip.org.se/ 
 
 

Projektets namn: Kommunikationsplattform-bas 
för framtidens dialoger 
Organisationsnamn: Vilhelmina IK 
Summa pengar som projektet har fått: 250 000 kronor 
Projektperiod: Projekttiden är den 1 juni 2014 till den 1 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att förbättra dialogen och samverkan mellan föreningar, företag, 
kommunen och akademin/skolan. Det sker genom dialogträffar med föreningar, 
bloggdialog, konferens med inriktning mot kommunal samverkan med civilsamhället, 
processdagar och referensgruppträffar. Projektet genomförs i Vilhelmina kommun. 
Verksamheten sker i samverkan med bland annat Vilhelmina kommun, olika 
idrottsföreningar och projekt UtvecklingsArena Vilhelmina. Projektet är ettårigt. 
 
Vilhelmina IK är en idrottsklubb som samlar olika idrottsgrenar så som fotboll och 
ishockey.  
 
http://www2.idrottonline.se/VilhelminaIK/ 
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Projektets namn: Dialog Norra Sverige 
Organisationsnamn: Föreningen Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) 
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Projekttiden är den 1 september 2014 till den 30 juni 2015 
 
Syftet med projektet är att civilsamhället ska kunna visa hur man bidrar till den regionala 
samhällsutvecklingen. Det sker genom att använda den europeiska koden15, genomföra 
dialogkonferenser och referensgruppmöten samt att bilda en styrgrupp. Projektet 
genomförs i Västerbottens och Norrbottens län. Verksamheten sker i samverkan med 
medlemsföreningar i Föreningen Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN), 
regionförbundet Västerbotten, Norrbottens läns landsting, Bildningsförbundet Norrbotten 
och Västerbottens bildningsförbund. Projektet är ettårigt. 
 
Föreningen Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) arbetar till vardags med att främja 
det civila samhällets intressen. 
 
 

                                                      
15 Den europiska koden är en modell för hur idéburna organisationer i Europarådets medlemsländer och i 
Vitryssland kan samverka när det gäller deltagande i politiska beslutsprocesser.  
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