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Förord 

Projektguiden är till för dig som företräder en organisation i det civila samhället 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. Guiden innehåller ett urval av myndighetens stöd till projekt. 
 
En del vill ha inspiration till nya projekt medan andra vill veta vad som redan har gjorts 
på ett område och vilket behov som finns av nya projekt. Du kan också hitta intressanta 
organisationer att samarbeta med. 
 
Välkommen att inspireras! 
 

 
 



Innehåll 

1 Ungas organisering ................................................................. 7 
1.1 Beviljade projekt hösten 2014 ........................................ 7 

2 Kvinnors organisering ........................................................... 16 
2.1 Beviljade projekt hösten 2014 ...................................... 16 

3 Jämställdhetsprojekt ............................................................. 20 
3.1 Beviljade projekt hösten 2014 ...................................... 20 

4 Jämställdhetsarbete för organisationer som företräder de 
nationella minoriteterna ........................................................ 22 
4.1 Beviljat projekt hösten 2014 ......................................... 22 

5 Mot våldsbejakande extremism .............................................. 26 
5.1 Beviljade projekt hösten 2014 ...................................... 26 

6 Hälsofrämjande arbete riktat till romer .................................... 30 

Referenser ................................................................................ 34 
 
  

4 (34) 



Den här guiden innehåller en kort beskrivning över vad några projekt som vi har fördelat 
bidrag till under hösten 2014 har beviljats pengar för. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor har i uppdrag att fördela bidrag till föreningsliv, kommuner, 
internationellt samarbete och forskning. Våra stöd under 2014 gick bland annat till: 

Organisationers ordinarie verksamhet1 
Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, 
kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer. Vi gav också stöd till 
antidiskrimineringsverksamhet.2  

Projekt 
Ett projekt kan till exempel handla om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, 
jämställdhet, rasism, extremism, internationellt ungdomssamarbete, ungas 
entreprenörskap, metodutveckling och lärande.  

Forskning 
Studier om civilsamhället. 

Mer om de stöd vi fördelar som inte finns med här kan du läsa på vår webbplats.  

Bidragen som beskrivs i den här guiden är projektbidrag för: 

• ungas organisering  
• kvinnors organisering  
• jämställdhet  
• jämställdhetsarbete för organisationer som företräder de nationella minoriteterna  
• arbete som motverkar våldsbejakande extremism 
• hälsofrämjande arbete riktat till romer  
 
Under hösten 2014 fördelade vi cirka 16 000 000 kronor till 44 projekt inom ramen för de 
sex stödformerna ovan. Bidragen har delats ut till ideella organisationer och stiftelser och 
har fördelats på uppdrag av regeringen. 

 
Projekt som beviljas stöd ska skilja sig från organisationens ordinarie verksamhet. 
Projektet ska ha ett tydligt syfte och 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.  
  
Sammanställningarna i den här katalogen är hämtade från organisationernas ansökningar 
till myndigheten och våra utbetalningsunderlag. 

1 Bidrag till ordinarie verksamhet kallas organisationsbidrag. Det går till organisationers basverksamhet som 
till exempel att ge lön till en anställd eller annan administration.  
 
2 Stödet till antidiskrimineringsverksamhet är ett verksamhetsbidrag. Det kan ges till ideella organisationer 
eller stiftelser som har en verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Bidraget ges till dessa 
verksamheter i organisationen. Bidraget kan till exempel användas för att ge lön till en anställd som arbetar 
med antidiskrimineringsverksamheten. 
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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. Organisationen ska ha haft 
verksamhet i Sverige i minst två år för att ha behörighet att söka (SFS 2011:65). Under hösten 
fördelade myndigheten 8 121 370  kronor till projekt för att främja ungas organisering. År 2014 har 
totalt 24 180 000 kronor fördelats till projekt för ungas organisering.  
 
Bidraget går att söka 2015, en gång tidigt på våren och en gång på hösten.  

 

Beviljade projekt hösten 2014 
 
Projektets namn: Tjejer i förening 
Organisationens namn: ABF Malmö 
Summa pengar som projektet har fått: 495 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015  
 
Syftet med projektet är att skapa ökad jämställdhet, delaktighet och möjliggöra inflytande i olika 
processer samt att främja engagemang bland områdets tjejer och kvinnor. 
 
Projektet ska skapa en fungerande förening av, med och för tjejer som är 8–25 år. Det ska vara en 
förening som driver en fungerande verksamhet självständigt. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer 
med någon anknytning till Rosengård. Projektet genomförs i Rosengård i Malmö. Verksamheten sker 
i samverkan med Kvinnocentrum och fritidsförvaltningen i Malmö. Projektet är ettårigt.  
 
ABF Malmö arbetar till vardags med studiecirkelverksamhet. 

www.abf.se  
 
 
 
Projektets namn: UNG I SMÅLAND 
Organisationens namn: ABF Södra Småland  
Summa pengar som projektet har fått: 182 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 februari 2015 till den 31 januari 2016 
 
Syftet med projektet är att underlätta för unga, nya svenskar att organisera sig och bli en lokal kraft. 
Projektet ska ge den kunskap och de förutsättningar som krävs för att lokala ungdomsföreningar ska 
kunna växa och utvecklas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Den huvudsakliga målgruppen är 
ungdomar 13–24 år som har bott i Sverige i fem år eller ännu kortare tid och som kommer från ett 
icke EU-land. Projektet genomförs i Tingsryd, Urshult och Ryd i Tingsryds kommun. Verksamheten 
sker i samverkan med Tingsryds kommun. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.  
 
ABF Södra Småland arbetar till vardags med studiecirkelverksamhet. 

www.abf.se  
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Projektets namn: Ungdomsinflytande nu! 
Organisationens namn: Amatörkulturens samrådsgrupp  
Summa pengar som projektet har fått: 499 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2014 till den 30 november 2015 

Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter som förvärvats under projektets första två 
år, vilka avsåg att utveckla ungas inflytande och delaktighet i amatörkulturorganisationerna. Det görs 
bland annat genom att arbeta med spelbaserat lärande och att anordna inspirationsdagar. Den 
huvudsakliga målgruppen är medlemmar i medlemsorganisationer och beslutsfattare i samhället. 
Projektet genomförs bland annat i Stockholm, Mölndal och Trollhättan. Verksamheten genomförs i 
samverkan med bland annat Sverok, Svenska Folkdansringen och Folkets Hus och Parker. Projektet 
är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  

Amatörkulturens samrådsgrupp är ett samarbetsorgan för i Sverige verksamma, rikstäckande 
amatörkulturella organisationer. Rådet arbetar till vardags bland annat med att öka kontakterna 
mellan amatörkulturens olika genrer, stimulera kunskapsutveckling kring amatörkultur och skapa 
kontakter mellan praktiker och forskare. 

www.amatorkultur.se 

Projektets namn: Nytänk till fler 
Organisationens namn: Bidra Ideell Förening 
Summa pengar som projektet har fått: 415 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att sprida hur Nytänk har arbetat med att utveckla och underlätta för 
ungas inflytande och delaktighet. Projektet ska ta fram ett inspirerande informationsmaterial 
som berättar om Nytänks arbetssätt och om erfarenheterna från projektet. Den huvudsakliga 
målgruppen är människor som arbetar med och för unga samt med ungas delaktighet. Projektet 
genomförs i Vuollerim i Jokkmokks kommun. Verksamheten sker i samverkan med Ung i 
Tornedalen, Jokkmokks kommun, Norrbottens läns landsting, Boden, Haparanda, Gällivare och 
Luleå ungdomsråd, Hela Sverige ska leva och #Ungapålandsbygden. Projektet är flerårigt och 
stödet gäller år 3 av 3. 

Till vardags arbetar Bidra Ideell Förening med att skapa förutsättningar för att människor ökar 
sin förmåga till kommunikation och samarbete oavsett kulturell, religiös och social bakgrund. 
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Projektets namn: Från Barn till Ungdom och tvärtom 
Organisationens namn: Dialogen resurscentrum för kvinnor Haninge 
Summa pengar som projektet har fått: 441 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att stödja ungdomar i deras mognadsprocess genom att erbjuda 
dem möjlighet att skapa meningsfull ungdomsverksamhet i området. Den ska innehålla 
kreativa aktiviteter för yngre barn och kommer att ledas av ungdomar. I projektet ska 
informations- och utbildningskvällar med teman kring barn och ungdomar anordnas och 
en fritidsaktivitetsdag där olika föreningar och organisationer som finns i kommunen 
kommer och visar och presenterar sina föreningar och organisationer. Den huvudsakliga 
målgruppen är barn och ungdomar i närområdet Ribby. Projektet genomförs i Ribby i 
Haninge kommun. Verksamheten sker i samverkan med lokala föreningar. Projektet är 
ettårigt. 

Dialogen Resurscentrum för kvinnor Haninge arbetar till vardags med att sprida kunskap och synsätt 
om jämställdhetsperspektiv i vardagslivet till kvinnor, särskilt till kvinnor med invandrarbakgrund. 

Projektets namn: ELSA Swedens gemensamma medlemsregister 
Organisationens namn: ELSA Sweden 
Summa pengar som projektet har fått: 28 338 kronor 
Projektperiod: Den 30 november 2014 till den 30 november 2015 

Syftet med projektet är att etablera ett gemensamt onlinebaserat medlemsregister för att 
kunna administrera samtliga medlemmar i det svenska ELSA-nätverket och på sikt kunna 
leva upp till kraven för organisationsbidrag. Det görs genom att lokalföreningarna 
beslutar om rutiner för att samla in medlemsuppgifter från lokal nivå samt upprättar det 
gemensamma registret online. Verksamheten sker i samverkan med lokalföreningarna. 
Projektet är ettårigt.  

Elsa Sweden är en studentorganisation för jurister. Till vardags arbetar de med att erbjuda 
medlemmarna möjlighet till kulturellt utbyte och att skapa ett intresse kring mänskliga 
rättigheter.  

www.elsasweden.org
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Projektets namn: Engagera Alby – år 3  
Organisationens namn: Fanzingo 
Summa pengar som projektet har fått: 435 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att vara brobyggare mellan unga och kvinnor i Norra Botkyrka, 
det lokala föreningslivet och politiker/tjänstemän. Det sker genom en utbildning för alla 
unga brobyggare i den så kallade engagemangsguidesmetoden3. Den huvudsakliga 
målgruppen är unga och unga vuxna som är 13–25 år. Verksamheten sker i samverkan 
med ett 30-tal lokala föreningar och aktörer, Kultur- och fritidsförvaltningen och ett nytt 
aktivitets- och kulturhus. Projektet är ettårigt.  

Fanzingo arbetar till vardags med att hålla kontakt med det lokala civilsamhället och för 
att rekrytera unga till sina aktiviteter kring radio, film, tv och musik samt med att erbjuda 
sina medietjänster. 

www.fanzingo.se 

Projektets namn: Passion & Inkludering – Projektet Pi 
Organisationens namn: Fritidsforum 
Summa pengar som projektet har fått: 484 800 kronor 
Projektperiod: Den 15 november 2014 till den 15 november 2015 

Syftet med projektet är att arbeta vidare med att främja och förstärka ungas organisering, 
egenmakt och inkludering inom den egna organisationen. Det görs bland annat genom att 
arrangera mentorkurser, inspirationsträffar och lokala utbyten av unga för unga. Den 
huvudsakliga målgruppen är ungdomar på fritidsgårdar, hemgårdar och ungdomens hus. 
Projektet genomförs bland annat i Malmö, Lidingö, Göteborg och Uppsala. 
Verksamheten genomförs i samverkan med blanda annat Föreningen Brightful, 
Intressegruppen Romsk kultur och Föreningen Breaking Stars. Projektet är flerårigt och 
stödet gäller år 2 av 3.  

Fritidsforum är en organisation för mötesplatser som på demokratisk grund är öppna för 
möten mellan människor. Fritidsforum arbetar till vardags med att utveckla öppna och 
demokratiska mötesplatser, där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas. 

www.fritidsforum.se 

3 Metoden består av att en engagemangsguide (en person) arbetar lokalt i kommuner och stadsdelar med att 
hitta länkar mellan organisationer och personer som inte själva söker sig till föreningslivet. Syftet är att få fler 
att engagera sig i föreningslivet.   
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Projektets namn: Hassela Ungdomsrörelse H.U.R 
Organisationens namn: Förbundet Hassela Solidaritet 
Summa pengar som projektet har fått: 660 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att arbeta vidare med redan påbörjade verksamheter som jobbat 
med att engagera fler ungdomar i föreningslivet. Det görs genom utbildningar, bildandet 
av fler lokala föreningar, seminarier och besök på skolor. Den huvudsakliga målgruppen 
är unga vuxna som vill organisera sig och ungdomar utanför Hasselarörelsen. Projektet 
genomförs i Malmö och Skåne region. Verksamheten genomförs i samverkan med bland 
annat Rädda Barnen, Folkrörelser mot Droger och Södertörns högskola. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.  

Förbundet Hassela Solidaritet är en organisation vars ändamål är att organisera människor 
i praktiska och socialpolitiska verksamheter. Till vardags arbetar de med bland annat 
medlemsutveckling, förebyggande verksamhet riktad till unga, utveckling av 
lokalföreningar och påverkansarbete i alkohol- och narkotikafrågor. 

www.hasselaskane.se 

Projektets namn: Ung-Hiv 
Organisationens namn: Hiv-Sverige 
Summa pengar som projektet har fått: 895 370 kronor 
Projektperiod: Den 1 februari 2015 till den 31 januari 2016 

Syftet med projektet är att ge varje ung hiv-positiv en röst genom en plattform på 
webbplatsen ung-hiv.se där de kan få kontakt med varandra och byta erfarenheter. I 
projektet genomförs fokusgrupper och utvärderingar av plattformen på webben. Projektet 
kommer även att mäta aktivitet på webbplatsen och plattformen, samt uppskatta 
spridningen av information i virtuella medier. Den huvudsakliga målgruppen är unga hiv-
positiva i åldrarna 15–30 år. Projektet genomförs i Malmö, Göteborg, Stockholm och 
Falun. Verksamheten genomförs i samverkan med samtliga medlemsföreningar i 
paraplyorganisationen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  

Hiv-Sverige arbetar till vardags med att informera om och förbättra villkoren för personer 
som lever med hiv och deras närstående. 

www.hiv-sverige.se 
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Projektets namn: Agenda: Jämlikhet 
Organisationens namn: Ladyfest Göteborg 
Summa pengar som projektet har fått: 604 762 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att arbeta med etablering av lokala jämlikhetsverksamheter i Malmö för att 
göra det enkelt för unga att engagera sig i frågor som rör jämlikhet. Det görs genom kartläggning 
av olika lokalorganisationer i Malmö som jobbar med jämlikhet, att utbilda unga ambassadörer och 
genom att bygga upp en elektronisk jämlikhetsplattform för kunskapsutbyte. Den huvudsakliga 
målgruppen är dels organisationer som arbetar med jämlikhetsfrågor och dels unga som är 
engagerade i frågorna. Projektet genomförs i Malmö och Göteborg. Verksamheten genomförs i 
samverkan med Malmös jämställdhetsbyrå, Kultur i väst, Fryshuset och Mikael Elias teoretiska 
gymnasium. Projektet är ettårigt. 

Ladyfest Göteborg är en organisation vars ändamål bland annat är att arbeta för jämställdhet mellan 
könen inom kultursektorn och för att främja kvinnors utövande av olika kulturformer. Ladyfest 
Göteborg arbetar till vardags med att skapa en jämställd kulturscen i Göteborg, genom att främja 
kvinnors kulturutövande och skapa platser där de kan mötas. 

www.ladyfest.se/gbg 

Projektets namn: Folk You år 3 
Organisationens namn: Riksförbundet för Folkmusik och Dans 
Summa pengar som projektet har fått: 431 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 mars 2015 till den 31 december 2015  

Syftet med projektet Folk You är att utveckla organisationen så att den möter de krav som 
finns för att kunna beviljas statsbidrag till ungdomsorganisationer. Det sker genom 
nyskapande kulturaktiviteter – workshops och egna scener för unga artister samt att 
anordna mötesplatser för unga som vill utöva folkmusikaktiviteter och/eller dansa 
folkdans. Projektet ska även arrangera workshops som är inriktade på kopplingen mellan 
kultur och föreningsbildning, delta i skapandet av scenutrymme för unga musiker och 
dansare samt arrangera samtal kring utvecklingen av en egen organisation för 
ungdomarna. Den huvudsakliga målgruppen är ett brett nätverk av unga utövare i hela 
Sverige. Projektet genomförs i Göteborg, Stockholm, Skurup och Malmö, Östersund, 
Umeå och Falun. Verksamheten sker i samverkan med de lokala arrangemang där 
aktiviteterna blir förlagda. Samverkanspartners är bland annat Musik Gävleborg och Eric 
Sahlström Institutet samt Kultur i Väst. Projektet är treårigt och bidrag beviljas för det 
sista året av tre. 

Riksförbundet för Folkmusik och Dans arbetar till vardags med att organisera såväl 
amatörer som yrkesverksamma inom ämnesområdena folk, världsmusik och dans.  

www.rfod.se 
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Projektets namn: 
Ungdomar utbildar ungdomar i föreningsdemokrati och ledarskap 
Organisationens namn: Riksförbundet Sveriges 4H 
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015  

Syftet med projektet är att arbeta vidare med utveckling av ungas inflytande och delaktighet i egen 
verksamhet. Utgångspunkten är resultaten av den genomförda inventeringen av utbildningsbehov 
som gjordes under projektets första år. Det görs genom att ta fram utbildningar och därtill utbilda 
personer i föreningarna. Den huvudsakliga målgruppen är organisationens medlemmar som är 13–
25 år. Projektet genomförs bland annat i Linköping och Katrineholm. Verksamheten genomförs i 
samverkan med Studiefrämjandet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 

Riksförbundet Sveriges 4H är en ungdomsorganisation med verksamhet inom allt från odling och 
djurhållning till idrott och teater. Organisationsändamål är att genom demokratiska organisations- 
och arbetsformer ge medinflytande och ansvar, vidga och fördjupa den enskildes 
personlighetsutveckling och verka för ökad medmänsklig förståelse och kontakt mellan 
generationerna. Förbundet arbetar bland annat med att utveckla engagerade och ansvarstagande 
människor med respekt för omvärlden. 

www.4h.se 

Projektets namn: På egen hand 
Organisationens namn: Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF) 
Summa pengar som projektet har fått: 345 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 februari 2015 till den 31 januari 2016 

Syftet med projektet är att ensamkommande barn- och ungdomar ska få stöd för att skapa 
en egen förening där de själva får välja och rösta demokratiskt om hur de ska arbeta och 
vad de ska erbjuda sina medlemmar. Projektet ska ordna regelbundna medlemsträffar och 
bjuda in föreläsare. Den huvudsakliga målgruppen är medlemmar som är 
ensamkommande barn- och ungdomar. Projektet genomförs i Stockholms län samt 
Vingåkers kommun. Verksamheten sker i samverkan SEF Vingåker. Projektet är flerårigt 
och stödet gäller år 1 av 3. 

SEF Sveriges Ensamkommandes Förening arbetar till vardags med att bevaka 
ensamkommande ungdomars kulturella och sociala intressen. 
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Projektets namn: Somaliska freds- och skiljedomsföreningen 
Organisationens namn: Engagemang för hälsa och rörelse i 
Rosengård 2.0  
Summa pengar som projektet har fått: 450 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att arbeta vidare med unga somaliska tjejers egen organisering, inflytande 
och delaktighet. Det görs genom att arrangera aktiviteter inom områdena basket, dans och simning. 
Den huvudsakliga målgruppen är nyanlända somaliska unga tjejer. Projektet genomförs i Malmö 
och Skåne region. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Nykterhet 
bildningsverksamhet (NBV), Basketklubben BBK Playmaker och Malmö Simsällskap. Projektet är 
flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.  

Somaliska freds- och skiljedomsförening är en organisation vars ändamål är att verka för 
integration i segregerade områden i Sverige. Föreningen arbetar till vardags med bland annat 
kultur- och sportaktiviteter samt läxhjälp. 

www.somaliskafreds.se 

Projektets namn: STREETSTAR – A Bridge For Urban Youth Culture 
Organisationens namn: STREETSTAR 
Summa pengar som projektet har fått: 470 100 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 1 januari 2016 

Syftet med projektet är att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för 
att få organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det görs genom att ta 
fram ett utvecklingsprogram och anordna föreläsningar i föreningsliv för att starta egna 
lokala föreningar för olika dansintresserade ungdomar. Projektet ska också arrangera 
workshops på skolor, ungdomsgårdar och andra kulturscener i Sverige. Den huvudsakliga 
målgruppen är ungdomar i åldern 16–26 år som kan finna verktyg att uttrycka sig genom 
olika konstformer inom bland annat musik och dans. Projektet genomförs i Stockholm, 
Södertälje, Norrköping, Jönköping, Göteborg, Kalmar, Västervik, Malmö och 
Katrineholm. Verksamheten sker i samverkan med Studiefrämjandet, Fryshuset och DIS 
(Dans i Stockholm stad och län). Projektet är flerårigt och bidraget gäller för år 1 av 3.  

STREETSTAR arbetar till vardags med att skapa intresse och motivera ungdomar inom 
olika streetdancestilar och verka för ett mångkulturellt utbyte mellan ungdomar i förorter, 
storstäder och på landsbygden. 

www.streetstar.se 
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Projektets namn: Ortodoxa scouter (år 2) 
Organisationens namn: Studieförbundet Bilda Öst 
Summa pengar som projektet har fått: 585 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att stärka de scoutkårer som under 2013–2014 bildats i ortodoxa 
församlingar, av och med unga. Projektet kommer att organisera scoutverksamhet och 
ledarutbildningar för unga som genom scoutverksamheten tar en ny aktiv del i 
civilsamhället. Den huvudsakliga målgruppen är barn och ungdomar i de ortodoxa 
scoutkårerna. Projektet genomförs i Enköping, Örebro och Norrköping. Verksamheten 
genomförs i samverkan med Scouterna och de ortodoxa ungdomsförbunden SOUF, 
SOKU och KOUF genom Bilda. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.   

Studieförbundet Bilda Öst arbetar till vardags med studiecirkelverksamhet. 

www.bilda.nu/ost 
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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). Under hösten 2014 fördelades 
1 671 970 kronor. Totalt har 7 951 000 kronor fördelats 2014.  

Bidraget går att söka 2015, en gång tidigt på våren och en gång på hösten. 

Beviljade projekt hösten 2014 
Projektets namn: Femmis påverkar  
Organisationsnamn: Femmis 
Summa pengar som projektet har fått: 150 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2014 till den 30 november 2015 

Syftet med projektet är att stödja kvinnors rätt att bestämma över sin egen reproduktion 
och fertilitet. Det görs genom att inspirera medlemmarna i Femmis att dela med sig av 
sina historier och sina perspektiv i olika medier och genom att skapa hållbara nätverk 
med likasinnade organisationer. Den huvudsakliga målgruppen är Femmis medlemmar. 
Projektet genomförs i Göteborg och Stockholm. Verksamheten genomförs i samverkan 
med bland annat Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
queeras rättigheter (RFSL) och Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Projektet 
är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.  

Femmis arbetar till vardags med att förbättra villkoren för frivilligt ensamstående 
mammor som fått barn via insemination eller IVF.4 

www.femmis.se 

4 IVF står för In Vitro Fertilisering och är en metod som innebär befruktning utanför kroppen. 
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Projektets namn: Rekrytera brett och empowerment år 3 – se och agera 
Organisationsnamn: Interfem  
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor 
Projektperiod: 1 januari 2015 till den 31 december 2016 

Syftet med projektet är att stärka och främja kvinnor och transpersoner inom fackförbunden och 
därmed öka deras inflytande. Det görs genom att arrangera utbildningar, skapa ett webbverktyg och 
att organisera rundbordssamtal med mera. Projektet genomförs bland annat i Stockholm, Uppsala 
och Norrköping. Verksamheten genomförs i samverkan med Vision Göteborg, SEKO (Service- och 
kommunikationsfacket) och Teaterförbundet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 

Interfem är en organisation vars ändamål är att öka kunskap och medvetenhet om rasism och 
sexism samt hur dessa interagerar med varandra och andra former av diskriminering och 
maktrelationer i samhället hos allmänheten. Interfem arbetar till vardags utifrån ett normkritiskt 
genusperspektiv med bland annat filmvisningar och panelsamtal.  

www.interfem.se 

Projektets namn: Genderspecifik hälsokommunikation för 
empowerment av kvinnor 
Organisationsnamn: KSAN 
Summa pengar som projektet har fått: 180 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2014 till den 30 november 2015 

Syftet med projektet är att ge medlemsorganisationerna stöd med utvärderade metoder och verktyg 
för att underlätta för dem att kunna arbeta med hälsokommunikation för kvinnors och flickors 
hälsa. Det görs genom två kunskapsseminarier, uppföljning via sociala medier och en 
ordförandekonferens 2015 för att forma en strategisk verksamhetsplan för 2016. Den huvudsakliga 
målgruppen är styrelse och medlemsorganisationer. Projektet genomförs i Stockholm. 
Verksamheten genomförs i samverkan med medlemsorganisationerna. Projektet är ettårigt. 

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) arbetar till vardags 
med alkohol-, narkotika-, läkemedels -, tobaks- och dopningsfrågor. 

www.ksan.se 
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Projektets namn: Get Together 
Organisationsnamn: Kvinnorättsförbundet (KRF) 
Summa pengar som projektet har fått: 200 000 kronor 
Projektperiod: Den 15 november 2014 till den 14 november 2015 

Syftet med projektet är att stärka våldsutsatta kvinnor genom ökad kunskap om mänskliga rättigheter. 
Det görs genom att erbjuda möjligheter till socialt nätverkande och erfarenhetsutbyten. Den 
huvudsakliga målgruppen är kvinnor och unga tjejer som är offer för våld. Projektet genomförs 
huvudsakligen i Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan med kvinnojourer i Malmö stad. 
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 

Kvinnorättsförbundet är en organisation vars ändamål är att på demokratiska grunder arbeta för 
våldsutsatta kvinnors mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter i det svenska samhället. De 
fokuserar särskilt på hedersrelaterat våld som drabbar både kvinnor och unga män. Förbundet arbetar 
till vardags med bland annat integration, rådgivning och kampanjarbete.  

kvinnorattsforbundet.wordpress.com 

Projektets namn: Maktsalongen 2.0 
Organisationsnamn: Maktsalongen 
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att vara en plattform som arbetar för ett jämställt ungt civilsamhälle genom 
nätverk och mentorskap för kvinnor. Projektet ska genomföra fem lokala träffar. De lokala 
maktsalongerna riktar sig till unga kvinnor med ledarroller i sina organisationer på lokal nivå. 
Projektet genomförs i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan 
med organisationer i det unga civilsamhället som har stark lokal förankring och på så sätt många 
engagerade lokalt. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  

Maktsalongen arbetar till vardags med att driva ett mentorprogram och ett nätverk för kvinnor på 
ledande positioner på nationell nivå inom det unga civilsamhället.  

www.maktsalongen.se 
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Projektets namn: Tusenmila Talangskolan  
Organisationsnamn: ProQvi ideell förening för kvinnor med utländsk bakgrund 
Summa pengar som projektet har fått: 141 970 kronor 
Projektperiod: Den 15 november 2014 till den 14 november 2015 

Syftet med projektet är att belysa och problematisera frågan om kvinnors inkludering och därmed 
skapa ett samhällsengagemang. Det görs genom att genomföra föreläsningar, skapa ett socialt nätverk 
och personliga möten mellan kvinnor med utländsk bakgrund. Den huvudsakliga målgruppen är 
invandrade kvinnor 14–25 år som upplever social exkludering. Projektet genomförs i Bjuvs kommun 
med omnejd. Verksamheten genomförs i samverkan med Friluftsfrämjandet Söderåsen och BFSO 
(paraplyorganisation för föreningar i kommunen).  Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3. 

ProQvi ideell förening är en förening vars ändamål är att lyfta fram och främja intressen och särskilda 
behov hos kvinnor som känner sig utanför det svenska sociala systemet. De arbetar med integration. 
Föreningen jobbar till vardags med bland annat hjälp och stöd till kvinnor med utländskt ursprung.  

www.proqvi.se 

Projektets namn: STOPP! – Om sex som självskadebeteende år 2 
Organisationsnamn: Stockholms tjejjour 
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor 
Projektperiod: den 1 april 2015 till den 31 mars 2016 

Syftet med projektet är bland annat att belysa och synliggöra samt sprida kunskap om tjejer som 
använder sex som självskadebeteende. Det görs genom föreläsningar, en kartläggning av aktörer som 
möter dessa tjejer och erfarenhetsutbyten. I projektet ska även en metodbok tas fram. Den 
huvudsakliga målgruppen är tjejer som använder sex som självskadebeteende och beslutsfattare. 
Projektet genomförs i Stockholms stad. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat 
tjejjourer och Mikamottagningen.  Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 

Stockholms tjejjour är en förening vars ändamål är att främja kvinnosolidaritet och att arbeta mot alla 
uttryck av kvinnoförtryck. Föreningens arbetar till vardags med bland annat stödverksamhet via chatt 
och telefon.  

www.stockholm.tjejjouren.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 att uppnå 
lika makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av hemarbetet och 
att motverka mäns våld mot kvinnor inklusive kroppslig integritet. Under hösten 2014 
fördelades 1 031 176 kronor. År 2014 fördelades totalt 6 998 824 kronor till 
jämställdhetsprojekt.  

Bidraget går att söka tidigt på våren 2015. 

Beviljade projekt hösten 2014 
Projektets namn: Förebyggande jämställdhetsarbete genom film och konst 
Organisationsnamn: Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter  
Summa pengar som projektet har fått: 520 740 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2014 till den 1 december 2015 

Syftet med projektet är att sprida kunskap om våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Det görs 
genom en dokumentärfilm som tagits fram i samarbete med kvinnor som har utsatts för våld, 
skolor, Migrationsverket och socialtjänsten. Filmen presenterar en helhetsbild av problematiken 
kring hedersrelaterat våld. En metod för att sprida kunskapen med hjälp av film och konst ska tas 
fram i projektet och utbildningstillfällen anordnas. Verksamheten genomförs i 
Storstockholmsområdet och genomförs i samverkan med personer som varit inblandade i 
dokumentärfilmen, tv-kanaler och konstnärer. Den huvudsakliga målgruppen är allmänheten och 
personer som möter våldsutsatta i sitt arbete. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3. 

Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR) arbetar med jämställdhets- och 
integrationsfrågor samt stöd till tjejer/kvinnor som har utsatts för våld. De driver kvinnojouren 
Nina. 

ikkr.org/svenska.php 
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Projektets namn: Ett normkritiskt Fryshus – år 2  
Organisationsnamn: Fryshuset United Sisters 
Summa pengar som projektet har fått: 509 240  kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet Ett normkritiskt Fryshus – år 2, är att utveckla United Sisters metoder för att 
kommunicera och utbilda normkritiskt och genusmedvetet till grupper som inte redan är frälsta 
inom området. Det görs genom att utveckla United Sisters normkritiska metod, 
ledarskapsutbildningar, arbeta fram en inspirationsbok och utbilda aktörer inom Fryshuset som 
tidigare inte arbetat normkritiskt men arbetar med grupper som lever i utanförskap. Den 
huvudsakliga målgruppen är verksamheter inom Fryshuset och externa ungdoms- och 
fritidsverksamheter som inte använt normkritik tidigare. Målet är att projektet når unga som deltar i 
dessa verksamheter samt att utveckla Fryshusets verksamheter inom normkritik på lång sikt. 
Projektet genomförs i samverkan med Fryshuset i Göteborg och Malmö. Bland annat med 
Fryshusets verksamhet CIDES och projektet VÄS. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2. 

Fryshuset United Sisters arbetar till vardags med att stödja unga tjejer genom coachning och 
tjejgrupper.  

unitedsisters.fryshuset.se 
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Jämställdhetsarbete för organisa-
tioner som företräder de nationella 
minoriteterna 

Bidragets syfte är att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och 
för jämställdhet inom de egna organisationerna (regeringsbeslut 2013). Bidraget kan 
fördelas till organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella minoriteter.5 

Totalt fördelades 2 200 000 kronor under 2014. Under hösten 2014 fördelades 2 094 000  
kronor. Bidraget går inte längre att söka.  

Beviljat projekt hösten 2014 
Projektets namn: Sass dinglar gajer – Resande tjejer  
Organisationens namn: Lattjo Drom 
Summa pengar som projektet har fått: 330 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2014 till den 30 november 2015 

Syftet med projektet är att få fler resande och romska unga kvinnor att engagera sig i 
organisationen. Det görs genom att på olika sätt stärka kraften hos den enskilda kvinnan. De 
kommer att arrangera möten på olika orter runt om i Sverige med målet att kvinnorna som de 
når ska vara med och bilda eller utveckla lokala föreningar. Den huvudsakliga målgruppen är 
resande och romska kvinnor. Projektet är ettårigt.  

Föreningen arbetar till vardags med att genom kulturella medel bidra till att skapa ett samhälle 
utan fördomar där den romska minoriteten blir starkare. Den verkar för jämlikhet och 
medvetenhet om alla människors lika värde. 

www.lattjodrom.com 

5 De fem nationella minoriteterna i Sverige är romer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och samer. 
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Projektets namn: Jämställdhet för romer 
Organisationens namn: Riksförbundet romer i Europa 
Summa pengar som projektet har fått: 175 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 1 december 2015 

Syftet med projektet är att stärka arbetet för och kunskapen om jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Det görs genom föreläsningar och workshops. Den huvudsakliga 
målgruppen är romska kvinnor och män men även andra minoritetsgrupper kommer att 
bjudas in vid vissa tillfällen. Projektet genomförs i Helsingborg, Lund, Staffanstorp och 
Malmö. Verksamheten sker till viss del i samverkan med föreningen Lovara i Lund och 
Romano Trajo i Malmö. 

Riksförbundet romer i Europa arbetar till vardags med att främja och utveckla samarbetet mellan de 
romska medlemmarna, medlemsföreningarna och majoritetssamhällets representanter med mera.  

Projektets namn: Diskriminering i Sápmi 
Organisationens namn: Svenska samernas Riksförbund (SSR) 
Summa pengar som projektet har fått: 354 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015  

Projektets syfte är att öka kunskaperna om diskrimineringsgrunderna hos personal och 
styrelse i förbundet. Detta ska ske genom föreläsningar, seminarier och hemuppgifter. 
Projektet genomförs i Umeå samt på en ort i Norrbotten som ännu inte är bestämd. 
Verksamheten sker till viss del tillsammans med Queering Sápmi. Projektet är ettårigt. 

Svenska Samernas Riksorganisation arbetar till vardags med att ta till vara och främja de 
svenska samernas intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars 
fortbestånd och sunda utveckling.  

www.sapmi.se 
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Projektets namn: Mannamod 2 
Organisationens namn: Sverigefinska folkhögskolan  
Summa pengar som projektet har fått: 266 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Sverigefinska folkhögskolan har beviljats bidrag för att öka jämställdhet och motverka 
diskriminering inom folkhögskolan. Huvudfokus är att motverka begränsande normer med ett 
särskilt fokus på normer kring män. Målgruppen är personal, elever och deltagare. I projektet ska 
föreläsningar och workshops anordnas för målgruppen. Projektet genomförs i Haparanda med 
omnejd. Verksamheten sker delvis tillsammans med SFRF:s (Sverigefinska riksförbundet) Norra 
Sveriges distrikt samt SFSF (Sverigefinska synskadadeförbundet). Projektet är flerårigt och stödet 
gäller år 2 av 2.  

Sverigefinska folkhögskolan arbetar till vardags med att genom folkhögskoleutbildning och annan 
likvärdig folkbildningsverksamhet göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och 
att delta aktivt i samhällsutvecklingen. Föreningen satsar på internationalism och uppmärksammar 
särskilt Barentsområdet. En viktig målgrupp är sverigefinländare som bereds möjligheter att 
bedriva studier på finska. Verksamheten ska främja tvåspråkigheten och sverigefinländarnas 
situation som nationell minoritet i Sverige. 

www.svefi.se 

Projektets namn: Hän & Hen  
Organisationsnamn: Sverigefinska Riksförbundet 
Summa pengar som projektet har fått: kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Sverigefinska riksförbundet har beviljats bidrag för att arbeta för jämställdhet, jämlikhet, 
antidiskriminering och rättigheter som berör de nationella minoriteterna. Det görs genom 
seminarier och utbildningar runt om i Sverige. Bland annat i Trelleborg, Malmö, Göteborg, 
Mariestad, Almedalen, Örebro, Stockholm och Örnsköldsvik. Den huvudsakliga målgruppen är 
unga sverigefinska tjejer och killar. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.  

Sverigefinska riksförbundet arbetar till vardags bland annat med att främja den sverigefinska 
minoritetens deltagande i svenskt samhällsliv. De arbetar också för att bidra till minoritetens 
utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp som omsätter nordiskt och europeiskt samarbete i 
praktisk handling.  

www.rskl.se 
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Projektets namn: Dásseárvu 
Organisationens namn: Sáminuorra 
Summa pengar som projektet har fått: 429 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Syftet med projektet är att avkolonisera organisationen genom att arbeta med ett 
urfolksperspektiv med fokus på jämställdhet. Det görs genom en seminarie- och 
workshop-turné. Den huvudsakliga målgruppen är organisationens styrelse och 
medlemmar. Projektet genomförs på olika orter runt om i Sápmi och troligtvis i 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna och Stockholm. Verksamheten sker till viss 
del i samverkan med Svenska samernas riksförbund, SSR. Projektet är ettårigt. 

Sáminuorra arbetar till vardags med att samla samisk ungdom och skapa mötesplatser för 
att motivera dem till att vilja påverka sin framtid och livssituation. 

www.saminuorra.org 
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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 fördelades totalt 4372000 kronor till projekt mot våldsbejakande extremism. 
Under hösten 2014 fördelas 2 347 000 kronor. Bidraget går inte längre att söka.  

Beviljade projekt hösten 2014 
Projektets namn: Magiprojektet – En vaccination mot manipulation 
Organisationsnamn: Hjälpkällan  
Summa pengar som projektet har fått: 900 000 kronor  
Projektperiod: Den 6 juni 2014 till den 10 november 2014 

Syftet med projektet är att förebygga att unga personer dras in i extrema miljöer som till exempel 
högerextrema grupper. Det görs genom magishower där unga ska lära sig att hantera situationer där 
de exponeras för svartvita, förvrängda eller extrema budskap. Projektet utbildar även handledare 
och ska under 2015 genomföra ett avslutande forum för erfarenhetsutbyte. Den huvudsakliga 
målgruppen är unga mellan 16 och 19 år på gymnasiet, lärare och annan skolpersonal samt unga 
som börjat anamma antidemokratiska företeelser eller ligger i riskzonen att dras in i extremistiska 
miljöer. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, Arvidsjaur och Malmö. Verksamheten 
genomförs i samverkan med Fryshuset och Socialhögskolan. Projektet är flerårigt och stödet gäller 
år 3 av 3. 

Organisationens ordinarie verksamhet är att erbjuda stöd och information till personer som varit, är, 
inte längre vill vara, eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst samfund  

hjalpkallan.se 
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Projektets namn: Föreläsningar mot våldsbejakande islamsk extremism 
Organisationsnamn: Kurdiska Federationen Paraply (KFP)  
Summa pengar som projektet har fått: 160 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2014 till den 1 december 2015 

Syftet med projektet är att minska antalet personer i våldsbejakande extremistmiljöer. Det görs 
genom föreläsningsserier för ungdomar och vuxna, som sedan ska sedan kunna verka som förebilder, 
via ett chatforum svara på anhörigas frågor och ge stöd i samtal med individer och deras anhöriga. 
Den huvudsakliga målgruppen är unga som riskerar att rekryteras till antidemokratiska extrema 
rörelser och deras anhöriga. Projektet genomförs i Stockholms län, Göteborg stad, Malmö stad, 
Borås, Västerås, Kalmar, Trollhättan och Eskilstuna. Verksamheten sker i samverkan med ett 
tjugotal föreningar över hela landet, polis och andra berörda. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 
2 av 2. 

Organisationens ordinarie verksamhet är att stärka den kurdiska gruppens förutsättningar i samhället. 

www.kurdkfp.com 

Projektets namn: Train talk learn 
Organisationsnamn: Lunds kickboxningssällskap/Real fighter 
Summa pengar som projektet har fått: 180 000 kronor 
Projektperiod: 1 november 2014 till den 31 oktober 2015 

Syftet med projektet är att motverka all sorts intolerans i samhället. Det görs genom en 
samtalsmetod som kombinerar träning med motiverande samtal om viktiga val i livet för unga 
killar. Under år tre ska metoden dokumenteras och spridas. Den huvudsakliga målgruppen är unga 
killar mellan 13 och 25 år. Projektet genomförs i Lund, Malmö och Landskrona. Verksamheten 
sker i samverkan med Din Bror, Socialförvaltningen i Lund genom Com Ung, Vikingaskolan och 
Humanus Gymnasium. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 

Föreningen är en thaiboxningsklubb som har träning och tävlingar i thaiboxning som ordinarie 
verksamhet.  

www.realfighter.se 
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Projektets namn: Valet 
Organisationsnamn: Syrisk ortodoxa ungdomsförbundet  
Summa pengar som projektet har fått: 160 000 kronor 
Projektperiod: Den 7 januari 2015 till den 6 januari 2016 

Syftet med projektet är att minska nyrekrytering av unga gängmedlemmar. Det är även att minska 
användandet av våld, narkotika och kriminalitet bland unga och att stödja dem som vill lämna 
sådana miljöer. Det görs genom föreläsningar och läger för berörda ungdomar och genom samtal i 
den jourtelefon som finns i projektet. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 och 25 år. 
Projektet genomförs i hela landet med särskilt fokus på Södertälje. Verksamheten genomförs i 
samverkan med de egna föreningarna. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 

Organisationen är en religiös organisation som arbetar traditionellt som ordinarie verksamhet. 

www.souf.nu 

Projektets namn: HAYAT (Livet) 
Organisationsnamn: Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö 
Summa pengar som projektet har fått: 174 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 december 2014 till den 1 december 2015 

Syftet med projektet är att förhindra att ungdomar med muslimsk bakgrund ansluter sig 
till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner. Det görs genom information, studiecirklar 
och stödjande samtal. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 och 25 år och 
deras anhöriga. Projektet genomförs i Malmö. Verksamheten sker i samverkan med Santa 
Maria Högskolan, Irakiska Ungdoms Rådet, Irakisk Turkmenska förening och Islamiska 
Centret i Malmö. Projektet är ettårigt. 
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Projektets namn: 
Wasatiyya – ett projekt mot extremism och våldsförhärligande 
Organisationsnamn: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
Summa pengar som projektet har fått: 773 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 15 juli 2015 

Syftet med projektet är att dekonstruera och att motverka legitimering av radikalisering utifrån 
islams budskap. Det ska göras med stöd från lärda som har fått särskild utbildning och kunskap. 
Projektet ska också ta fram ett tydligt stödmaterial som ska användas i arbetet. De huvudsakliga 
målgrupperna är ungdomar och anhöriga. Även polis och socialtjänst ska få tillgång till kunskap för 
arbetet mot våldsbejakande extremism. Projektet genomförs i Stockholms län, Skåne, Örebro, 
Västra Götaland och Västerbotten. 

Verksamheten sker i samverkan med muslimska samfund som exempelvis IKUS, SMF, ISS och BIS. 
Inom projektet kommer även samverkan att ske med Oxford University, University Malaya, Institut of 
advanced Islamic Studies och Wasatiyya Institute. Projektet är flerårigt och avser år 1 av 2. 

Organisationens ordinarie verksamhet sker i Sverige och Europa och verkar freds- och 
säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamska principer, rättvisa och mänskliga 
rättigheter. 

www.muslimerforfred.org 
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Hälsofrämjande arbete riktat till romer 

Bidrag till verksamhet som främjar romers hälsa. Bidraget kan till exempel gå till projekt 
som genom så kallade hälsofrämjare eller brobyggare6 arbetar för att främja romers hälsa. 
Bidraget fördelas till organisationer i det civila samhället (Regeringsbeslut 2014). 
Myndigheten har prioriterat projekt som genomförs tillsammans med kommuner eller 
landsting.  

Totalt fördelades 1 050 000 kronor till 6 projekt under 2014 för att främja romers hälsa. 
Bidraget går inte längre att söka. 

Projektets namn: En friskare framtid 
Organisationsnamn: Framtidens unga romer  
Summa pengar som projektet har fått: 100 000 kronor 
Projektperiod: Den 12 januari 2015 till den 31 augusti 2015 

Syftet med projektet är att främja en sundare kosthållning och öka den fysiska aktiviteten 
hos en romsk målgrupp. Det görs genom att genomföra matlagnings- och danskurser. 
Projektet kommer även att föra diskussioner om rökningens skadeverkningar samt främja 
den psykiska hälsan bland deltagarna genom att till exempel besöka utställningen Vi är 
romer på Forum för levande historia. Den huvudsakliga målgruppen är 30–60 unga och 
vuxna romer. Projektet genomförs huvudsakligen i Botkyrka kommun men deltagarna 
kommer att bjudas in från kommunen och angränsande kommuner som till exempel 
Södertälje, Huddinge och Haninge. Verksamheten genomförs i samverkan med Botkyrka 
kommun och Sveriges Internationella Roma Filmfestival.  

Föreningen Framtidens unga romer driver till vardags ett HVB-hem7. 

www.hvbkatitzi.se  

6 Brobyggare är en person med romsk kultur och språkkompetens som fungerar som en länk mellan romer 
och till exempel skola, sjukvård, tjänstemän och myndigheter. 
7 HVB står för Hem för Vård eller Boende som på uppdrag av kommunen driver hem för barn eller ungdomar 
som av olika skäl inte kan bo med sin familj. 
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Projektets namn: ”Sar san?” – Hur mår du? 
Organisationsnamn: Greppa Livet, ideell romsk förening 
Summa pengar som projektet har fått: 110 000 kronor 
Projektperiod: Den 10 januari 2015 till den 30 juni 2015 

Projektets syfte är att främja romers hälsa. Föreningen ska  identifiera vilka hälsoutmaningar som 
finns hos individer samt inom den romska gruppen och därefter välja lämpliga insatser. Projektet 
ska skapa en personlig kontakt med hjälp av brobyggare från den egna gruppen. Fokus kommer att 
ligga på närvaro i skolan samt övriga hälsofrämjande aktiviteter kopplat till kost och motion samt 
att motverka användningen av alkohol och tobak. Den huvudsakliga målgruppen är romska 
ungdomar upp till 30 år som hamnat utanför systemet. Projektet genomförs i Södertälje, Nykvarn, 
Enhörna och Järna med omnejd. Verksamheten genomförs i samverkan med Södertälje Kommun, 
Arbetsförmedlingen, Ung i Telge.  

Greppa Livet arbetar till vardags med att på ett brett plan främja romers medborgerliga intressen 
och motarbeta rasism och diskriminering i samhället.  

Projektets namn: En förlorad generation II 
Organisationsnamn: Hela Människan Västra Götaland  
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor 
Projektperiod: Den 1 januari 2015 till den 31 december 2015 

Projektet har som mål att minska utanförskapet och förbättra hälsan hos romska ungdomar och 
andra ungdomar genom att jobba för att skapa drogfria mötesplatser. Projektet En förlorad 
generation II är en vidareutveckling av ett redan pågående projekt och den här delens främsta syfte 
är att stärka deltagandet av romska tjejer i samhället. Den huvudsakliga målgruppen är unga romer 
i förorten men projektet vänder sig även till aktörer inom hälso- och sjukvården för att öka deras 
kunskap om den romska gruppens behov. Projektet genomförs i Göteborg, framförallt i de 
nordöstra förorterna, och några orter i Västra Götaland. Verksamheten genomförs bland annat i 
samverkan med romska ungdomsföreningen Vår betong.  

Till vardags jobbar Hela Människan Västra Götaland främst med kompetensutveckling inom 
drogområdet riktat till de egna medlemsorganisationerna eller till allmänheten i första hand. 
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Projektets namn: Samverkan mot övervikt  
Organisationsnamn: Internationella klubb Vorta Drom 
Summa pengar som projektet har fått: 230 000 kronor 
Projektperiod: Den 10 januari 2015 till den 10 januari 2016 

Syftet med projektet är att minska romska barns övervikt. Det görs genom att upprätta en 
individuell handlingsplan för barn med övervikt där mål och aktiviteter beskrivs. Det kan 
till exempel vara kost- och näringslära, matlagningskurser och olika fysiska aktiviteter. 
Planerna följs regelbundet upp. Den huvudsakliga målgruppen är 16 överviktiga barn 
mellan 6 och18 år som föreningen känner till. Projektet genomförs i Helsingborg. 
Projektet genomförs i samverkan med skol- och fritidsförvaltningen som medverkar 
utifrån elevvårdande insatser, socialförvaltningen som medverkar utifrån familjearbete 
och Helsingborgs Lasarett som medverkar genom barnklinikens Plusteam (ansvariga för 
behandling av barnfetma).  

Föreningen jobbar till vardags med att föra vidare den romska kulturen samt för att stärka 
romers ställning i samhället. 

Projektets namn: Öppna dörrar – unga romers hälsa 
Organisationsnamn: Romer i minoritetsgruppen  
Summa pengar som projektet har fått: 130 000 kronor 
Projektperiod: Den 15 januari 2015 till den 15 juni 2015 

Projektets syfte är att synliggöra och lyfta fram unga romers hälsa. Framförallt kommer 
projektet att diskutera kostvanor, sexualitet och preventivmedel, mental och fysisk hälsa 
med målgruppen. Projektet ska utbilda ett antal ambassadörer inom den romska gruppen 
som i sin tur kan sprida kunskapen. Projektet kommer att bedrivas i form av studiecirklar 
med varierat innehåll, till exempel studiebesök på Ungdomshälsan och diskussioner om 
kost. Projektet kommer att anlita föreläsare och andra nyckelpersoner utifrån olika 
hälsoteman. Den huvudsakliga målgruppen är romska ungdomar i åldrarna 13–24 år. 
Projektet genomförs i Umeå, Robertsfors och Nordmaling. Verksamheten genomförs i 
samverkan med Ungdomshälsan i Umeå samt Medborgarskolan. 

Romer i minoritetsgruppen arbetar till vardags brett med att stödja romska ungdomar och 
kvinnor på olika sätt. 
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Projektets namn: Hälsorättigheten – romska hälsoguider  
Organisationsnamn: Trajosko Drom 
Summa pengar som projektet har fått: 180 000 kronor 
Projektperiod: Den 7 januari 2015 till den 18 december 2015 

Projektet syfte är att ge ett antal romska kvinnor och i förlängningen även deras familjer, 
kunskap och vägledning gällande en hälsosam livsstil. Kvinnorna kommer att utbildas i 
ämnen som kost, motion, egenvård, och rökning. Projektet ska genomföra en serie om 20 
workshopar med cirka 20 romska kvinnor. På träffarna kommer material från Hälsoteket 
att användas. Några av träffarna kommer att bestå av studiebesök på bland annat 
träningsanläggningar. För att göra projektet attraktivt kommer utbildningen att varvas 
med information och praktiskt arbete i hur traditionella maträtter kan göras 
hälsosammare. Den huvudsakliga målgruppen är romska kvinnor i olika åldrar och från 
olika romska grupper. Projektet genomförs i Göteborg, i första hand stadsdelarna 
Bergsjön och Angered. Verksamheten genomförs i samverkan med Hälsoteket.  

Föreningen jobbar till vardags bland annat med att erbjuda stöd till romer i kontakten med 
myndigheter. Föreningen är en mötesplats för framför allt romska kvinnor och barn. 
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