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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.
Guiden kan användas för att få inspiration till nya projekt eller för att ta reda på vad
som redan har gjorts på ett område och vilket behov som finns av ännu ett projekt. Du
kan också hitta intressanta organisationer att samarbeta med.
Välkommen att inspireras!

Innehåll
Den här guiden innehåller en kort beskrivning över vad några projekt som vi har fördelat bidrag
till under våren 2015 har beviljats pengar för Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att fördela bidrag till föreningsliv, kommuner,
internationellt samarbete och forskning. Våra stöd går bland annat till:
Organisationers ordinarie verksamhet 1
Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och
hbtq-organisationer. Vi ger 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
Bidrag till studier om civilsamhället.
På vår webbplats kan du läsa mer om de bidrag som vi fördelar och om de bidrag som inte
finns med i den här guiden.
De projekt som beskrivs i den här guiden har fått bidrag för:
•
•
•
•

ungas organisering
kvinnors organisering
jämställdhet
motverka rasism och intolerans
• värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Under våren 2015 fördelade vi cirka 40 340 000 kronor till 89 projekt inom ramen för de fem
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 på lokal nivå. Bidraget kan också gå till ideella
organisationer som ännu inte är en riksorganisation men som verkar för att organisationen
ska bli det och därmed uppfylla villkoren för att få organisationsbidrag för barn- och
ungdomsorganisationer.
Bidraget kan fördelas till ideella organisationer. Organisationer ska ha haft verksamhet i
Sverige i minst två år för att vara behöriga att söka bidraget (SFS 2011:65).
Under våren fördelade myndigheten cirka 15 500 000 kronor till projekt för att främja
ungas organisering. Under hösten 2015 ska cirka 8 500 000 kronor delas ut.

Beviljade projekt våren 2015
Projektets namn: Riksförbundet Astronomisk Ungdom
Organisationens namn: Astronomisk Ungdom
Summa pengar som projektet har fått: 400 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att utveckla organisationen så att den möter de villkor som finns
för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Syftet är också att väcka
och stimulera intresse för astronomi och rymdfart bland unga. Det sker genom att
arrangera föreläsningar och interaktiva workshops i skolor samt genom att starta upp fler
lokalföreningar med regelbunden verksamhet. Den huvudsakliga målgruppen för
projektet är elever i Sverige från årskurs ett till och med gymnasiet, eftersom astronomi
ingår i läroplanen för dessa årskurser. Projektet är treårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Riksförbundet Astronomisk Ungdom arbetar till vardags med att främja intresset för
astronomi och rymdfart bland unga i Sverige.
www.astronomiskungdom.se
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Projektets namn: Aktivering av unga
Organisationens namn: Compassen
Summa pengar som projektet har fått: 264 000 kronor
Projektperiod: Den 17 augusti 2015 till den 16 februari 2016
Syftet med projektet är att bryta utanförskap och öka ungas delaktighet genom att göra
information om föreningsaktiviteter tillgänglig. Det sker genom att ta fram en mobil
applikation som föreningar kan använda för att publicera aktiviteter och som användaren i
sin tur kan anmäla sitt intresse till att delta i. Den huvudsakliga målgruppen för projektet
är unga mellan 13 till 25 år. Projektet genomförs i Lidköping och Göteborg.
Verksamheten sker i samverkan med Familjestödet i Lidköping, Lidan BTK,
Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga i Västra Götaland. Projektet är ettårigt.
Compassen arbetar till vardags med att stödja och hjälpa barn, ungdomar och vuxna
med ADHD eller andra närliggande funktionsvariationer.
www.compassen.se

Projektets namn: Överens om ung delaktighet, del 2
Organisationens namn: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
Summa pengar som projektet har fått: 600 400 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att undersöka om organisationen med hjälp av Europarådets kod
kan hitta vägar som öppnar de lokala överenskommelserna 3 för unga och för 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 skapa kontakter bland ungdomsorganisationer och
att arrangera seminarier och workshops där ungdomsorganisationer och kommuner kan
fördjupa sin samverkan. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomsorganisationer i
Linköping och Västerås samt unga som leder eller verkar i organisationerna. Projektet
genomförs i Linköping och Västerås. Verksamheten sker i samverkan med KFUM
Linköping, Scoutförbundet Västerås, Västmanlands länsbildningsförbund och LSU –
Sveriges ungdomsorganisationer. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning arbetar till vardags med att
stödja socialt inriktade idéburna organisationer.
www.socialforum.se

3

Lokala 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.
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Projektets namn: Action på Byn! År 2
Organisationens namn: Förbundet Vi Unga
Summa pengar som projektet har fått: 779 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att möjliggöra för unga på den norrländska landsbygden att
organisera sig. Det sker genom att stötta unga att bilda föreningar, att arbeta långsiktigt
med att bygga upp nätverk för unga och att anordna utbildningar. Den huvudsakliga
målgruppen är unga mellan 13 till 25 år. Projektet genomförs på flera orter i Norrbottens
och Västernorrlands län. Verksamheten sker i samverkan med Lantbrukarnas
Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och bygdegårdar. Projektet är flerårigt och
stödet gäller år 2 av 2.
Förbundet Vi Unga arbetar till vardags med att ge barn och ungdomar möjlighet att få ta
egna initiativ och eget ansvar för sin verksamhet i samarbete med andra, och därigenom
lära sig ett demokratiskt arbetssätt.
www.viunga.se

Projektets namn: P & L Network år 2
Organisationens namn: Föreningen Peace & Love
Summa pengar som projektet har fått: 609 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är dels att utveckla organisationen till en rikstäckande barn- och
ungdomsorganisation och dels att inspirera fler unga att engagera sig och bidra till en
positiv samhällsförändring. Det görs genom att mobilisera unga på internet, arrangera
utbildningar och skapa mötesplatser som samlar medlemmar och andra som är
intresserade av att ta del av kunskap, verktyg och nätverk. Den huvudsakliga målgruppen
är unga upp till 26 år som vill engagera sig men som saknar verktyg för att göra det.
Projektet genomförs i hela landet. Verksamheten sker i samverkan med bland andra
Studieförbundet ABF, Demokratiakademin, Folkets Hus och Parker samt med
biståndsorganisationer. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
Föreningen Peace & Love arbetar till vardags med mångfald, gemenskap och förståelse
genom folkbildning, arrangemang och att stötta festivalen Peace & Love i detta arbete.
www.foreningenpeaceandlove.se
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Projektets namn: Mötesplats Östra med
Föreningspool år 2
Organisationens namn: Föreningsalliansen i Jokkmokk
Summa pengar som projektet har fått: 900 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att skapa en långsiktig lösning för att unga ska kunna påverka och
vara delaktiga i uppbyggnaden av en fysisk mötesplats. Syftet är också att skapa
förutsättningar för ett fortsatt engagemang och samverkan med unga. Det görs bland
annat genom att bedriva uppsökande verksamhet och arrangera dialogmöten och träffar
med kommunpolitiker. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 till 25 år.
Projektet genomförs i Jokkmokks kommun med säte i centralorten Jokkmokk. Alla byar i
Jokkmokks kommun ingår i projektet. Verksamheten sker i samverkan med Kultur- och
fritidsförvaltningen i Jokkmokks kommun, asylboenden, medlemsföreningar, Östra
skolan, Arbetsförmedlingen och integrationssamordningen i kommunen. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
Föreningsalliansen i Jokkmokk arbetar till vardags med gemensam administration för
tolv föreningar i Jokkmokk.
http://iof4.idrottonline.se/ForeningsallianseniJokkmokk

Projektets namn: #ungapålandsbygdens
organisering mot storstadsnormen
Organisationens namn: Hela Sverige ska leva
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i lokal utveckling, förändra samhällets
attityder till unga på landsbygden och att förbättra förutsättningarna för unga att
organisera sig på landsbygden. Det sker bland annat genom att etablera kontakter med
unga lokala utvecklare, arrangera en sommarsturné som besöker minst tio olika festivaler
och att använda interaktiv konst och film. Projektet kommer också att arrangera
nätverksträffar för unga lokala utvecklare och deltagarna kommer att erbjudas mentorer.
Den huvudsakliga målgruppen är unga lokala utvecklare mellan 13 till 25 år. Projektet
genomförs i Norrbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Värmlands,
Västra Götalands, Skåne, Blekinge, Uppsala och Gotlands län. Verksamheten sker i
samverkan med U LAND. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Hela Sverige ska leva arbetar till vardags med att stötta och stärka lokala
utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling.
www.helasverige.se
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Projektets namn: Hand i hand-projektet år 2
Organisationens namn: Hidde Iyo Dhaqan
Summa pengar som projektet har fått: 450 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att integrera svensksomaliska barn och unga med olika former av
funktionsnedsättningar i alla de aktiviteter som har skapats under det tidigare projektåret.
Syftet är också att barnen och ungdomarna ska delta i aktiviteterna på lika villkor och
utifrån sina egna förutsättningar. Det sker genom att arrangera kulturella verksamheter
såsom bild, dans, musik och teater. Organisationen ska också knyta nya kontakter med
andra föreningar och grupper i till exempel Göteborg, Stockholm och Tomelilla samt
delta på bland annat Tjejmässan i Malmö för att få inspiration och för att uppmärksamma
projektet. Den huvudsakliga målgruppen är svensksomaliska barn och unga mellan 13 till
25 år. Projektet genomförs i Malmö. Verksamheten sker i samverkan med
Afrosvenskarna Malmö, Föreningen Furuboda, Shiidlife group, Hodi Malmö, BBK
playmaker, Seveds FK, Somaliska freds och skiljedomsföreningen och Föreningen
Skånes Horn av Afrika. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
Hidde Iyo Dhaqan arbetar till vardags med att underlätta integrationen för den
somaliska gruppen i samhället.
www.hidde-iyo-dhaqan.org

Projektets namn: Move it – Unga nyanlända organiserar sig
Organisationens namn: IM Individuell Människohjälp
Summa pengar som projektet har fått: 597 350 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att ge nyanlända ungdomar kunskap och verktyg för att själva
kunna organisera sig i framtiden. Det sker genom att en föreningsguide ger individuell
vägledning till ungdomar. Projektet kommer också att arrangera gruppaktiviteter, skapa
en skolidrottsförening, metodutveckla idrottsbibliotek och ge målgruppen ett ökat
inflytande inom organisationen. Den huvudsakliga målgruppen är personer som studerar
vid Sprintgymnasiet i Liljeholmen och personer som bor på Lignagatan, Palatset och på
Ekgården. Projektet genomförs i Stockholm. Verksamheten sker i samverkan med
Sprintgymnasiet Stockholm, det privata boendet Ekgården i Sköndal, Svenska
Skolidrottsförbundet, Stockholms Idrottsförbund och Idrottslyftet. Projektet är flerårigt
och stödet gäller år 2 av 3.
IM Individuell Människohjälp arbetar till vardags för en rättvis och medmänsklig värld
och för att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap.
www.manniskohjalp.se
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Projektets namn: S.A.Y (säj) stories – art – you
Organisationens namn: IM Individuell Människohjälp
Summa pengar som projektet har fått: 670 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att skapa ett utrymme för social mobilisering och att utforska
frågor och utbyta erfarenheter kring migration, rasism, förtryck och rättigheter. Det görs
genom att bland annat arrangera träffar där deltagarna får uttrycka sig genom film,
skrivande och teater. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar och unga vuxna mellan
13 till 25 år som har erfarenhet av migration eller av asylsystemet. Projektet genomförs i
Malmö med omnejd. Verksamheten sker i samverkan med Skånes Stadsmission och
Svenska kyrkan Sofielunds församling. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Individuell Människohjälp arbetar till vardags för en rättvis och medmänsklig värld och
för att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap.
www.manniskohjalp.se

Projektets namn: Unga JUF
Organisationens namn: Jordbrukare-ungdomens Förbund
Summa pengar som projektet har fått: 200 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att starta upp nya JUF-avdelningar. Det sker med hjälp av
personal från 4H. JUF-avdelningarna ska vara lokalt förankrade och det ska vara tydligt
att det är de unga som styr sin egen verksamhet. Den huvudsakliga målgruppen är
ungdomar med intresse för odling, djur och miljö. Projektet genomförs i Huskvarna,
Ringarum, Hycklinge, Enköping, Nyköping och Roma. Verksamheten sker i samverkan
med Förbunden Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom, Tenhult
Naturbruksgymnasieskola och Studiefrämjandet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år
1 av 3.
Unga JUF arbetar till vardags med att aktivera ungdomar kring jordbruk, natur och
miljö samt stimulera till kulturell verksamhet.
www.juf.se
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Projektets namn: Klimat utan gränser
Organisationens namn: Jordens Vänner
Summa pengar som projektet har fått: 295 920 kronor
Projektperiod: Den 1 november 2015 till den 31 oktober 2016
Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där aktiviteterna är särskilt riktade till
personer som inte har varit aktiva inom den svenska miljörörelsen tidigare. Det görs
genom att arrangera inspirationsmöten och träffar, utveckla metoder och att skapa nätverk
för att bättre ta tillvara på den resurs som målgruppen utgör. Den huvudsakliga
målgruppen är unga kvinnor och män med utländsk bakgrund i åldrarna 16 till 25 år.
Projektet genomförs inom Göteborgs kommun. Verksamheten sker i samverkan med
ASOV, IM Individuell Människohjälp, Studiefrämjandet i Göteborg och i Stockholm.
Projektet är ettårigt.
Jordens Vänner arbetar till vardags med folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen
och kulturell mångfald, rättvis fördelning av jordens resurser, för fred och för ett
ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och
respekt.
www.jordensvanner.se

Projektets namn: 127: s röster räknas 2015-2016
Organisationens namn: KFUM JKS Stockholm
Summa pengar som projektet har fått: 164 000 kronor
Projektperiod: Den 15 september till den 14 september 2016
Syftet med projektet är att öka antalet unga valambassadörer och få dem att se styrkan i
att organisera sig genom demokratiska metoder och engagemang. Det görs genom att
rekrytera fler unga valambassadörer som bland annat får genomgå olika utbildningar. Den
huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 till 30 år, utrikesfödda i alla åldrar och alla
förstagångsväljare. Projektet genomförs i Skärholmen i Stockholm. Verksamheten sker i
samverkan med bland annat Europa Direkt, Riksteatern, Los Fruängen, Skärholmens
Stadsdelsförvaltning och Fantasifabriken. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
KFUM JKS Stockholm arbetar till vardags med ungdomars fritids- och
idrottsaktiviteter.
www.kfumjks.se
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Projektets namn: Olika söker lika – ett ungdomsprojekt
med integration och jämlikhet i fokus
Organisationens namn: Lunds kickboxnings sällskap/Real fighter
Summa pengar som projektet har fått: 384 336 kronor
Projektperiod: Den 1 maj 2015 till den 30 april 2016
Syftet med projektet är att arbeta för jämställdhet på ett nytt sätt inom svensk idrott.
Projektet fokuserar främst på tjejverksamheter. Syftet uppnås genom att göra
intervjustudier, utveckla metoder som gör att tjejer tränar tillsammans med killar och att
observera interaktion före, under och efter träningspass. Den huvudsakliga målgruppen är
tjejer mellan 13 till 19 år. Projektet genomförs i Lund, Malmö och Kristianstad.
Verksamheten sker i samverkan med Lunds ungdomscenter, Vikingaskolan,
Socialförvaltningen i Lund och Vår Väg. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Lunds kickboxnings sällskap/Real fighter arbetar till vardags med att bedriva idrott som
på ett positivt sätt utvecklar människor fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.
www.budokampsport.se/klubbar/lunds-kickboxnings-sällskap

Projektets namn: Nattfotboll
Organisationens namn: Nyköpings BIS Fotboll
Summa pengar som projektet har fått: 429 251 kronor
Projektperiod: Den 4 september 2015 till den 6 maj 2016
Syftet med projektet är att öka integrationen, minska kriminaliteten och att ge unga
tillgång till arbetsmarknaden i Nyköping. Det sker genom att unga vuxna leder
spontanfotboll på kvällstid och att unga vuxna och ungdomar i ledarroller får delta i olika
utbildningar. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga mellan 12 till 25 år.
Projektet genomförs i Nyköping. Verksamheten sker i samverkan med Goodsport,
Somaliska föreningen och Nyköpings kommun. Projektet är ettårigt.
Nyköpings BIS Fotboll arbetar till vardags med att bedriva fotboll för barn, ungdomar
och vuxna, att verka för en idrott fri från doping och för likabehandling och jämställdhet.
www.bissarna.se
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Projektets namn: Ungas syn på fred och säkerhet i Malmö
Organisationens namn: PeaceWorks
Summa pengar som projektet har fått: 420 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar och plattformar för ungdomars
inflytande och organisering för fred i Malmö. Det görs genom att arrangera dialogträffar
med ungdomar där fokus är ungdomarnas upplevda situation utifrån ett freds- och
säkerhetsperspektiv. Projektet kommer även att utbyta kunskap med
ungdomsorganisationer i Colombia och arrangera debattforum för unga. Den
huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 till 25 år. Projektet genomförs i Malmö
kommun. Verksamheten sker i samverkan med Media Avenue Öresund, Helamalmö,
Fryshuset Malmö och Malmö mot Diskriminering. Projektet är flerårigt och stödet gäller
år 1 av 2.
PeaceWorks arbetar till vardags med uppsökande verksamhet för att fler ungdomar ska
bli medlemmar och driva egna föreningar med fokus på fredsarbete.
www.peaceworks.se

Projektets namn: Hållbar organisering
Organisationens namn: PUSH Sverige
Summa pengar som projektet har fått: 450 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 30 maj 2016
Syftet med projektet är att utveckla organisationen så att den möter de villkor som finns
för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det görs genom att samla
unga som är intresserade av hållbarhet för att sedan stärka dem i deras tro på
samhällförändring, uppmuntra dem till att vara ledare och stötta dem i att bedriva lokalt
påverkansarbete. Projektet ska också stötta och samordna lokala mötesplatser för
utbildning samt ta fram ett utbildningspaket om påverkan, engagemang och hållbar
utveckling. Den huvudsakliga målgruppen är nuvarande medlemmar i organisationen och
potentiellt nya medlemmar mellan 15 till 25 år. Projektet genomförs främst i Stockholm
och Malmö. Verksamheten sker i samverkan med bland annat det nationellt förankrade
projektet Run for your life. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där unga samarbetar för hållbarhet.
Organisationen verkar för en enad ung rörelse för hållbarhet och en stark ung röst i
klimatfrågan.
www.pushsverige.se
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Projektets namn: Lokala samarbeten för positiv hälsa
Organisationens namn: Reacta
Summa pengar som projektet har fått: 400 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att utveckla lokala samarbeten kring ungas fysiska och psykiska
hälsa. De lokala samarbetena är mellan lokalföreningar och kommuner, företag och övriga
civilsamhället. Syftet uppnås genom att anordna gemensamma träffar för utbildning,
inspiration och erfarenhetsutbyte kring ungas fysiska och psykiska hälsa. Den huvudsakliga
målgruppen är unga mellan 6 till 25 år som är medlemmar i en lokalförening i Reacta.
Projektet genomförs i Mora och Stockholm. Verksamheten sker i samverkan med Österåkers
kommun, Mariaskolan i Stockholm, Mora kommun, Rosa Huset, Mora Skate och
ungdomsrådet i Mora. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Reacta arbetar till vardags med att verka för att tillvarata ungdomars intresse av en god
fysisk och psykisk hälsa.
www.reacta.se

Projektets namn: Unga Kan – År 3
Organisationens namn: Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden
Summa pengar som projektet har fått: 599 800 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syfte med projektet är att utveckla organisationen så att den möter de villkor som finns för
organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Organisationen ska bli en
ungdomsorganisation som stödjer och stimulerar barn och ungas intresse för gospelmusik.
Organisationen ska också ge lokalföreningar de verktyg som behövs för att de ska kunna
driva verksamheten själva. Det sker genom att engagera befintliga föreningar och att etablera
nya lokalföreningar samt att ge förslag på aktiviteter och tillgodose de lokala körerna och
föreningarnas behov av verktyg för organisering. Det kan till exempel handla om att skapa
hemsidor, utbildningar eller medlemssystem. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar
mellan 13 till 25 år. Projektet vänder sig också till personer som leder barnkörer. Projektet
genomförs i Stockholms, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Västmanlands,
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län. Verksamheten sker i
samverkan med RUM, Studieförbundet Bilda, Westin Promotion, Glimåkra Folkhögskola,
Mellansels Folkhögskola, Solviks Folkhögskola och Kyrkoförsamlingar runtom i landet.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden (tidigare Stockholm Gospel) arbetar till vardags
med att arrangera festivaler, konserter, resor, utbildningsdagar, workshops och andra
gospelprojekt.
www.gospelverkstaden.se
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Projektets namn:
Unga romska ambassadörer för romsk inkludering
Organisationens namn: Romska Ungdomsförbundet
Summa pengar som projektet har fått: 750 000 kronor
Projektperiod: Den 3 juni 2015 till den 2 juni 2016
Syftet med projektet är att öka unga romers inflytande i regeringens strategi för romsk
inkludering. Det görs genom att bedriva uppsökande verksamhet, rekrytera romska
ungdomar på lokal nivå och att skapa en utbildning som ökar ungas kunskap om hur man
kan påverka lokalt. Den huvudsakliga målgruppen är romska ungdomar som önskar att
påverka strategin för romsk inkludering på lokal nivå. Projektet genomförs i Stockholms,
Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Norrbottens län. Verksamheten genomförs i
samverkan med de kommuner som bedriver piltoverksamhet i regeringens satsning för
romsk inkludering, romska ungdomar i dessa pilotkommuner, den nationella samordnaren
på Länsstyrelsen i Stockholms län och med de myndigheter som har fått i uppdrag att
arbeta med en nulägesbeskrivning i de fem pilotkommunerna. Projektet är flerårigt och
stödet gäller år 3 av 3.
Romska Ungdomsförbundet arbetar till vardags med att höja romska ungdomars status i
samhället och att ta tillvara på romska ungdomars önskemål och förfrågningar samt
förmedla dessa till myndigheter och beslutsfattare.
www.rufs.org

Projektets namn: Symfoniprojektet
Organisationens namn: RUM Värmland
Summa pengar som projektet har fått: 103 500 kronor
Projektperiod: Den 20 augusti 2015 till den 31 oktober 2016
Syftet med projektet är att ge barn och unga från hela Värmland möjlighet att spela musik
tillsammans med professionella musiker. Det görs bland annat genom att skapa
marknadsföring som riktar sig till musik- och kulturskolorna, arrangera en lägerhelg som
avslutas med konsert och genom utvärderings- och utvecklingsarbete. Den huvudsakliga
målgruppen är ungdomar i Värmland mellan 12 till 20 år som spelar ett
orkesterinstrument och som har viss ensemblevana samt kunskaper i notläsning. Projektet
genomförs i Karlstad men förberedelser sker i musik- och kulturskolor i hela Värmland.
Verksamheten sker i samverkan med Wermland Opera och Wermland Operas orkester.
Projektet är ettårigt.
RUM Värmland arbetar till vardags med bland annat frågor som handlar om musik,
medlemmarna och föreningars utveckling.
www.rum.se/varmland
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Projektets namn: DOIT Delaktighet,
Organisering, Intressen, Trygghet
Organisationens namn: Rädda Barnen
Summa pengar som projektet har fått: 700 000 kronor
Projektperiod: Den 1 oktober 2015 till den 30 september 2016
Syftet med projektet är att ge stöd till föreningar och till initiativ där ungdomar kan
engagera sig lokalt. Det görs genom att arbeta för ett inkluderande föreningsliv och för att
det ska finnas en mötande hand hos föreningen i enlighet med metoden för
engagemangsguider. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga mellan 15 till 18 år
i Lindängen, Holma, Kroksbäck och Rosengård. Projektet genomförs i Malmö.
Verksamheten sker i samverkan med bland annat Tamam, Hyllie Ungdomsråd, Tjejer i
förening, Malmö kommun och Rörelsen Gatans Röst och Ansikte. Projektet är flerårigt
och stödet gäller år 2 av 3.
Rädda Barnen arbetar till vardags med frågor som rör barns rätt i samhället.
www.rb.se

Projektets namn: Future 4 Life – and Health
Organisationens namn: Somalilands Förening
Summa pengar som projektet har fått: 800 600 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att visa ungdomar i Malmö vilka fördelar det finns med att vara
aktiv i en förening och att vara delaktig i en demokratisk process. Projektet ska använda
sig av metoder som rollspel, föreläsningar, studiebesök och fritidsaktiviteter. Den
huvudsakliga målgruppen är unga tjejer och killar i stadsområdena Söder, Öster och
Innerstaden i Malmö kommun. Projektet genomförs också i dessa områden.
Verksamheten sker i samverkan med Malmö stad stadsområde Öster, Somaliska Kulturoch Idrottsföreningen och Rädda Barnen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
Somalilands Förening arbetar till vardags med drogbekämpning, läxhjälp,
arbetsmarknadsfrågor, studiecirkel och psykologhjälp till både unga och vuxna.
www.somalilandforeningen.se
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Projektets namn: Ungt initiativ Forshaga
Organisationens namn: Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
Summa pengar som projektet har fått: 291 170 kronor
Projektperiod: Den 6 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att försöka hitta nya sätt att integrera ungdomar som står utanför
arbetsmarknaden genom att erbjuda dem arbetsstärkande aktiviteter och kunskapslyft. Det
görs genom en förstudie, visionscaféer och temakvällar, besök på skolor och fritidsgårdar,
samt samtal om samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen, förenings- och
näringslivet och övriga lokala påverkansgrupper. Den huvudsakliga målgruppen är
ungdomar mellan 16 till 24 år i Forshaga kommun. Projektet genomförs huvudsakligen i
Forshaga kommun och delvis i Uppsala. Verksamheten sker i samverkan med Forshaga
kommun, ungdomsrådet i Forshaga och Arbetsförmedlingen. Projektet är ettårigt.
Studieförbundet Vuxenskolan Värmland arbetar till vardags med folkbildning genom
studiecirklar och annan gruppverksamhet samt kulturarrangemang.
www.sv.se/varmland

Projektets namn:
Hur organiserar sig unga på landsbygden?
Organisationens namn: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Summa pengar som projektet har fått: 639 000 kronor
Projektperiod: Den 15 juni 2015 till den 14 juni 2016
Syftet med projektet är att unga personer själva ska medverka till att göra sin ort på
landsbygden mer attraktiv att bo i. Det görs genom att ungdomsambassadörer hjälper till
att genomföra intervjuer och anordnar evenemang av olika slag. Den huvudsakliga
målgruppen är unga kvinnor mellan 15 till 24 år som bor i Mariestad, Töreboda och
Gullspång kommun. Projektet genomförs också i dessa kommuner. Verksamheten sker i
samverkan med Kultur Ungdom och Vi Unga Skaraborg. Projektet är ettårigt.
Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg arbetar till vardags med
studiecirkelverksamhet.
www.sv.se
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Projektets namn:
Verksamhet, förening och inkludering i Borlänge
Organisationens namn: Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund
Summa pengar som projektet har fått: 218 000 kronor
Projektperiod: Den 15 augusti 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att starta en verksamhet och en förening som arbetar med
inkludering ur ett barnrättsperspektiv för unga. Projektet ska pröva nya metoder för att
rekrytera medlemmar ur ett inkluderingsperspektiv. Den huvudsakliga målgruppen är
unga i socioekonomiskt utsatta områden i Borlänge som vill engagera sig på sin fritid och
som vill göra en medmänsklig insats för andra unga. Projektet genomförs i Borlänge.
Verksamheten sker i samverkan med Borlänge Bandy, Maktsalongen och Röda Korset.
Projektet är ettårigt.
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar till vardags med att engagera unga
människor och skapa respekt för människovärdet, öka förståelsen människor emellan
samt förhindra och lindra mänskligt lidande.
www.rkuf.se

Projektets namn: Aktavuohta
Organisationens namn: Svenska Samernas Riksförbund, SSR
Summa pengar som projektet har fått: 390 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 30 juli 2016
Syftet med projektet är att skapa ett ungdomsråd inom Svenska Samernas Riksförbund
där ungdomars synpunkter, idéer och förslag om framtidens renskötsel tas tillvara. Det
sker genom att arrangera träffar som fokuserar på kompetenshöjande och rådgivande
insatser. Inom projektet ska det också tas fram en modell för hur ungdomsrådet i
framtiden kan verka och fungera. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 till 25
år från samebyarna. Projektet genomförs i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Verksamheten sker i samverkan med Sáminuorra. Projektet är ettårigt.
Svenska Samernas Riksförbund arbetar till vardags med att ta tillvara på och främja de
svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen
med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda
utveckling.
www.sapmi.se
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Projektets namn: Framtidens Verdandi
Organisationens namn: Verdandi
Summa pengar som projektet har fått: 700 000 kronor
Projektperiod: Den 15 augusti 2015 till den 14 augusti 2016
Syftet med projektet är att göra ungdomar mer delaktiga i organisationen och i samhället
samt att öka ungas inflytande. Projektet ska ta fram metoder genom att bedriva lokala
ungdomsprojekt där man testar nya sätt för att få unga att engagera sig i organisationen
och för att öka deras inflytande. De lokala projekten ska dela sina erfarenheter med
varandra på ett gemensamt läger och metoderna ska sedan spridas nationellt i
organisationen. Den huvudsakliga målgruppen är personer mellan 13 till 25 år som är
bosatta i de områden där Verdandi finns. Det handlar om segregerade områden i
förorterna. Projektet genomförs i Malmö, Trollhättan, Hallsberg och Stockholm.
Verksamheten sker i samverkan med flera aktörer lokalt bland annat RFSL Ungdom
Malmö, Studieförbundet ABF i Hallsberg, Volontärcentrum vid Högskolan Väst, Svenska
kyrkan i Trollhättan, Kulturskolan, Järfälla Kultur i Stockholm och Hyresgästföreningen.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
Verdandi arbetar till vardags för social rättvisa och för ett samhälle fritt från
alkoholskador och missbruk samt för gemenskap och solidaritet mellan människor.
www.verdandi.se

Projektets namn: Järvas unga skall synas och höras!
Organisationens namn: Verdandi Stockholmskretsen
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor
Projektperiod: Den 8 juni 2015 till den 8 juni 2016
Syftet med projektet är att fördjupa det lokala demokratiarbetet och att ge ungdomar
verktyg för att kunna påverka sin vardag. Det görs genom att ungdomarna självständigt
leder verksamheten. Ungdomarna ansvarar för opinionsbildning, ledarutbildningar,
uppsökande verksamhet och lokalt brottsförebyggande trygghetsarbete i Rinkeby och
Tensta. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i bostadsområdena kring Järvafältet.
Verksamheten sker i samverkan med bland annat skolor, lokala brottsförebyggande råd
och närpolis. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Verdandi Stockholmskretsen arbetar till vardags med social kontaktverksamhet och
drogpreventivt arbete.
www.verdandi.se
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Projektets namn: Från Idé till Succé 2.0
Organisationens namn: Vi Unga Uppsala distrikt
Summa pengar som projektet har fått: 589 500 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att skapa fler möjligheter för ungas organisering inom Enköpings
föreningsliv och att stärka och stödja unga ledare och arrangörer. Det sker genom att
stödja nybildade föreningar och att stärka unga ledare och arrangörer i deras personliga
utveckling. Den huvudsakliga målgruppen är unga i åldrarna 16 till 22 år som bor i
Enköpings kommuns mindre orter och som studerar på högstadie- eller gymnasieskolor.
Projektet genomförs i Enköpings kommun med fokus på orter på landsbygden och i
tätorterna runt om Enköpings stad. Verksamheten sker i samverkan med Enköpings
kommun, Kulturskolan och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet är flerårigt och
stödet gäller år 2 av 3.
Vi Unga Uppsala distrikt arbetar till vardags på distriktsnivå och kan vanligtvis endast
erbjuda övergripande hjälp och stöd på lokal nivå.
www.viunga.se/uppsala

Projektets namn: Unga romer i Väsby

Organisationens namn: Öppet Hus för unga romer
Summa pengar som projektet har fått: 599 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 juni 2016
Syftet med projektet är att stödja romska ungdomar och unga vuxna till att stärka sin
romska identitet, öka sitt självförtroende och sin motivation till att gå i skolan samt att
främja integrationen av romska ungdomar och unga vuxna i samhället. Det sker genom
diskussions-, samtals- och aktivitetsgrupper, olika fritidsaktiviteter och verksamheter som
skapar delaktighet och sammanhang. Den huvudsakliga målgruppen är romska
ungdomar. Projektet genomförs i Upplands Väsby kommun. Verksamheten sker i
samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Upplands Väsby kommun. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
Öppet Hus för unga romer arbetar till vardags med olika traditionella
föreningsverksamheter och med särskilt fokus på romska 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 2005:1089).
Under våren fördelade myndigheten cirka 5 160 000 kronor till projekt för kvinnors
organisering. Under hösten 2015 ska cirka 2 040 000 kronor delas ut.

Beviljade projekt våren 2015
Projektets namn: Min hälsa mina rättigheter
Organisationens namn: Interfem
Summa pengar som projektet har fått: 820 000 kronor
Projektperiod: Den 1 oktober 2015 till den 30 september 2016
Syftet med projektet är att stärka nyanlända kvinnors och transpersoners rättigheter inom
hälso- och sjukvården. Det görs genom att skapa nätverk för nyanlända där de får
möjlighet att lära sig om sina rättigheter. Projektet ska också ta fram informationsmaterial
på olika språk som beskriver hur vården fungerar och vilka rättigheter man omfattas av.
Den huvudsakliga målgruppen är nyanlända kvinnor och transpersoner. Projektet
genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten sker i samverkan med
bland annat RFSL Newcomers, SFI-lärare från olika orter, Röda Korset och Sveriges
Kommuner och Landsting. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Interfem arbetar till vardags med aktiviteter som stärker rasifierade kvinnor och
rasifierade transpersoner.
www.interfem.se
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Projektets namn: Strategier för organisationsutveckling
Organisationens namn: Kvinnofronten
Summa pengar som projektet har fått: 55 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att främja kvinnors organisering i lokalt utvecklingsarbete. Det
görs genom att arrangera en konferens där medlemmar kompetensutvecklas så att de kan
starta arbetsgrupper på hemmaplan. Målgruppen är organisationens medlemmar i hela
landet som är intresserade av att starta upp lokal utvecklingsverksamhet. Projektet
genomförs i de län där deltagarna väljer att starta verksamhet, bland annat i Stockholms
och Västra Götalands län. Projektet är ettårigt.
Kvinnofronten arbetar till vardags med kvinnopolitiska frågor och bedriver bland annat
opinionsbildande verksamhet.
www.kvinnofronten.nu

Projektets namn: Malmö Jämställdhetsbyrå
Organisationens namn: O/organiserad feminism? (Fortsättningsprojekt)
Summa pengar som projektet har fått: 650 124 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att vidareutveckla det metodmaterial som tagits fram under
tidigare projektår och att bedriva påverkansarbete för att stärka det feministiska
civilsamhället. Det görs genom att ta fram ett studiecirkelmaterial, samverka med andra
organisationer och bedriva ett aktivt lobbyarbete. Målgruppen är främst kvinnorörelsen
och politiker men även allmänheten ses som en målgrupp. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år 2 av 2.
Malmö Jämställdhetsbyrå arbetar till vardags med lokala event.
www.malmojamstalldhetsbyra.se
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Projektets namn: nxtME – Brobygget,
hjälp för incestdrabbade tjejer 13-20 år
Organisationens namn: nxtME
Summa pengar som projektet har fått: 673 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att stärka och stödja tjejer som har drabbats av incest. Det görs
genom att bedriva uppsökande verksamhet, besöka skolor, arrangera föreläsningar, vara
praktiskt stöd och genom att skapa en mentorskapsverksamhet. Den huvudsakliga
målgruppen är incestdrabbade tjejer och deras familjer. Projektet genomförs i
Stockholms, Södermanlands och Dalarnas län. Verksamheten sker i samverkan med
bland annat BUP mottagningen Vasa i Stockholm, skolor och fritidsgårdar. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.
nxtME arbetar till vardags med information och opinionsbildning kring incest.
www.nxtme.com

Projektets namn: Frauen im Forstbereich e.V 2015
(Kvinnor i skogsbruket)
Organisationens namn: Spillkråkan
Summa pengar som projektet har fått: 39 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 1 mars 2016
Syftet med projektet är att hitta utländska kontakter att samarbeta med och att arbeta för
ett jämställt skogsbruk. Det sker genom att sända tre representanter från organisationen
till en konferens i Tyskland. Den huvudsakliga målgruppen är de egna medlemmarna som
förväntas bli inspirerade och närma sig potentiella samarbetspartners i andra länder.
Projektet är ettårigt.
Spillkråkan arbetar till vardags med att driva jämställdhetsarbete inom skogsnäringen.
www.spillkrakan.se
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Projektets namn: Skuggrapport av regeringens
CEDAW-rapport nr 9 & 10
Organisationens namn: Sveriges Kvinnolobby
Summa pengar som projektet har fått: 670 000 kronor
Projektperiod: Den 1 maj 2015 till den 30 april 2016
Syftet med projektet är att skriva en skuggrapport som bevakar hur Sverige uppfyller
arbetet med kvinnokonventionen CEDAW. Arbetet drivs av en projektledare tillsammans
med arbetsgrupper som organiserar sig kring konventionerna och med en referensgrupp
som består av personer från den svenska kvinnorörelsen. När rapporten är klar ska den
spridas nationellt och representanter från projektet kommer att medverka vid förhöret
med CEDAW-kommittén. Resultatet av arbetet kommer att spridas i hela landet genom
lokal verksamhet och spridningsaktiviteter. Verksamheten sker i samverkan med alla
organisationer som ingår i CEDAW-nätverket. Projektet är ettårigt.
Sveriges Kvinnolobby arbetar till vardags för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett
jämställt samhälle. Projektet skiljer sig från organisationens ordinarie verksamhet
eftersom projektet är periodiskt och följer regeringens rapportering.
www.sverigeskvinnolobby.se

Projektets namn: Tjejzonens nationella satsning
Organisationens namn: Tjejzonen
Summa pengar som projektet har fått: 650 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att stärka tjejer och att preventivt förebygga psykisk ohälsa hos
tjejer mellan 12 till 25 år. Det sker genom att arrangera bland annat utbildningar,
mentorskap genom storasyster-modell, erbjuda stödgrupper och att utveckla
metodmaterial. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer mellan 12 till 25 år, skolor och
organisationens volontärer. Projektet genomförs i bland annat Stockholms,
Södermanlands och Uppsalas län. Verksamheten sker i samverkan med bland annat
skolor, Sensus och socialtjänsten. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
Tjejzonen arbetar till vardags med aktiviteter, stöd och hjälp för ett jämställt samhälle.
www.tjejzonen.se
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Projektets namn: Fortsättning på kapacitetsstärkande
insatser för en stark kvinnorörelse
Organisationens namn: Varken hora eller kuvad (VHEK)
Summa pengar som projektet har fått: 750 000 kronor
Projektperiod: Den 1 oktober 2015 till den 30 september 2016
Syftet med projektet är att organisera och stärka kvinnors ställning i samhället. Det görs
genom att bland annat arrangera utbildningar, utbilda ambassadörer och skolinformatörer
samt genom att bedriva värvningskampanjer för nya medlemmar. Den huvudsakliga
målgruppen är kvinnor som är medlemmar i organisationen. Projektet genomförs
huvudsakligen i kommuner i Stockholm, Södertälje, Göteborg och Malmö. Verksamheten
sker i samverkan med bland annat Studieförbundet ABF, Rädda Barnen och Tjejjouren i
Stockholm. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Varken hora eller kuvad arbetar till vardags med att informera om ungas och kvinnors
rättigheter genom bland annat workshops och utbildningar.
www.varkenhoraellerkuvad.se

Projektets namn: STRUKTURER & STRATEGIER
för kvinnor i filmbranschen
Organisationens namn: Wift Sverige
Summa pengar som projektet har fått: 400 000 kronor
Projektperiod: Den 15 september 2015 till den 14 september 2016
Syftet med projektet är att synliggöra strukturer och att skapa strategier för kvinnor i
filmbranschen. Projektet ska också bidra till att bryta organisationens
Stockholmscentrering. Det sker genom att bland annat främja lokalt engagemang på sju
orter i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är organisationens egna medlemmar.
Verksamheten sker i samverkan med flera filminstitut. Projektet är ettårigt.
WIFT Sverige arbetar till vardags med att driva på utvecklingen mot rättvis fördelning i
TV- och filmbranschen.
www.wift.se
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Projektets namn: Att bli en Yokos
Organisationens namn: Yoko djs
Summa pengar som projektet har fått: 449 205 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att inspirera kvinnor till att ta större plats på den svenska djscenen. Det görs genom att arbeta med bloggare som förebilder, erbjuda dj-workshops
och utbilda workshopledare som i sin tur utbildar andra tjejer från åtta orter i Sverige.
Den huvudsakliga målgruppen är unga tjejer i hela landet. Projektet genomförs på sex
orter i landet. Projektet är ettårigt.
Yoko DJs arbetar till vardags med att skapa en mer jämställd musikscen med fokus på
DJ-konst.
www.yokodjs.se

26 (53)

Jämställdhetsprojekt
Syftet med bidraget är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 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. Bidraget kan fördelas till ideella
organisationer och stiftelser (SFS 2006:390).
Under våren fördelade myndigheten 9 000 000 kronor till jämställdhetsprojekt. Bidraget
går att söka tidigt på våren 2016.

Beviljade projekt våren 2015
Projektets namn: Virtuella killgrupper
Organisationens namn: 1000möjligheter
Summa pengar som projektet har fått: 582 330 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att motverka könsstereotypa föreställningar och på så sätt bidra till
minskat våld och förbättrad psykisk hälsa hos de unga killarna som deltar i projektet. Det
sker främst genom att arrangera virtuella gruppsamtal för killar. Den huvudsakliga
målgruppen är unga killar upp till 25 år. Projektet har sin utgångspunkt i Stockholm men
eftersom killgrupperna är virtuella kan projektet ha deltagare från hela landet. Projektet är
flerårigt och stödet avser år 1 av 3.
1000 möjligheter arbetar till vardags med att stötta unga upp till 25 år i frågor som rör
utsatthet och våld. Föreningen ger stöd via sin mottagning och chatt.
www.1000moljigheter.se
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Projektets namn: Räkna med kvinnor. Svensk rapport
från Global Media Monitoring Project 2015 GMMP
Organisationens namn: Allt är Möjligt
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 7 juli 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att öka och sprida kunskap om hur kvinnor framställs i media. Det sker
genom att samla in material som sedan kodas och sammanställs till en rapport. Rapporten ska
göras tillgänglig både i tryckt och digitalt format. Rapporten ska också sammanfattas på
engelska. Målgruppen är vuxna över 25 år, myndigheter och beslutsfattare. Projektet riktar sig
också särskilt till personer som anordnar journalistutbildningar, arbetar i dagspress, radio, tv och
digitala medier samt till grundskole- och gymnasielärare. Projektet är nationellt men kodningen
kommer att genomföras i Göteborg, Stockholm, Lund och Örebro. Projektet koordineras från
Göteborg. Projektet sker i samverkan med Kvinna till Kvinna och Rättviseförmedlingen.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
Allt är Möjligt arbetar till vardags med att på olika sätt granska, informera och debattera
människoskildringar i massmedierna.
www.alltarmojligt.se

Projektets namn: Vårt hem tillsammans
Organisationens namn: ASOV Stockholm
Summa pengar som projektet har fått: 469 000 kronor
Projektperiod: Den 10 juni 2015 till den 15 maj 2016
Syftet med projektet är att inkludera män i arbetet för jämställdhet med särskilt fokus på obetalt
hem- och omsorgsarbete. Det sker genom att arrangera seminarier och utbildningar. Målet med
seminarierna är att målgruppen ska börja reflektera och ifrågasätta sin nuvarande situation och att
deras attityder och beteenden kring hem- och omsorgsarbete ändras. Målet är att utbilda 20
kontaktpersoner i jämställdhet och i hur de själva kan förmedla vidare kunskap om jämställdhet.
Målet är att varje kontaktperson ska nå ut till minst 25 personer. Den huvudsakliga målgruppen är
män och pojkar från 15 års ålder med bakgrund i afrikanska länder. Dessa personer är till stor del
anhöriga till organisationens medlemmar som är kvinnor med bakgrund i centrala, västra och södra
Afrika. Projektet genomförs i Stockholms stad samt i Linköping, Timrå och Gävle kommun.
Projektet kommer i olika delar att samverka med Universella Kyrkan av Jesus Kristus, Män för
Jämställdhet, RFSU Stockholm, Hopp Stockholm, Burundi grupp i Sandviken/Gävle, Congo dans
mon couer, UNIS, Granskap internationell organisation, Dada Afrika och Afrojam kultur förening.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
ASOV Stockholm arbetar till vardags med bland annat organisera tjejer och kvinnor med rötter i
Afrika. Föreningen arrangerar kultur- och fritidsaktiviteter för medlemmarna, stödjande verksamhet
riktad till hiv-positiva och bedriver förebyggande arbete gällande mäns våld mot kvinnor.
www.asovstockholm.com
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Projektets namn: Make Equal – År tre
Organisationens namn: Crossing Boarders
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att stötta och inspirera unga till att engagera sig i
jämställdhetsfrågor och till att driva egna projekt. Det sker genom att inspirera unga till
nya idéer och lyfta fram ungas egna projekt. Projektet ska anordna en tävling där unga
kan skicka in sina egna projektidéer om jämställdhet. De bästa ungdomsprojekten
kommer att stöttas och genomföras i samarbete med Crossing Boarders och mentorer.
Projektets hemsida kommer också att utvecklas så att verksamheten kan leva vidare när
finansieringen från MUCF tar slut. Den huvudsakliga målgruppen är alla unga mellan 13
till 25 år. Projektet genomförs nationellt eftersom informationen kommer att riktas till
unga i hela landet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Crossing Boarders arbetar till vardags för ett jämställt och inkluderande samhälle där
alla röster får höras och där alla kan nå sin fulla potential. Crossing Boarders driver
opinions- och informationsarbete samt utbildar i sin egenutvecklade metod
Jämställdhetseffekten som ger konkreta verktyg för att göra verksamheter jämställda.
www.crossingboarders.se

Projektets namn: Nätityder – år 2
Organisationens namn: Diskrimineringsbyrån Humanitas
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor
Projektperiod: Den 4 juni 2015 till den 4 mars 2016
Syftet med projektet är att bemöta främst det verbala våld som framförallt tjejer och
kvinnor utsätts för på nätet. Projektet tar avstamp i analysen att tjejers och kvinnors
utsatthet på nätet inte är isolerade företeelser utan att det är en konsekvens av en större
samhällsstruktur och ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Syftet uppnås genom att
informera om rättigheter på nätet och om hur normer är kopplade till kön och sexualitet.
Inom projektet ska det tas fram ett utbildningsmaterial som sedan ska implementeras och
slutligen spridas vid en konferens. Den huvudsakliga målgruppen är skolpersonal och
ledare och styrelser inom idrottsrörelsen. Projektet genomförs i flera kommuner i
Södermanland och Västmanlands län. Verksamheten sker i samverkan med bland annat
skolor i dessa kommuner samt med Sörmlandsidrotten. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år 2 av 2.
Diskrimineringsbyrån Humanitas arbetar till vardags med antidiskrimineringsarbete i
Sörmland.
www.humanitas.se
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Projektets namn: FATTA
Organisationens namn: FATTA
Summa pengar som projektet har fått: 600 480 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att arbeta mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och i lagstiftning.
Det görs genom att ta fram ett normförändrande metodmaterial som unga själva är med och
skapar. Den huvudsakliga målgruppen är personer mellan 13 till 25 år som definierar sig som
killar och män. Projektet vill också nå personer som finns runt om denna målgrupp såsom lärare
och pedagoger. Metodmaterialet kommer att spridas i hela Sverige. Projektet genomförs
tillsamman med FATTA Man och med andra relevanta aktörer såsom RFSL Ungdom, RFSU,
kvinno-, tjej- och ungdomsjourer, ungdomsmottagningar, skolsköterskor, kuratorer,
sexualupplysare och liknande verksamheter som har kunskap kring sexuell hälsa och sexuella
övergrepp. Projektet kommer också att utbyta kunskap med organisationer såsom Crossing
Boarders och Män för Jämställdhet för att nå ut brett och för att utveckla kompetens kring
jämställdhets- och inkluderingsarbete samt maskulinitetsnormer. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år 1 av 3.
FATTA arbetar till vardags med kompetenshöjande insatser för att ändra normerna
kring sex, sexualitet och kroppar.
www.fatta.nu

Projektets namn: Bra pension år 3 av 3
Organisationens namn: Fredrik Bremer Förbundet
Summa pengar som projektet har fått: 200 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet att reformera pensionssystemet så att det inte missgynnar kvinnor.
Det görs genom att sprida den handbok som har producerats i tidigare projekt och genom
att arrangera seminarium på Almedalen och i Västernorrland, Värmland och Skåne.
Seminarierna förväntas nå cirka 200 personer per plats och förhoppningsvis skapa ännu
större räckvidd för föreningens digitala material. Den huvudsakliga målgruppen är
kvinnor i början av yrkeslivet och pensionärer som omfattas av garantipensionen.
Verksamheten sker till viss del i samverkan med Pensionsmyndigheten. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Fredrika Bremer Förbundet arbetar till vardags för ett samhälle där kvinnor och män
lever i ett kompanjonskap.
www.fredrikabremer.se
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Projektets namn: Nya möjligheter bortom machonormen
- Ett samarbetsprojekt mellan Fryshusets
verksamheter Oslagbart och Hitta Rätt Sysselsättning
Organisationens namn: Fryshuset
Summa pengar som projektet har fått: 385 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 30 augusti 2016
Syftet med projektet är att bryta normer och föreställningar om attityder och uppfattningar som
är kopplade till mansrollen. Det görs genom att föra samman två interna verksamheter inom
Fryshuset, Oslagbart och Hitta Rätt Sysselsättning. Den huvudsakliga målgruppen är unga killar
inom dessa verksamheter. Tillsammans ska deltagarna arbeta med utbildningar, samtal och
individuell coachning samt gruppstärkande aktiviteter för att stärka unga mäns självkänsla och
för att öka möjligheterna till en sysselsättning genom att bredda synen på potentiella
yrkeskategorier. Projektet kommer att genomföras i Göteborg och är främst ett internt arbete
inom Fryshusets verksamhet. Projektet är ettårigt.
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.
www.fryshuset.se

Projektets namn:
Fotboll för förändrade maskulinitetsroller
Organisationens namn: Futebol dá força Sverige
Summa pengar som projektet har fått: 130 400 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2016 till den 30 november 2016
Syftet med projektet är att med fotboll som medel och plattform uppmärksamma och förändra
rådande maskulinitetsnormer som är en bidragande orsak till bland annat mäns och pojkars våld
mot kvinnor och tjejer. Det sker bland annat genom att ta fram ett utbildningskoncept. Den
huvudsakliga målgruppen är manliga fotbollstränare som tränar pojkar eller unga män i fotboll.
Projektet genomförs främst i Borås och Södertälje kommun. Projektet kommer att arbeta nära
Jesper Fundberg, doktor i etnologi och lektor i idrottsvetenskap med fokus på genus, jämställdhet
och etnisk mångfald vid Malmö Högskola, i framtagandet av utbildningskonceptet. Projektet
kommer också att samverka med kommuner och Svenska fotbollsförbundet. Projektet är ettårigt.
Futebol dá forças arbetar till vardags med att stärka tjejers självförtroende och självbild samt att
ge dem konkreta verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter. Detta gör de genom
att använda fotbollen som plattform och utbilda ideella ledare. Projektet skiljer sig från
organisationens ordinarie verksamhet eftersom projektet vänder sig till män och pojkar i Sverige
som är en ny målgrupp för organisationen.
www.futeboldaforca.com
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Projektets namn: Lika som Bär 1.9
Organisationens namn: Förbundet Skog och Ungdom
Summa pengar som projektet har fått: 292 500 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 30 juli 2016
Syftet med projektet är att bidra till en jämn fördelning av makt och inflytande i
organisationen genom att fortsätta jobba med det egna materialet Lika som Bär. Det sker
genom att driva studiecirklar, arrangera workshops och kurshelger samt genom att sprida
materialet Lika som Bär och utbilda fler personer som i sin tur kan bli utbildare. Den
huvudsakliga målgruppen är de egna medlemmarna. Projektet är nationellt och genomförs
i samverkan med bland andra Sveriges 4H, Jordbrukare-ungdomens Förbund och
Studiefrämjandet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Förbundet Skog och Ungdom är en ungdomsorganisation som till vardags arbetar med
att organiserar unga som är intresserade av skogen som resurs.
www.skogochungdom.se

Projektets namn: Genusteknik i förorten
Organisationens namn: Ideella föreningen Kosmosklubben
Summa pengar som projektet har fått: 450 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att öka intresse för och kunskap om teknik bland unga tjejer i
förorter. Det görs genom att bland annat arrangera workshops och olika typer av
teknikverkstäder. Målet med projektet är att 15 tjejer ska utbildas till att själva kunna
driva teknikverksamhet. Tjejerna ska också inspirera andra unga tjejer och killar att börja
intressera sig för teknik. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är tjejer i
gymnasieåldern. Projektet genomförs i Stockholm stad. Verksamheten sker till viss del i
samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Konstfack. Projektet är flerårigt och
stödet gäller år 1 av 3.
Ideella föreningen Kosmosklubben arbetar till vardags med olika typer av skol- och
fritidsverksamhet.
www.kosmosklubben.se
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Projektets namn: Jämställd Sportregion Norr
Organisationens namn: Norrbottens Idrottsförbund
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att hitta och etablera ett arbetssätt för ett fungerande
jämställdhetsarbete- och integrering på alla nivåer i Norrbottens idrottsrörelse. Målet med
projektet är att öka den generella kompetensen inom jämställdhetsområdet och att
etablera en återkommande dialog på området. Detta görs bland annat genom att hälften av
alla specialidrottsförbunden ska påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan. På sikt
är målet att kvinnor och män ska vara representerade med minst 40 procent på högre
befattningar, vid de beslutande årsmötena, i respektive valberedningar och inom
organisationens andra beslutande och rådgivande organ. Tillsammans med Rädda Barnen
ska projektet också erbjuda samtalsgrupper till tre olika träningsgrupper eller idrottslag.
De ska därigenom också skapa en handbok för gruppsamtal som är anpassad för idrotten.
Projektet genomförs i Norrbottens län men de huvudsakliga aktiviteterna kommer att ske
i Luleå kommun. Verksamheten sker till viss del i samverkan med Rädda Barnen.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
Norrbottens idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten.
Deras uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.
www.rf.se/norrbotten

Projektets namn: Min kropp - min rätt
Organisationens namn: Novahuset
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor
Projektperiod: Den 1 maj 2015 till den 30 april 2016
Syftet med projektet är att motverka och förebygga all form av våld med inriktning på det
sexuella våldet, där köp av sexuella tjänster ingår. Målet är att projektet under det första
året ska nå ut med inkluderande föreläsningar till 500 elever. Den huvudsakliga
målgruppen för projektet är skolelever i åldrarna 13 till 25 år. Projektet genomförs i
Linköping. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Novahuset arbetar till vardags med att erbjuda stöd och rådgivning till personer som har
blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp. Även anhöriga kan vända sig till
Novahuset. De erbjuder bland annat stöd via chatt.
www.novahuset.com
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Projektets namn: Inkluderande e-sport
Organisationens namn: Riksförbundet Goodgame
Summa pengar som projektet har fått: 395 000 kronor
Projektperiod: Den 30 maj 2015 till den 30 maj 2016
Syftet med projektet är att påverka unga mäns attityder till tjejer inom e-sport genom att arbeta
inkluderande. Det sker genom att bereda plats för tjejer inom gaming, LAN och esport genom
att erbjuda dem miniläger, e-sporttävlingar och utbildningar på LAN och dataspelsmässor. Det
sker också genom att finnas med på fler evenemang samt att ta större del av de befintliga
nätverk för jämställdhet som finns inom gaming och e-sport. Den huvudsakliga målgruppen
består av alla dataspelande ungdomar. Projektet genomförs främst i Uppsala, Lund, Linköping,
Västerås, Göteborg, Sundsvall och Stockholm men eftersom mycket sker online kan ungdomar
från hela landet delta i projektet. Projektet ska även dokumenteras och i slutet av varje år ska ett
studiematerial ges ut av ABF som baseras på erfarenheterna från projektet. Hemsidan
www.tjejligan.se kommer också att uppdateras löpande. Projektet är flerårigt och stödet gäller år
2 av 3.
Riksförbundet Goodgame arbetar till vardags med att organisera ungdomar inom e-sport.
www.goodgame.se

Projektets namn: Aktivering av kvinnor som
ligger längst bort från sociala aktiviteter
Organisationens namn: Riksförbundet Shahmama och Salsal
Summa pengar som projektet har fått: 235 000 kronor
Projektperiod: Den 15 juni 2015 till den 14 juni 2016
Syftet med projektet att stärka kvinnors ställning. Det sker bland annat genom att
arrangera en konferens på temat hedersvåld och att aktivera kvinnor i olika sportaktiviter.
Projektet har också som mål att skapa en större volleybollturnering enbart för kvinnor
med rötter i Afghanistan. Den huvudsakliga målgruppen består av två grupper. Den ena
gruppen är kvinnor som inte har deltagit sociala aktiviteter på grund av strukturer som
hindrar dem från att vara aktiva. Den andra gruppen är killar med invandrarbakgrund,
främst från Afghanistan, som har patriarkala synsätt gällande könsroller. Projektet
genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Uppsala, Gävle och Östersund.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Riksförbundet Shahmama och Salsal arbetar till vardags för mänskliga rättigheter och
med att stötta personer med rötter i Afghanistan, Pakistan och Iran på olika sätt.
Förbundet arrangerar bland annat läxläsning, uppträdanden och vetenskapliga seminarier.

34 (53)

Projektets namn: Normkritiska nätsamtal 2.0 vidarutveckling
Organisationens namn: Riksorganisationen Män för Jämställdhet
Summa pengar som projektet har fått: 425 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att erbjuda kvalitativt stöd till unga killar som främjar
jämställdhet, förebygger våld och utmanar destruktiva maskulinitetsnormer. Det görs
genom att upprätta och utveckla chattfunktionen killfrågor.se. Den huvudsakliga
målgruppen är unga killar och transpersoner. Projektet genomförs nationellt på nätet och
fysiskt i Stockholm, Umeå och Göteborg. Verksamheten sker i samverkan med Män för
Jämställdhets lokalföreningar i Umeå och Göteborg. Viss samverkan kring handledning,
metoder och stödpersonsprogram sker med 1000 möjligheter, Umo.se och Tjejzonen.
Samverkan kring uppsökande verksamhet sker med RFSU Stockholm och Tjejjouren
Väst. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Riksorganisationen Män för Jämställdhet arbetar till vardags för jämställdhet och mot
våld. Organisationen fokuserar på sociala maskulinitetsnormer och på hur dessa påverkar
människor och samhället.
www.mfj.se

Projektets namn: Jämställd jämt
Organisationens namn: Somaliska riksförbundet i Sverige
Summa pengar som projektet har fått: 610 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att stärka somaliska kvinnors möjligheter till deltagande och
inflytande inom organisationen både på lokal- och riksnivå. Det görs bland annat genom
omfattande utbildningsinsatser på lokal- och riksnivå. Projektet kommer också att ta fram
en jämställdhetspolicy och en handlingsplan för riksorganisationen. Handlingsplanen ska
också gå att arbeta med på lokal nivå. Det ska även skapas ett nätverk med syfte att stärka
jämställdhetsarbetet inom lokalföreningarna. Den huvudsakliga målgruppen för projektet
är organisationens medlemmar och personer som sitter i styrelsen eller har andra ledande
funktioner inom organisationen. Projektet genomförs främst i Stockholm. Vissa delar sker
i Örebro, Göteborg, Borlänge och Gävle. Projektet är flerårigt och stödet avser år 1 av 3.
Somaliska riksförbundet i Sverige arbetar till vardags med att bland annat integrera
nyanlända somalier genom samhällsinformation och stöd.
www.srfs.se
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Projektets namn: Studiebesök i Eus
Jämställdhetsinstitutet i Vilnius Litauen
Organisationens namn: Svenska kvinnors Europanätverk, SKEN
Summa pengar som projektet har fått: 53 800 kronor
Projektperiod: Den 15 augusti 2015 till den 15 mars 2016
Syftet med projektet är att öka kunskaperna om EUs arbete för jämställdhet. Det görs
genom att utbilda opinionsbildare om EIGEs (European Institute for Gender Equality)
verksamhet. Inom projektet ska man också arrangera studiecirklar samt besöka EIGE.
Den huvudsakliga målgruppen för projektet är unga kvinnor. Till viss del kommer
projektet också att bidra till en generationsväxling inom organisationen. Verksamheten
genomförs i Gävle, Malmö, Stockholm, Västerås och Uppsala. Projektet är ettårigt.
Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN) arbetar till vardags med att fungera som ett
forum för diskussion och erfarenhetsutbyte genom debatt, föreläsningar, information och
studiebesök med fokus på kvinnor och EU.
www.svenskakvinnorseuropanaetverk.se

Projektets namn: Utveckling till ungdomsjour
Organisationens namn: Tjejjouren Juventas systrar
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 1 oktober 2015 till den 30 september 2016
Syftet med projektet är att främja killars och mäns psykiska hälsa och att bidra till ett mer
jämställt samhälle. Syftet uppnås genom att utveckla tjejjouren till en ungdomsjour för
personer av alla kön. Det sker bland annat genom att skapa en volontärgrupp av ett tiotal
killar som kan fungera som stödpersoner och föreläsare. Den huvudsakliga målgruppen är
killar och män. Projektet kommer att genomföras i Södertälje kommun med omnejd.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Tjejjouren Juventas systrar arbetar till vardags med att stöttar tjejer mellan 13 och 21 år.
Tjejjourens verksamhetsidé är att erbjuda tjejer ett stöd genom stödverksamheten, dit
tjejer kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med
någon om.
www.juventassystrar.se
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Projektets namn: Pojkar, heder och idrottssverige
Organisationens namn: TRIS tjejer rätt i samhället
Summa pengar som projektet har fått: 565 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att kartlägga idrottsföreningars kunskap och erfarenhet av pojkar som lever
i en hedersrelaterad värdegrund. Kartläggningen ska användas för att identifiera idrottsrörelsens
möjligheter att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Kartläggningen sker bland annat genom
en enkätundersökning och intervjuer. Projektet kommer också att arrangera föreläsningar och
seminarier för ideella och yrkesverksamma inom idrottsrörelsen. Den huvudsakliga målgruppen är
ideella och yrkesverksamma inom idrottsrörelsen samt pojkar inom idrottsföreningar. Föreningen
räknar med att nå ut till minst 16 idrottsföreningar och till ungefär 80 till 100 ledare. Projektet
genomförs i Uppsala län. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
TRIS Tjejers rätt i samhället arbetar till vardags med olika typer av insatser för att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck.
www.tris.se

Projektets namn:
Turk 3.0 – ett jämställdhetsprojekt
Organisationens namn: Turkiska Ungdomsförbundet
Summa pengar som projektet har fått: 570 490 kronor
Projektperiod: Den 6 juni 2015 till den 30 maj 2016
Syftet med projektet är att jobba med jämställdhetsfrågor som bland annat rör kroppslig integritet,
sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Målet med projektet är bland annat att ge turkiska
pojkar och män förutsättningar att bryta med föreställningar som leder till hedersproblematik. Det
görs genom att arrangera workshops och samtalsforum för män och pojkar som leds av framstående
män och pojkar inom den turkiska gruppen. Projektet kommer också att hålla workshops för
kvinnor och flickor om hur de kan jobba för att stärka varandra. Projektet ska även arbeta för att
skapa en plattform inom organisationen som kan hålla frågorna levande. Den huvudsakliga
målgruppen för projektet är turkiska män och killar. Under det första året kommer projektet främst
att genomföras i Stockholmsområdet. Projektet drivs tillsammans med riksorganisationens
medlemsföreningar. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Turkiska ungdomsförbundet arbetar till vardags med att på olika sätt främja en samexistens
mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället. De jobbar för att främja turkiska
ungdomars behov av att bevara sin kulturella identitet och att ge barn och ungdomar en meningsfull
fritid.
www.tuf.nu
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Projektets namn:
Jämställdhet på Wikipedia – innifrån och ut
Organisationens namn: Wikimedia Sverige
Summa pengar som projektet har fått: 486 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att öka antalet kvinnor som bidrar till innehållet på Wikipedia. Det
sker bland annat genom att arrangera minst 20 skrivarstugor i Stockholm och Göteborg,
att fem volontärer som är kvinnor ska engageras i att organisera evenemang för
föreningen, att 200 nybörjare ska ha fått hjälp i Fikarummet 4 och att minst 100
normmedvetna proffsbilder ska ha skapats för att illustrera Wikipedia. Föreningen ska
även arrangera en jämställdhetsutbildning. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer i 15årsåldern och uppåt. De faddrar som ska gå jämställdhetsutbildningen kommer dock
mestadels att vara män. Verksamheten sker i samverkan med Sveriges Kvinnolobby,
Crossing Boarders, JMG och Add Gender AB. Projektet genomförs i Stockholm och
Göteborg. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Wikimedia Sverige arbetar till vardags med att göra kunskap fritt tillgänglig för alla
människor, främst genom att främja Wikimedia Foundations projekt. De stödjer
pedagoger på olika sätt och lärare i att bli bättre på att hantera Wikipedia samt att de
jobbar med politisk påverkan.
www.wikimedia.se

4

Fikarummet är en plats på Wikipedia där nybörjare kan fråga mer erfarna användare om hjälp när det gäller
att skriva och redigera artiklar.
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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. Bidraget kan fördelas till ideella organisationer och stiftelser som inte är statliga eller
kommunala (SFS 2008:62).
Under våren fördelade myndigheten 8 320 000 kronor till projekt som förebygger och
motverkar rasism och liknande former av tolerans. Bidraget går att söka tidigt på våren 2016.

Beviljade projekt våren 2015
Projektets namn: Här och nu
Organisationens namn: ABF Dala Finnmark
Summa pengar som projektet har fått: 280 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 mars 2016
Syftet med projektet är att motverka rasism i Dalarna. Det sker genom att ta fram ett
utbildningsmaterial, utbilda antirasistiska ambassadörer som kan agera antirasistiskt i
vardagslivet, stärka nätverk och genom att mobilisera ideella föreningar. Målgruppen är en bred
allmänhet och medlemmar i föreningslivet. Projektet genomförs i flera kommuner i Dalarna,
bland annat i Ludvika, Smedjebacken, Vansbro och Mora. Verksamheten sker i samverkan med
Hyresgästföreningen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.
Till vardags arbetar ABF Dala Finnmark med folkbildningsverksamhet.
www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Dalarna/ABF-Dala-Finnmark

Projektets namn: Afrovadå – vadå afrofobi
Organisationens namn: Adoptionscentrum
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 24 augusti 2015 till den 23 augusti 2016
Syftet med projektet är att motverka afrofobi. Det görs genom att utbilda lärare i metoder
mot afrofobi och rasism samt att utbilda elever om afrofobi och rasism. Den huvudsakliga
målgruppen är barn i åldrarna 10 till 12 år. Projektet genomförs i Stockholm, Borlänge
och Göteborg. Verksamheten sker i samverkan med föreningen Circonova. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Till vardags arbetar Adoptionscentrum med adoptionsverksamhet.
www.adoptionscentrum.se
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Projektets namn: Afrofobi igår och idag
Organisationens namn: Afrosvenskarna i Stockholm
Summa pengar som projektet har fått: 550 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att sprida kunskap om den afrofobiska rasismens rötter och
utveckling och därigenom motverka samtida afrofobi i Sverige. Det sker genom möten
med beslutfattare på lokal, regional och national nivå. Dessa samtal, andra insatser och
kompetenser som samlas i projektet kommer senare att spridas nationellt. Verksamheten
sker i samverkan med bland andra Statens historiska museum, Kungliga Myntkabinettet
och Studieförbundet ABF. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.
Afrosvenskarna i Stockholm arbetar till vardags med verksamhet som består i att
tillvarata medlemmarnas intressen. Detta görs genom till exempel möten, seminarier,
familjedagar och kulturkvällar.
www.afrosvenskarna.se

Projektets namn: Arena för gemensam antirasism
Organisationens namn: Centrum mot rasism
Summa pengar som projektet har fått: 400 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 30 maj 2016
Syftet med projektet är att skapa en gemensam antirasistisk rörelse där alla antirasister är
och känner sig delaktiga och välkomna. Det sker genom att ta fram kunskapsunderlag,
skapa en plattform för bättre samarbete och samordning i det antirasistiska arbetet samt
genom att skapa fler gemensamma projekt och aktiviteter på gräsrotsnivå. Verksamheten
sker i samverkan med bland annat Centrum mot rasisms medlemsorganisationer.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
Centrum mot rasism arbetar till vardags med att tillvarata medlemmarnas intressen och
att förebygga och motverka rasism och intolerans i samhället.
www.centrummotrasism.nu
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Projektets namn:
Wizo mot antisemitism och för allas lika rätt
Organisationens namn: Federation Wizo Sverige
Summa pengar som projektet har fått: 593 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att bland annat stärka och stödja unga judiska kvinnor till att bli
delaktiga i samhället. Det görs genom att arrangera utbildningar och debatter och
aktiviteter som motverkar rasism och antisemitism. Den huvudsakliga målgruppen är
judar i Sverige. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås och
Jönköping. Verksamheten sker i samverkan med bland annat Stiftelsen Expo och Svenska
kommittén mot antisemitism. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
Federationen Wizo Sverige arbetar till vardags med informationsspridning,
utbildningsinsatser och opinionsbildning.
www.wizo.se

Projektets namn: Vi är dem de snackar om
Organisationens namn: Fritidsforum
Summa pengar som projektet har fått: 550 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att ta fram en strategi och en handlingsplan för arbetet mot rasism
och intolerans i den öppna fritidsverksamheten. Handlingsplanen kommer att tas fram i
samarbete med skolor. Verksamheten sker i samverkan med bland annat Malmö
Högskola och Rädda Barnen Region Syd. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Fritidsforum arbetar till vardags med verksamhet som riktar sig till organisationens
medlemmar. Organisationens medlemmar är ungdomsföreningar och föreningsdrivna
mötesplatser. Verksamheten är inriktad på att ge unga stöd för egenorganisering.
www.fritidsforum.se
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Projektets namn: BlatteQueers i film (år 2)
Organisationens namn: Interfem
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 mars 2016
Syftet med projektet är att motverka homo- och transfobi samt rasism. Det görs genom att ta
fram ett intersektionellt 5 film- och metodmaterial som har fokus på hur rasism samverkar med
sexism, hetero- och cis-normativitet. Materialet ska spridas genom utbildningar och workshops
som riktar sig till skolor, fritidsgårdar, föreningar och nätverk där unga rör sig. Utbildningarna
ska hållas av rasifierade 6 HBTQ-personer som kan komma att fungera som förebilder. Den
huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 till 25 år med särskilt fokus på unga transpersoner,
queera, lesbiska eller bisexuella tjejer som har erfarenheter av rasism. Projektet genomförs i
Malmö, Stockholm och Göteborg. Verksamheten sker i samverkan med RFSL Stockholm,
RFSL Ungdom, CinemaQueer, projektet Lesbisk Makt och Kvalitetsteatern. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.
Interfem arbetar till vardags med aktiviteter som stärker rasifierade kvinnor och rasifierade
transpersoner och som flyttar fram positionerna på arbetsmarknaden och samhället i övrigt.
www.interfem.se

Projektets namn: Minnenas arv år 2
Organisationens namn: Judiska församlingen
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att motverka antisemitism och att öka förståelsen för människor på flykt. Projektet
kommer att utveckla en bred modell med flera samverkande metoder. Kärnan är en utställning om den
judiska gruppens liv i Sverige efter förintelsen under andra världskriget. Utställningen kommer att
dokumentera flera generationers erfarenheter och bidra till att öka förståelsen om minoriteters liv och om
flyktingars situation idag. Utställningen kompletteras av pedagogiskt material, en bok, en hemsida,
dokumentär och stadsvandringar. Projektets målgrupp är lärare, skolelever, föreningar och den bredare
allmänheten i Skåne. I förlängningen finns möjlighet att utställningen kan fungera som en
vandringsutställning utanför Skåne. Verksamheten sker i samverkan med bland andra Malmö stad,
Svedala kommun, Malmö Museer och Xenofilia. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.
Judiska församlingen arbetar till vardags med verksamheten i sina synagogor och bland annat
förskoleverksamhet, ungdomsverksamhet, socialt arbete samt kulturarbete.
www.jfm.se
5
Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv vill uppmärksamma hur
relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionalitet,
klass, kön, religion och sexualitet.
6

Rasifierad är ett begrepp som beskriver en person som på grund av sitt utseende blir tillskriven en viss
rastillhörighet och därmed en uppsättning egenskaper eller beteenden som förknippas med den. Begreppet
används för att visa på att ras är en social, och inte en biologisk, konstruktion. Ofta används begreppet om en
person som diskrimineras eller utsätts för negativ särbehandling på grund av sin hudfärg eller härkomst.
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Projektets namn: Bättre samhälle utan fördomar
Organisationens namn: Kongo Föreningen i Stockholm
Summa pengar som projektet har fått: 307 000 kronor
Projektperiod: Den 1 maj 2015 till den 1 april 2016
Syftet med projektet är att motverka afrofobi och att bistå kunskap till myndigheter. Med
projektet vill man bland annat bygga upp en ömsesidig förståelse och solidaritet mellan
afrikaner och svenskar, öka kunskapen hos föreningens medlemmar om afrofobi och
stödja dem i deras kamp mot afrofobi. Projektets huvudsakliga målgrupp är föreningens
egna medlemmar. Projektet genomförs i Storstockholm. Verksamheten sker i samverkan
med bland annat Kongo Riksförbundet i Sverige, Bäckahagens skola, Bandhagens skola,
Nätverk för afrikansk i Vantör, Afrokultur förening och Kongo kvinnors kommitté.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.
Kongo Föreningen i Stockholm arbetar till vardags med kultur-, integration- och
arbetsmarknadsfrågor för sina medlemmar.

Projektets namn: Nytänkande romska kvinnonätverk
Organisationens namn: Le Romané Nevimata
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 april 2015 till den 1 december 2016
Syftet med projektet är att stärka romska kvinnor och att motverka rasism och intolerans.
Det sker genom att utbilda romska kvinnor och att vägleda romska och andra etniska
kvinnor som har blivit drabbade av hatbrott, rasism och liknande former av intolerans.
Projektets målgrupp är kvinnor från olika romska grupper. Projektet vill nå kvinnor från
gruppen arli i Linköping, den finska gruppen i Uppsala och kvinnor från grupperna lovari
och kelderash i Helsingborg. Projektet genomförs också på dessa orter. Verksamheten
sker i samverkan med Expo och Civils Rights Defenders.
Le Romané Nevimata arbetar till vardags med information, kurser och andra
aktiviteter.
www.nevimata.com
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Projektets namn:
Afrikanska Diasporan, rättigheter och möjligheter
Organisationens namn: Muzicadelic Entertainment för Eleza projektet
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 1 oktober 2015 till den 30 september 2016
Syftet med projektet är att förebygga förekomsten av afrofobi. Det görs bland annat
genom studier och undersökningar om afrofobi, intervjuer, uppsökande verksamhet och
rapportsskrivande. Den huvudsakliga målgruppen är medlemmar i föreningen,
afrosvenskar i Umeå och Västerbotten, allmänheten och beslutsfattare. Projektet
genomförs i Umeå, Lycksele och Skellefteå kommun. Verksamheten sker i samverkan
med bland annat afrosvenska föreningar i Umeå, FN Förbundet, UN Women, politiska
partier i Umeå och Umeå Universitet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Muzicadelic Entertainment för Eleza projektet arbetar till vardags med kultur och
integration.
www.muzicadelic.se

Projektets namn: Låt Stå – Antirasism på schemat
Organisationens namn: PeaceWorks
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att fördjupa och stärka de processer som har skapats under tidigare
projektår. Projektet har tidigare tagit fram en metodbox som nu ska spridas. Syftet uppnås
genom att sprida information, arrangera utbildningar och att elever ska driva sina egna projekt.
Den huvudsakliga målgruppen är elever mellan 14 till 19 år i högstadie- och gymnasieskolor.
Projektet har en nationell karaktär och genomförs i bland annat Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg,
Huddinge, Kalmar, Lund, Malmö, Mora, Nyköping och Sundbyberg. Verksamheten sker i
samverkan med bland annat den globala skolan, skolpedagoger, skolledare och politiker.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
PeaceWorks arbetar till vardags med bland annat fred och volontärutbyten.
www.peaceworks.se
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Projektets namn: Agera tillsammans nu III
Organisationens namn: SIOS
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att stärka resultatet av de tidigare två projektåren och att
organisera medlemsförbund och andra organisationer kring arbetet mot rasism och
intolerans. Det görs genom att arrangera dialogmöten, föresläsningar och workshops samt
genom att etablera ett större årligen återkommande evenemang. Den huvudsakliga
målgruppen är SIOS medlemsförbund, andra organisationer inom det civila samhället,
kommuner och myndigheter. Projektet har en nationell karaktär och genomförs på flera
platser i landet. Verksamheten sker i samverkan med bland annat SKL, Folk och Försvar
och Röda Korset. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
SIOS arbetar till vardags med att driva språk-, kultur-, utbildnings- och andra
minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.
www.sios.org

Projektets namn: Vad ska bort –
främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?
Organisationens namn: Stiftelsen Gaaltije
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att samla och stärka de samiska förbunden i arbetet mot
främlingsfientlighet och rasism mot minoriteter. Det görs genom att ta fram
informationsmaterial, bedriva uppsökande verksamhet i skolor och att arrangera
utställningar och seminarier. Den huvudsakliga målgruppen är elever i årsklass 9, samer
och allmänheten. Projektet genomförs i Östersund, Åre, Härjedalen, Strömsund, Krokom,
Berg, Älvdalen, Vilhelmina och Dorotea. Verksamheten sker i samverkan med bland
annat Östersunds, Krokoms, Åres, Bergs och Strömsunds kommuner. Projektet är ettårigt.
Stiftelsen Gaaltije arbetar till vardags med kultur och språk.
www.gaaltije.se
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Projektets namn: Examensbevis i fokus
Organisationens namn: Sveriges Förenade HBTQ-studenter
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 oktober 2015
Projektets syfte är att motverka rasism och intolerans som riktas mot transpersoner inom
högre utbildningar. Målet är att personer som har ändrat sin juridiska könstillhörighet
efter att ha avlagt examen ska få sitt nya examensbevis utfärdat i rätt personnummer vid
samtliga lärosäten i Sverige. Det sker bland annat genom att skapa en handbok för
lärosäten om hur rutiner för detta kan utvecklas. I handboken ska det också framgå hur ett
lärosäte kan arbeta förebyggande mot kränkande attityder och diskriminering gentemot
transpersoner. Projektet riktar sig dels till personer och/eller institutioner som arbetar med
högre utbildningsfrågor, så som universitet och högskolor, och dels till personer som har
eller kan komma att utsättas för svårigheter med att få sina examensbevis utfärdade i rätt
juridisk könstillhörighet. Verksamhetens arbete genomförs i Göteborg och Stockholm
men alla lärosäten i Sverige är inkluderade i projektets målgrupp. 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.
www.hbtqstudenterna.se

Projektets namn: Stå upp!
Organisationens namn: Sveriges förenade muslimer
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 31 juli 2016
Syftet med projektet är att ge målgruppen kunskap och metoder för att konstruktivt kunna
bemöta och synliggöra islamofobi. Det sker genom att arrangera utbildningar, ta fram
metoder och genom att skapa en hemsida för att sprida metoderna. Den huvudsakliga
målgruppen är unga mellan 13 till 25 år som själva identifierar sig som offer för rasism
och/eller islamofobi. Projektet genomförs i Göteborg. Projektet sker i samverkan med
NBV i Göteborg. Projektet är ettårigt.
Sveriges Förenade Muslimer arbetar till vardags med ungdomsverksamhet, idrott och
kulturella aktiviteter.
www.sverigesmuslimer.se
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Projektets namn: Morgondagens aktivister
Organisationens namn: Sveriges Unga Muslimer
Summa pengar som projektet har fått: 455 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att engagera och ge mer inflytande till unga svenska muslimer
samt att utbilda aktivister. Det görs genom att ta fram ett metodmaterial och att arrangera
kampanjer och pilotutbildningar. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar mellan 15
till 25 år och allmänheten. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala
och Sundsvall. Verksamheten sker i samverkan med bland annat Forum för lika
rättigheter i Stockholm och Afrosvenskarnas riksförbund. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år 1 av 2.
Sveriges Unga Muslimer arbetar till vardags med muslimska ungdomsaktiviteter kring.
www.ungamuslimer.se

Projektets namn: Vi säger nej till rasism och intolerans
Organisationens namn: United Africa Riksförbund
Summa pengar som projektet har fått: 200 000 kronor
Projektperiod: Den 7 augusti 2015 till den 6 augusti 2016
Syftet med projektet är att mobilisera och stärka somaliska föreningar i arbetet mot rasism
och intolerans. Det sker genom att skapa en plattform mot rasism, bygga nätverk och att
arrangera utbildningar, dialogkonferenser och workshops. Den huvudsakliga målgruppen
är somaliska föreningar i Sörmland och Södermanlands län. Projektet genomförs i Flen,
Nyköping och Eskilstuna. Verksamheten sker i samverkan med Somaliska institutet för
demokratiska alternativ, Ladan Föreningen i Eskilstuna och Midnimo Föreningen i
Vingåker. Projektet är ettårigt.
United Africa Riksförbund arbetar till vardags med kultur och integration.
www.somaliwayn.org
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Projektets namn: Antiziganism en ond cirkel
Organisationens namn: É Romani Glinda
Summa pengar som projektet har fått: 335 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att öka kunskapen om romer och att motverka intoleransen mot
romer. Det sker genom att använda och sprida resultatet från det tidigare projektåret, att
organisera kampanjer för romers inkludering, kurser, seminarier och dialogmöten samt
genom att ta fram en informationsplan och videomaterial. Den huvudsakliga målgruppen
är romer, kommuner och myndigheter. Projektet genomförs i bland annat Malmö,
Göteborg, Linköping, Stockholm, Haninge, Huddinge, Botkyrka, Malung, Örebro, Umeå,
Uppsala och Sundsvall. Verksamheten sker i samverkan med bland annat skolor, Malung
bibliotek och Huddinge, Haninge och Linköpings kommun. Projektet är flerårigt och
stödet gäller år 2 av 2.
É Romani Glinda arbetar till vardags med information och kulturella aktiviteter.
www.romaniglinda.se
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Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
Bidraget går till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas,
att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande
extremistmiljöer. Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet eller till
enstaka evenemang och produktioner.
Bidraget kan fördelas till ideella organisationer och stiftelser. Kommuner kan också
söka bidrag under förutsättning att kommunen samarbetar med minst en ideell förening
eller stiftelse (SFS 2011:1508).
Under våren fördelade myndigheten cirka 2 370 000 kronor till projekt för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. Under hösten 2015 ska cirka 2 130 000
kronor delas ut.

Beviljade projekt våren 2015
Projektets namn: Unga leder unga
Organisationens namn: Boo Folkets Hus
Summa pengar som projektet har fått: 188 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juli 2015 till den 1 juli 2016
Syftet med projektet är att sprida och utveckla en ledarskapsmodell för unga. Modellen
går ut på att främja demokratiska värderingar och att skapa goda förebilder i miljöer där
antidemokratiska värderingar kan spridas. Modellen tas fram utifrån det material och den
metod som tagits fram under tidigare projektår. Metoden handlar framför allt om estetiska
läroprocesser. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 till 20 år. Projektet
genomförs i Lindängen. Verksamheten sker i samverkan med bland annat Folkets Hus
och Parker, Motettens Folkets Hus, Stena Fastigheter i Lindängen, Malmö Stad och
lokala hyresgästföreningar i Lindängen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 4.
Boo Folkets Hus arbetar till vardags med mötesplatser, fritidsaktiviteter och uthyrning
av lokaler.
www.boofolketshus.se
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Projektets namn: Värna Värmland mot
våldsbejakande extremism
Organisationens namn: Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Summa pengar som projektet har fått: 434 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att utveckla en struktur för samordning av och samverkan kring en
beredskap för att kunna stötta individer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer. Det
görs genom att utarbeta en handlingsplan för alla kommuner i länet. Handlingsplanen skapas
utifrån den kartläggning som har gjorts under tidigare projektår. Den huvudsakliga målgruppen är
kommunala beslutsfattare. Projektet genomförs i Värmlands läns kommuner. Verksamheten sker i
samverkan med länets kommuner och i viss utsträckning med ideella organisationer. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.
Brottsförebyggande Centrum i Värmland arbetar till vardags med att förebygga brott
och att öka tryggheten i samhället.
www.bfciv.se

Projektets namn: Handbok i att förändra
djurens situation, del 2
Organisationens namn: Djurens rätt
Summa pengar som projektet har fått: 450 000 kronor
Projektperiod: Den 4 maj 2015 till den 31 december 2015
Syftet med projektet är att trycka och sprida en handbok för att ge verktyg för att förändra
genom demokratiska metoder. Det sker genom att arrangera föreläsningar och workshops
om innehållet i handboken. Den huvudsakliga målgruppen är organisationens egna aktiva
medlemmar, andra aktiva inom djurrättsrörelsen och personer med ett starkt engagemang
för djur. Verksamheten sker främst inom den egna organisationen över hela landet.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 2.
Djurens Rätt arbetar till vardags för en värld där djur respekteras som kännande
individer med rätt till sina egna liv.
www.djurensratt.se
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Projektets namn: ”Hoppa Av Nu – Extrema rörelser”
Organisationens namn: Flamman Ungdomarnas Hus
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 1 juni 2016
Syftet med projektet är att motverka olika typer av radikalisering och antidemokratiskt
beteende som till exempel huliganism och religiös extremism. Det sker genom att ta fram
en bok med ungas egna berättelser, sprida boken, arrangera föreläsningar, workshops och
ledarskapsutbildningar samt genom att ha stödjande samtal med målgruppen. Den
huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 till 25 år som befinner sig i miljöer där de
riskerar att rekryteras till antidemokratiska miljöer i Kroksbäck i synnerhet men också i
andra delar av Malmö. Projektet genomförs i Malmö. Verksamheten sker i samverkan
med bland annat MKB Fastigheter, Malmö Stad, Arbetsförmedlingen, polis,
kriminalvården och föreningslivet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.
Flamman Ungdomarnas Hus är en mötesplats för barn och ungdomar i Malmö.
Föreningen arbetar till vardags för barn och ungas rättigheter och välfärd.
www.flammanhyllie.se

Projektets namn: Våga säga nej till extremismen!
Organisationens namn: Somali Dialogue Center
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 augusti 2015 till den 30 juni 2016
Syftet med projektet är att skapa opinion mot våldsbejakande extremism bland ungdomar,
deras föräldrar, religiösa ledare och politiker samt att förhindra ungdomar från att resa till
krigen i Syrien, Somalia och Irak. Det görs genom att använda dialog och mentorskap
som metod och media och kultur som verktyg. Den huvudsakliga målgruppen är
ungdomar och deras anhöriga. Projektet genomförs i Angered, Biskopsgården och
Bergsjön i Göteborg. Verksamheten sker i samverkan med polisen, socialtjänsten,
religiösa samfund och fritidsledare på de olika orterna. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år 1 av 3.
Somali Dialogue Center arbeta till vardags med att skapa ömsesidig förståelse och
förbindelser mellan svenskar och somalier samt att främja socialt, kulturellt och
utbildningsbaserat utbyte mellan Sverige och Somalia.
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Projektets namn: Våra liv – Syns vi, hörs vi, känns vi?
Organisationens namn: Spiritus Mundi
Summa pengar som projektet har fått: 416 500 kronor
Projektperiod: Den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016
Syftet med projektet är att engagera ungdomar som befinner sig i miljöer och
livssituationer som gör dem extra mottagliga för påverkan av radikala grupper som är
våldsbejakande extremistiska och som sprider antidemokratiska budskap. Det sker genom
att arrangera samtal och workshops samt genom att använda olika estetiska metoder. Den
huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 till 25 år. Projektet genomförs i Malmö.
Verksamheten sker i samverkan med Malmö Stad, Svenska kyrkan, föreningsliv, Stena
Fastigheter och Islamakademin. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.
Spiritus Mundi arbetar till vardags med att skapa nya mötesplatser för människor från
olika kulturer och sociala förhållanden.
www.spiritusmundi.se

Projektets namn: Akta dig extremister
Organisationens namn: Waamo Samhällsutveckling Organisation
Summa pengar som projektet har fått: 280 000 kronor
Projektperiod: Den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016
Syftet med projektet är att minska islamistiska våldsbejakande extremister. Det görs
genom att mobilisera religiösa aktivister och moderata imamer, att arrangera studiecirklar
och föreläsningar samt genom att producera teater. Den huvudsakliga målgruppen är unga
mellan 13 till 25 år. Projektet genomförs i Västerås och Hallstahammar. Verksamheten
sker i samverkan med kommun, moskéer, föreningsliv och skolor. Projektet är flerårigt
och stödet gäller år 1 av 3.
Waamo Samhällsutveckling Organisation arbetar till vardags med samhällsutveckling,
demokrati, mänskliga rättigheter och att främja fred i södra Somalia.
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