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Förord
Den här guiden innehåller en kort beskrivning över vilka nationella
projektbidrag som Ungdomsstyrelsen har beviljat till organisationer i det civila samhället
under hösten 2013. Projektbidragen i den här katalogen har fördelats på uppdrag av
regeringen. Myndigheten har även fördelat en del nationella bidrag som finansieras av
EU. Projekt som finansierats av EU finns inte med i den här projektkatalogen. Bidragen
som finns med här har handlagts av enheten för organisationsstöd som har som uppdrag
att fördela medel till projekt som drivs av organisationer i civilsamhället som har
verksamhet i Sverige.
Projektkatalogen är till för dig som företräder en organisation eller som vill veta vad
Ungdomsstyrelsens projektpengar har gått till. Du kan använda den för att få mer kunskap
om vilka projekt som finns, vilka aktiviteter som ska genomföras i olika delar av landet,
metoder som används och vilka organisationer som bedriver projekt inom olika områden.
En del vill ha inspiration till nya projekt medan andra vill veta vad som redan har gjorts
på ett område och vilket behov som finns av ännu ett projekt. Du kan även hitta
intressanta organisationer att samarbeta med.
Välkommen att inspireras!

Inledning
De projektbidrag som redovisas i den här guiden är beviljade under
hösten 2013 från följande stödformer:
• Projektbidrag för ungas organisering (SFS 2011:65)
• Projektbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)
• Projektbidrag för jämställdhet (SFS 2006:390)
• Projektbidrag för jämställdhet för organisationer som företräder de nationella
minoriteterna (Regeringsbeslut 2012)
• Projektbidrag för organisationer som arbetar med engagemangsguider eller liknande
metoder (Regeringsbeslut 2012)
• Projektbidrag för verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans (2008:62)
• Projektbidrag för arbete med demokratifrämjande verksamhet (2011:1509)
• Projektbidrag för arbete som motverkar våldsbejakande extremism (2011:1509).

Totalt har myndigheten fördelat över 63 miljoner konor i projektbidrag under 2013 inom
ramen för stödformerna ovan.
Projekt som beviljas bidrag från Ungdomsstyrelsen ska skilja sig från organisationens
ordinarie verksamhet. De ska ha ett tydligt syfte och ska drivas under en tidsbegränsad
period. Det ska finnas en tydlig koppling mellan syfte, mål, metoder och aktiviteter i
projekten. Ungdomsstyrelsen kan bevilja bidrag för projekt under ett år i taget som längst.
Gemensamt för alla projekt är att de ideella organisationer som driver dem ska vara
demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Inom vissa stödformer kan
även stiftelser som inte är vinstdrivande söka.
Sammanställningarna i den här katalogen är hämtade ur organisationernas ansökningar
och myndighetens utbetalningsunderlag.
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Ungas organisering
Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och bidra till
deras inflytande i samhället. Bidraget kan sökas av ideella organisationer som vill starta projekt
för att stärka barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
Projekten ska bedrivas lokalt. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år
för att ha behörighet att söka. Totalt fördelades 21 180 000 kronor till projekt för ungas
organisering år 2013.

Beviljade projekt hösten 2013
Nytänk 2.0
Organisationens namn: Bidra Ideell Förening
Summa pengar som projektet har fått: 421 500 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att arbeta med att lyfta ungdomsfrågor från Jokkmokks kommun till en
regional nivå. Projektet vill skapa ett forum där unga medborgare och makthavare som arbetar
på regional nivå kan mötas för att diskutera utveckling och tillväxt i länet. Det görs genom att
knyta kontakter med redan engagerade ungdomsgrupper i länet, lobba för dialog mellan unga
medborgare och lokala och regionala makthavare. Det görs genom att projektet arrangerar
inspirationsträffar där olika ungdomsverksamheter möts och kan knyta kontakter med varandra.
Den huvudsakliga målgruppen är unga norrbottningar i åldrarna 12–25 år. Projektet genomförs i
Norrbottens län. Verksamheten genomförs i samverkan med Unga i Tornedalen och Jokkmokks
kommun. Bidra Ideell Förening arbetar till vardags med att skapa förutsättningar för att
människor ska öka sin förmåga till kommunikation och samarbete oavsett kulturell, religiös och
social bakgrund. Projektet är flerårigt och bidraget från Ungdomsstyrelsen gäller år två av två.

Kunskapsutveckling i Dialog - KiD 2014
Organisation: Fritidsledarskolorna
Summa pengar som projektet har fått: 1 485 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 31 januari 2015

Syftet med projektet är att fortsätta utveckla arbetet för en hållbar kunskapsutveckling om ungas
mötesplatser. Det görs genom arbete i tre så kallade kunskapsnoder, som är regionala
knutpunkter. Ett arbete inleds också för att försöka skapa åtminstone två nya noder. Den
huvudsakliga målgruppen är regionala och lokala intressenter som arbetar med frågor om
praktik, forskning och utbildning som är intresserade av att gemensamt utveckla
förutsättningarna för ungdomsarbete. Projektet genomförs i Västra Götalandsregionen, Skåne,
Blekinge, Småland, Stockholmsregionen och i norra Sverige. Verksamheten genomförs i
samverkan med bland annat Vimmerby Folkhögskola och Hemgården i Lund.
Fritidsledarskolorna är en samarbetsorganisation för folkhögskolor med fritidsledarutbildning
och de utgör tillsammans svensk fritidsledarutbildning. Projektet är flerårigt och stödet gäller år
tre av tre.
www.fritidsledare.se
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Hassela Ungdomsrörelse - H.U.R
Organisation: Förbundet Hassela Solidaritet
Summa pengar som projektet har fått: 792 200 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014.

Syftet med projektet är att stärka och formalisera den kraftsamling bland unga som påbörjats
inom organisationen och att ungdomsrörelsen ska ha möjlighet att bilda en självständig
lokalförening inom Hassela Solidaritet. Projektet erbjuder deltagarna en medlemsutbildning
med medlemskonferens, styrelseutbildning och en ledarutbildning för personer som vill leda
tjejgrupper. Den huvudsakliga målgruppen är medlemmarna i ungdomsrörelsen som redan nu
finns i Förbundet Hassela Solidaritet. Projektet genomförs i Malmö i samverkan med
organisationerna Megafonen, Pantrarna och Malmö Högskola med flera. Förbundet Hassela
Solidaritet arbetar till vardags med medlemsutveckling. Den gäller då vuxna medlemmar.
Projektet är flerårigt och stödet gäller det första året av tre.
www.hasselasolidaritet.se

Studenters organisation och påverkan
Organisation: Gröna Studenter
Summa pengar som projektet har fått: 210 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 31 december 2014.

Syftet med projektet är att studenter ska få mer inflytande inom politiken. Det sker genom
medlemsutbildningar och medlemsrekrytering. Projektets målgrupp är unga studenter på
högre utbildning som söker ett politiskt engagemang och vill organisera sig. Projektet
genomförs på högskole- och universitetsorter i Sverige. Verksamheten genomförs i
samverkan med Miljöpartiet, Grön Ungdom, Gröna Seniorer och organisationen Cogito
med flera. Till vardags arbetar Gröna Studenter med att främja en politisk utveckling i
enlighet med Miljöpartiet de grönas program och Gröna Studenters politiska idéprogram.
De är framförallt engagerade i frågor som är intressanta för studenter. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år tre av tre.
www.gronastudenter.se

Plattform för unga som lever med hiv
Organisation: Hiv-Sverige
Summa pengar som projektet har fått: 740 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 den 1 februari 2015.

Syftet med projektet är att utveckla en nationell plattform för unga som lever med hiv.
Det vill säga personer under trettio år som själva är hivpositiva eller har närstående
personer som lever med hiv. Arbetet kommer att ske i nätverk genom anonyma
kontaktvägar via internet. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar och unga vuxna
som lever med hiv och närstående till unga som lever med hiv. Projektet genomförs i
Malmö, Göteborg, Örebro och Stockholm. Verksamheten genomförs i samverkan med
samtliga medlemsföreningar. Hiv-Sverige arbetar till vardags med att informera om och
förbättra villkoren för hivpositiva i alla åldrar och deras närstående. Projektet är flerårigt
och stödet gäller år två av tre.
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Tyfon Hooks
Organisation: Iruc - Ideellt resurs- och utvecklingscentrum
Summa pengar som projektet har fått: 548 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 1 februari 2015

Syftet med projektet är att inkludera tjejer i projektet Tyfon, som har som mål att öka
ungdomarnas medvetenhet kring deras rättigheter. Därigenom ska de inspireras till att
uttrycka sig och att organisera sig i föreningslivet. Projektet Tyfon Hooks ska guida och
inspirera dem till att ha egna idéer om organisering och politiskt deltagande. Inom ramen
för projektet erbjuds studiebesök och olika workshops. Den huvudsakliga målgruppen är
asylsökande och nyanlända tjejer som är 13–21 år. Projektet genomförs i samtliga
kommuner i Skåne men har sin bas i Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan med
bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin Malmö, Malmö högskola, Västra Kanalskolan
och Sociala resursförvaltningen, Malmö stad. IRUC - Ideellt resurs- och
utvecklingscentrum är en projekt- och utvecklingsorganisation och som till vardags
arbetar med att bland annat stärka unga arbetslösa. Projektet är flerårigt och stödet gäller
år tre av tre.
www.iruc.se

Validering av ungas organisering
Organisation: LSU (Sveriges ungdomsorganisationer)
Summa pengar som projektet har fått: 672 557 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 1 januari 2015

Syftet med projektet är att värdera lokalt engagemang och att synliggöra positiva effekter
av att organisera sig i en ungdomsorganisation. Projektet ska undersöka vilken kompetens
människor får av ideellt engagemang, framför allt på lokal nivå. Metoder som ska
användas är workshops och intervjuer. Den huvudsakliga målgruppen är de som är
engagerade i lokala ungdomsorganisationer. Projektet genomförs i en
landsbygdskommun i södra Sverige, en förort till Stockholm och en medelstor stad i
Sverige. Verksamheten sker i samverkan med lokala och nationella
ungdomsorganisationer, OCN Skellefteå som är en organisation som validerar 1 kunskap?
samt olika statliga aktörer. Till vardags arbetar LSU (Sveriges ungdomsorganisationer)
med att försöka förbättra villkoren för ungas organisering samt ungas inflytande och
möjlighet till makt i samhället. De vill också uppvärdera synen på ungas engagemang på
nationell och internationell nivå. Projektet är flerårigt och stödet gäller år ett av två.
http://lsu.se

1
Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande
av kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.
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Pannkakskyrkans Riksorganisation
Organisation: Pannkakskyrkans Riksorganisation
Summa pengar som projektet har fått: 792 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att organisationen ska utvecklas så att den lever upp till de krav
som ställs för att få statsbidrag till ungdomsorganisationer. Projektet ska ta fram en enkel
guide för hur en lokalförening ansluts, ha en aktiv hemsida för lokalgrupper och anordna
ledarträffar. Huvudsaklig målgrupp är ungdomar som lokalgrupperna kommer i kontakt
med främst i högstadie- och gymnasieåldern. Projektet genomförs i Piteå, Umeå, Gävle,
Uppsala, Stockholm, Södertälje, Motala, Jönköping, Borås, Ängelholm, Jämsjö, Partille,
Kullavik, Lund, Hässleholm, Karlshamn, Kristianstad, Kungsbacka, Åsele, Heby,
Frillesås, Skövde och Mariestad. Verksamheten genomförs i samverkan med lokala
myndigheter på de orter där projektet bedrivs och i samverkan med lokala kristna kyrkor.
Pannkakskyrkans Riksorganisation arbetar till vardags med att utveckla
riksorganisationen för att underlätta för fler kristna ungdomar att göra skillnad i
samhället. Projektet är flerårigt och stödet gäller år tre av tre.
www.pannkakskyrkan.se

Radio Fri Utsidanredaktionen
Organisation: Radio Fri/Fanzingo
Summa pengar som projektet har fått: 571 600 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att skapa en välfungerande och självgående redaktion utanför
fängelseinstitutionerna för Radio Fri. Radio Fri:s redaktion består av unga som har
erfarenhet av att vara frihetsberövade, av kriminalitet eller av missbruk. Ungdomarna som
deltar i projektet blir delaktiga i samhället genom att undersöka och ifrågasätta. Inom
ramen för projektet ordnas utbildningar i bland annat radiopedagogik, ledarskap,
kommunikation och jämställdhet. Ungdomarna ska också ta fram ett utbildningsmaterial
för skolor tillsammans med lärare på Statens institutionsstyrelse (SiS) 2 institutioner. Den
huvudsakliga målgruppen är ungdomarna på Radio Fris redaktioner. Projektet genomförs
i Stockholm, Ekerö, Enköping, Fagersta och Vänersborg. Verksamheten sker i samverkan
med SiS institutioner och Unga X-Cons. Fanzingo är en plattform för unga som vill göra
sina röster hörda. Till vardags handleder de unga som vill dela med sig av sina tankar.
Handledarna arbetar med metoder som storytelling och medieproduktion. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år ett av tre.
www.fanzingo.se

2

Statens institutionsstyrelse.
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Mer än bara queer, år 2
Organisation: RFSL Ungdom
Summa pengar som projektet har fått: 1 032 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att samla och inspirera hbtq-ungdomar 3 att själva starta
verksamheter på orten där de bor och att erbjuda dem det stöd som behövs för att göra
det. Inom ramen för projektet erbjuds handledning och utbildning. Deltagarna ska ta fram
en så kallad receptbok om hur man kan driva egen verksamhet. Den huvudsakliga
målgruppen är hbtq-ungdomar mellan 13 och 26 år och ansvariga eller ledare för lokal
fritidsverksamhet. Projektet genomförs bland annat i Göteborg, Västerås, Linköping och
Malmö. Verksamheten genomförs i samverkan med kommunala verksamheter inom
fritid, kultur och idrottsverksamhet på de orter där verksamheten bedrivs. RFSL Ungdom
arbetar till vardags med homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter och
arbetar utifrån queera förhållningssätt med och för ungdomar som bryter mot normer
gällande sexualitet och/eller kön. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av två.
www.rfslungdom.se

Folk You Start upp
Organisation: Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Summa pengar som projektet har fått: 385 000 kronor
Projektperiod: Den 1 mars 2014 till den 28 februari 2015

Syftet med projektet är att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för
statsbidrag till ungdomsorganisationer. Projektdeltagarna ska genomföra egna
nyskapande kulturaktiviteter som till exempel workshops. Projektet ska erbjuda egna
scener för unga artister och andra mötesplatser för unga. Den huvudsakliga målgruppen är
ett brett nätverk av unga utövare i hela Sverige. Projektet genomförs i Ransäter, Rättvik
och Bingsjö. Verksamheten genomförs i samverkan med de lokala arrangemang där
aktiviteterna blir förlagda. Samverkanspartners är Musik Gävleborg och Eric Sahlström
Institutet samt Kultur i Väst.
Riksförbundet för Folkmusik och Dans arbetar till vardags med att organisera såväl
amatörer som yrkesverksamma som sysslar med folk- och världsmusik samt dans.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av tre.
www.rfod.se

3

Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.
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Ungdomar utbildar ungdomar i
föreningsdemokrati och ledarskap
Organisation: Riksförbundet Sveriges 4H
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att skapa ett utbildningssystem där yngre medlemmar ökar sin
kunskap om föreningsdemokrati och ledarskap. I projektet ska en inventering genomföras
för att se vilka utbildningsbehov de yngre medlemmarna har. Genom ett internetforum
och en nationell träff ska medlemmar diskutera utbildningssystemet. Den huvudsakliga
målgruppen är medlemmar i organisationen som är 13–25 år. Projektet ska genomföras
på minst tio orter över hela Sverige. Verksamheten genomförs i samverkan med
Studiefrämjandet. Riksförbundet Sveriges 4H arbetar till vardags med
ungdomsverksamhet som innehåller aktiviteter som odling, djurskötsel och idrott med
mera. Projektet är flerårigt och stödet gäller år ett av tre.
www.4H.se

Orre aejkie
Organisation: Sáminuorra
Summa pengar som projektet har fått: 1 120 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att utveckla organisationen Sáminuorra så att den lever upp till de
krav som finns för få statsbidrag för ungdomsorganisationer. Projektet ska skapa ett
ramverk för avdelningarnas verksamhet samt finna personer som har ett intresse av att
engagera sig i och eventuellt leda de regionala eller lokala avdelningarna. Den
huvudsakliga målgruppen är samiska ungdomar i Sverige som är medlemmar i
Sáminuorra. Den huvudsakliga platsen för projektet är Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland och Dalarna. Verksamheten sker i samverkan med Samiskt språkcentrum,
RFSL-Ungdom, Samerådet och systerorganisationerna i Norge, Finland och Ryssland.
Sáminuorra arbetar till vardags med att ta tillvara och främja samiska ungdomars
intressen och rättigheter. Projektet är flerårigt och stödet avser år tre av tre.
www.saminuorra.org
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Engagemang för hälsa och rörelse i Rosengård
Organisation: Somaliska Freds och Skiljedomsföreningen
Summa pengar som projektet har fått: 270 460 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att organisera somaliska tjejer kring idrott och hälsa. På så sätt ska
de lära sig om det svenska föreningslivet och demokratiskt arbete. Exempel på aktiviteter
är basket, simning, förläsningar och studiecirklar om kost och hälsa och studiebesök med
mera. Den huvudsakliga målgruppen är somaliska tjejer i Rosengård, Sofielund och Fosie
som är 13–16 år. Projektet genomförs i Malmö med fokus på Rosengård. Verksamheten
sker i samverkan med studieförbundet NBV. Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen
arbetar till vardags med aktiviteter i Rosengård som är kopplade till integration. De
jobbar bland annat med läxhjälp och idrottsverksamhet. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år ett av två.
www.somaliskafreds.se

Unga Kan - År 2
Organisation: Stockholm Gospel
Summa pengar som projektet har fått: 808 683 kronor
Projektperiod: Den 6 januari 2014 till den 19 december 2014

Syftet med projektet är att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för
statsbidrag till Ungdomsorganisationer. Projektet ska kartlägga Sveriges gospelkörer och
deras unga medlemmar, handleda unga som vill starta lokalföreningar, arrangera en
regional workshop dit unga medlemmar ur gospelkörer bjuds in med mera. De ska också
ordna gospelkörevenemang med information till ungdomar om deras möjlighet till
inflytande. Den huvudsakliga målgruppen är barn och ungdomar som är 6–25 år.
Projektet genomförs i Jönköpings län, Örebro län, Skåne län, Stockholms län,
Södermanlands än, Västra Götalands län, Uppsala län och Västerbottens län.
Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Sverige Körförbund, IOGT/UNF,
Sverok och Glimåkra Folkhögskola.
Stockholm Gospel arbetar till vardags med att arrangera festivaler, konserter, resor,
utbildningsdagar, workshops och andra gospelprojekt. Projektet är flerårigt och stödet
avser år två av tre.
www.stockholmgospel.se
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Bo här, engagemang där
Organisation: Stockholms ungdom
Summa pengar som projektet har fått: 511 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att underlätta för unga att organisera sig oavsett intresse och vart
man är bosatt i Stockholms län. Ett mål är därför att få till stånd ett länsöverskridande
regelverk där unga kan vara engagerade i organisationer oavsett deras bostadsort, då
organisationen anser att kommungränser är ett stort problem för ungdomsföreningar i
Stockholms län. Det sker bland annat genom möten med politiker, tjänstemän och andra
kring det material som togs fram under Stockholms ungdoms första projektår. Den
huvudsakliga målgruppen är Stockholms ungdoms egna medlemmar men också
medlemmar från andra ungdomsorganisationer i Stockholmsområdet. Projektet
genomförs i Stockholmsregionen och verksamheten genomförs i samverkan med 33
distriktsorganisationer i Stockholms län.
Till vardags delar Stockholms ungdom bland annat med sig av kunskap om ungas
föreningsliv i Stockholm. De är också en plattform för erfarenhetsutbyte mellan
medlemsföreningarna, genom att vara ett samarbete mellan ungdomsföreningar på
regional nivå. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av tre.
www.stockholmsungdom.se

13 (37)

Kvinnors organisering
Syftet med bidraget för kvinnors organisering är att stödja kvinnors deltagande i den
demokratiska processen och i samhällslivet samt att förbättra möjligheter för kvinnor att
bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Bidraget kan sökas av 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 och organisationen kan då söka 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. Bidraget
kan också gå till internationella utbyten som stärker kvinnors organisering i Sverige. År
2013 fördelades ungefär 7 500 000 kronor.

Femmis Påverkar
Organisation: Femmis
Summa pengar som projektet har fått: 233 000 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 30 november 2014

Syftet med projektet är att bidra till att ensamstående kvinnor ska ha laglig rätt till
fertilitetsvård i Sverige och att dessa familjer får en säkrare juridisk situation. Det sker
genom en konferens, workshop och debattartiklar. Den huvudsakliga målgruppen är
Femmis medlemmar och politiker. Projektet genomförs i Göteborg, Stockholm och
Malmö. Verksamheten sker i samverkan med bland annat RFSL (Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter).
Femmis (Frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF) arbetar med nätverk
för medlemmarna och deras barn till vardags. En stor och viktig del är ett
diskussionsforum på internet där medlemmarna delar med sig av erfarenheter och
personliga berättelser med mera. Projektet är flerårigt och stödet avser år ett av två.
www.femmis.se
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Rekrytera brett och empowerment
Organisation: Interfem
Summa pengar som projektet har fått: 820 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att stärka rasifierade4 kvinnors och rasifierade transpersoners roll
och inflytande inom fackföreningsrörelsen. Projektet ska utbilda tio processledare från
fyra av de fackföreningar eller fackförbund som Interfem har haft kontakt med under
första året. Den huvudsakliga målgruppen är rasifierade kvinnor eller transpersoner. Även
förtroendevalda och tjänstemän inom fackförbund eller fackföreningar med särskilt
ansvar för jämställdhets- och mångfaldsarbete ingår i målgruppen. Projektet genomförs i
Uppsala, Stockholm och Norrköping. Verksamheten genomförs i samverkan med
fackförbunden Vision, SEKO och Unionen som kommer att genomgå utbildningen som
tas fram i projektet.
Till vardags arbetar Interfem med att arrangera seminarier där forskare som producerar
kunskap om rasism och diskriminering och aktivister diskuterar problem och strategier
för att motverka diskriminering. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av tre.
www.interfem.se

Kompetensutveckling för internationellt och nationellt nätverk
Organisation: Internationell kamp för kvinnors rättigheter
Summa pengar som projektet har fått: 131 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 1 februari 2015

Syftet med projektet att förbättra samarbetet mellan Västerås och Irak för att underlätta
arbetet med att få hem flickor och kvinnor som är i Irak mot sin vilja. Projektet ska ordna
en resa till Irak och ta fram informationsmaterial. Den huvudsakliga målgruppen är
kvinnor i en utsatt situation som kan få mer professionell hjälp och flickor och kvinnor
från Sverige som hamnar i Irak. Projektet genomförs i Västerås, Stockholm och
Göteborg. Verksamheten genomförs i samverkan med polisen, Kvinnocentrum i Västerås,
Kurdiska Kvinnoföreningen i Västra Götaland och Iranska
Kvinnofrigörelseorganisationen i Stockholm.
Internationell kamp för kvinnors rättigheter arbetar till vardags med att hjälpa våldsutsatta
kvinnor och barn i Västerås. Projektet är ettårigt.

4

Ett begrepp som beskriver hur personer ses som stereotyper genom fördomar om sin bakgrund eller sitt
ursprung.
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Lyssnandets politik
Organisation: Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Summa pengar som projektet har fått: 294 250 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 1 december 2014

Projektets syfte är att den grupp som centret riktar sig till ska bli synliga i de
demokratiska processerna och den samhälleliga debatten. Detta sker genom att
tillsammans utforska alternativa metoder för möten och samtal. Dessa metoder kommer
de sedan ta med sig i sitt vardagliga arbete på kvinnocenter och i andra sammanhang.
Målgruppen är i första hand den grupp av kvinnor som Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
mobiliserar. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta är en ideell kvinnoförening som bland annat
arbetar med att bryta kvinnors isolering och segregering, stärka kvinnors självförtroende
och identitet och att förbättra språkkunskapen hos kvinnorna till vardags. De bistår även
kvinnor som vill studera, söka arbete eller starta eget. Projektet är ettårigt.
www.kvinnocentertensta-hjulsta.org

STOP! - Om sex som självskadebeteende
Organisation: Stockholms Tjejjour
Summa pengar som projektet har fått: 684 940 kronor
Projektperiod: Den 1 april 2014 till den 31 mars 2015

Syftet med projektet är att kunna bemöta tjejer som använder sex som självskadebeteende
på ett bättre sätt. Projektet ska kartlägga jourverksamhet till tjejer som självskadar med
sex. Deltagarna ska också utbildas av föreningens jourtjejer inom ämnesområdet och ta
fram en metodbok för hur de här tjejerna kan bemötas. I projektet ingår även medverkan
på konferensen Nordiskt Forum. Den huvudsakliga målgruppen är flickor som använder
sex som självskadebeteende och tjejjourer. Projektet genomförs i Stockholm och i
samband med att Nordiskt Forum äger rum i Malmö. Verksamheten sker i samverkan
med prostitutionsenheten/Mikamottagningen och tjejjourer i Sollentuna, Sundbyberg och
Södertälje.
Till vardags har Stockholms Tjejjour en stödtelefon och ger stöd via chatt och möten.
Projektet är ettårigt.
www.stockholmstjejjour.nu
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Nationell mobilisering inför Nordiskt Forum Malmö 2014
Organisation: Sveriges Kvinnolobby
Summa pengar som projektet har fått: 945 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Projektets syfte är att samla och organisera svenska kvinnoorganisationer inför
konferensen Nordiskt Forum som äger rum i Malmö den 12–15 juni 2014. Projektet ska
skapa samarbeten inom kvinnorörelsen så att den nordiska kvinnokonferensen kan
genomföras. Projektet åker runt i Sverige och träffar kvinnoorganisationer, representanter
för civilsamhället, forskare, politiker, myndigheter, näringslivet, kommuner, landsting,
regioner och allmänheten. Projektet samarbetar med det nordiska sekretariatet som
ansvarar för det nordiska samordningsarbetet. Den huvudsakliga målgruppen för projektet
är kvinnorörelsens organisationer. Projektets möten, seminarier, föreläsningar och andra
träffar genomförs på omkring tio orter runt om i Sverige.
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam
paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på
feministisk grund och arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt
samhälle. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av två.
http://sverigeskvinnolobby.se

Alla blir inte dödade men man dödar deras själ!
Organisation: Women’s Liberation (WL)
Summa pengar som projektet har fått: 192 000 kronor
Projektperiod: Den 15 januari 2014 till den 15 januari 2015

Syftet med projektet är att hjälpa kvinnor med invandrarbakgrund från Mellanöstern som
är tvungna att leva i ett förtryckande förhållande. Det är också att försöka förebygga våld,
trakasserier och förtryck. Projektet erbjuder rådgivning, praktisk hjälp, information och
ett seminarium. Den huvudsakliga målgruppen är flickor och kvinnor från Mellanöstern
och deras närstående. Projektet genomförs i Göteborg och Borås. Verksamheten sker i
samverkan med Nätverket mot hedersrelaterat våld, Kvinnor för Fred och Barnen först.
Women’s Liberation (WL) arbetar med informationsspridning om sina värderingar när
det gäller kvinnors rättigheter i allmänhet till vardags. Projektet är ettårigt.
www.womensliberation.net
www.medusahuset.se
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Jämställdhet
Bidrag till projekt som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidraget kan sökas
av ideella organisationer och stiftelser. 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. Totalt fördelades ungefär 9 000 000 kronor år 2013.

Tjejer i Förening
Organisation: ABF Malmö
Summa pengar som projektet har fått: 531 704 kronor
Projektperiod: Den 31 december 2013 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att skapa ökad jämställdhet, delaktighet, trygghet, engagemang
och inflytande för kvinnor och tjejer i Rosengård, Malmö. Detta sker genom att fortsätta
med den redan existerade verksamheten för projektet Tjejer i Förening som möter unga
tjejer i området. En metodbok för de arbetsätt som projektet har använt sig av ska
framställas och spridas för att kunna användas i andra områden. Projektet genomförs i
samverkan med bland annat verksamheterna Yalla Trappan, Engagerad i Malmö och
Malmö stad.
ABF Malmö arbetar vanligtvis med att främja och bedriva studie-, kultur- och
bildningsverksamhet. Projektet är ettårigt.
www.abf.se/skane/malmo

Nätityder
Organisation: Diskrimineringsbyrån Humanitas
Summa pengar som projektet har fått: 500 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 1 januari 2015

Projektets syfte är att motverka sexuella trakasserier på internet. Det görs genom att
framställa ett utbildningsmaterial för lärare och elever och en mobilapplikation om
sexuella trakasserier på nätet. Projektet ska utbilda elever och lärare i användning av
materialet. Den huvudsakliga målgruppen är gymnasieelever och lärare i Eskilstuna och
Västerås. Verksamheten genomförs i samverkan med fem gymnasieskolor i varje stad.
Diskrimineringsbyrån Humanitas arbetar vanligtvis mot diskriminering, erbjuder juridisk
rådgivning, utbildningar och föreläsningar om diskriminering utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna. Projektet är flerårigt och stödet gäller år ett av två.
http://humanitas.se
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Bra pension! år 2 av 3
Organisation: Fredrika Bremer Förbundet
Summa pengar som projektet har fått: 350 000 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 1 december 2014.

Målet med projektet är att opinionsbilda och öka intresset för pensionsfrågor hos kvinnor
i 25–45-årsåldern och hos allmänheten. Syftet är att öka den ekonomiska jämställdheten
mellan män och kvinnor. Projektet genomförs i Stockholm, Malmö, Umeå, Göteborg och
Karlstad. Representanter från projektet kommer också att delta på konferensen Nordiskt
Forum 2014. Projektet drivs i samverkan med pensionsmyndigheten, SVT Forum och
Sveriges Kvinnolobby. Fredrika Bremer Förbundet arbetar till vardags med att
förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. De arbetar för att kvinnor och män ska
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av tre.
www.fredrikabremer.se

Lika som bär 1.5
Organisation: Förbundet Skog och Ungdom
Summa pengar som projektet har fått: 346 340 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 1 december 2014

Syftet med projektet är att öka jämställdheten och motverka diskriminering inom
organisationen och hos organisationens samverkanspartners. Projektet erbjuder
utbildningar och tillsätter ett nätverk där Förbundet Skog och Ungdom och parterna de
samarbetar med ingår. Projektets huvudsakliga målgrupp är medlemmar och anställda i
Skog och Ungdom. Projektet genomförs på flera orter och på flera nivåer i
organisationen. Verksamheten sker i samverkan med Riksförbundet Sveriges 4H,
Jordbrukare-Ungdomens Förbund och studieförbundet Studiefrämjandet. Förbundet Skog
och Ungdom arbetar med att väcka intresse för skogens alla värden. De har verksamhet
inom skog och skogsvård, vildmarksteknik, viltvård och jakt till vardags. Projektet är
ettårigt.
www.skogochungdom.se/wp
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Metoder mot hot och hat inom journalistiken
Organisation: Föreningen Feministiskt Perspektiv
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att arbeta fram metoder mot hot och hat mot kvinnor och
feministiska journalister i redaktionella miljöer. Det sker genom att en artikelserie samt
ett metodmaterial mot hot och hat i redaktionella miljöer sammanställs. Den huvudsakliga
målgruppen är redaktioner som behöver ta del av materialet. Projektet genomförs i
Stockholm, Göteborg och på Nordiskt Forum i Malmö. Projektet genomförs i samverkan
med systerredaktioner i Spanien och Frankrike samt organisationen Cimac i Mexiko, som
har kunskap inom samma område.
Föreningen arbetar till vardags med att ge ut nättidningen Feministiskt Perspektiv med
daglig nyhetsbevakning och samhällsdebatt utifrån ett feministiskt perspektiv. Projektet
är ettårigt.
www.feministisktperspektiv.se

Mentorprogram för tjejer inom Grön Ungdom
Organisation: Grön Ungdom Riksorganisationen
Summa pengar som projektet har fått: 59 400 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 30 november 2014

Syftet med projektet är att jämna ut den icke-jämställda maktbalansen vid organisationens
möten. Genom ett mentorsprogram där adepter och mentorer utbildas om jämställdhet
och talarteknik ska antalet tjejer som deltar aktivt i beslutsfattandet inom organisationen
öka. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer inom Grön Ungdom. Projektets
utbildningsträffar genomförs i Stockholm och Göteborg med deltagare från olika
kommuner i landet. Projektet samarbetar med Miljöpartiets jämställdhetskommitté och
kommer att spridas till andra ungdomsorganisationer genom ett spridningsmingel.
Grön Ungdom Riksorganisationen arbetar till vardags med att planera och att genomföra
riksårsmötet och en nationell utbildningshelg som heter Grönt Forum. Däremellan stödjer
de regioner och lokalavdelningar samt deras verksamheter. Projektet är ettårigt.
www.gronungdom.se
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Lokal mobilisering för politisk påverkan
Organisation: Malmö Jämställdhetsbyrå
Summa pengar som projektet har fått: 300 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att öka ideella föreningars inflytande och påverkan på den
jämställdhetspolitiska politiken genom mobilisering inför Nordiskt Forum 2014 i Malmö.
Målet är att stärka arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Projektet ska ha
arbetsgruppsmöten för att inspirera civilsamhället och främja samverkan med kommunal
verksamhet och näringslivsverksamheter. De ska också presentera krav för politiker på
konferensen Nordiskt Forum. Den huvudsakliga målgruppen är ideella organisationer.
Projektet genomförs i Malmö. Verksamheten sker i samverkan med Sveriges
Kvinnolobby och Malmö Stad.
Malmö Jämställdhetsbyrå är en nystartad organisation som arbetar med att opinionsbilda,
sprida kunskap, delta i kampanjer och rekrytera medlemmar till vardags. Projektet är
ettårigt.

Queerpolitik vs Jämställdhetspolitik
Organisation: RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners rättigheter)
Summa pengar som projektet har fått: 250 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet Queerpolitik vs Jämställdhetspolitik är att lyfta diskussionen om vad
jämställdhetspolitiken innebär för hbtq-personer 5 och hur jämställdhetspolitik kan föras
på ett sätt som inkluderar alla, oavsett kön, könsidentitet och sexuell läggning. Projektet
ska ha seminarier, skriva debattartiklar, texter och ha en kampanjblogg. RFSL ska också
delta på konferensen Nordiskt Forum 2014 och på olika pridefiranden genom projektet.
Den huvudsakliga målgruppen är de som är engagerade i kvinnofrågor och/eller hbtqfrågor. Projektet genomförs i Stockholm, Malmö, Örebro, Luleå, Gotland.
I sin ordinarie verksamhet arbetar RFSL för att homosexuella, bisexuella och
transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma
rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. RFSL:s verksamhet består bland
annat av politisk påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Projektet är ettårigt.
www.rfsl.se

5

Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.
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Rättviseförmedlingens Spridningsprojekt 2014
Organisation: Rättviseförmedlingen
Summa pengar som projektet har fått: 400 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Rättviseförmedlingen har beviljats bidrag för att vidareutveckla spridningsarbetet för
rättvis representation i arbetslivet via medier. Genom att bredda sin spridning på sociala
medier och utveckla möjligheterna att ta tillvara på ideellt engagemang som är ett resultat
av de två första projektåren samt att genomföra utbildningar ska projektets möjligheter
för långsiktighet öka.
Den huvudsakliga målgruppen är företag och projekt som får möjlighet till jämställd
rekrytering genom att projektet sprider tips på personer som har kompetens som de
behöver men som är svår att hitta genom ordinarie kanaler. Projektet är rikstäckande
genom webben och rättviseförmedlare landet runt. Verksamheten genomförs i samverkan
med YouMeAgency och experter med genuskompetens. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år tre av tre.
http://rattviseformedlingen.se

Bygg Bra Före
Organisation: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)
Summa pengar som projektet har fått: 440 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 1 februari 2015

Syftet med projektet är att antalet kommuner som arbetar förebyggande mot mäns våld
mot kvinnor, i samråd med en medlemsförening i SKR, ska öka. Utgångspunkten är att en
medvetenhet om normer för kön och sexualitet, som förankras i kommunernas
förebyggande arbete. Det sker genom att SKR utbildar sina lokala medlemsföreningar i
hur de kan arbeta förebyggande tillsammans med sin kommun. Genom kartläggning,
utbildningar, kampanjer och deltagande i Nordiskt Forum 2014 ska medlemsföreningar
och kommuners kompetens om hur våldsförebyggande arbete kan bli bättre med en
medvetenhet om normer för kön och sexualitet öka. Den huvudsakliga målgruppen är
SKR:s medlemsföreningar och anställda och företroendevalda i kommuner. Projektet
genomförs huvudsakligen i fem kommuner. Verksamheten görs i samverkan med Män
för jämställdhet.
SKR arbetar till vardags med att stötta kvinno- och tjejjourer i sitt löpande arbete med
våldsutsatta kvinnor och deras barn. De erbjuder utbildningar och kvalitetssäkrar
jourernas löpande verksamhet. Projektet är ettårigt.
www.kvinnojouren.se
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Kvinno-Andan: Jämställdhetsintegrering i Järvaområdet som
drivkraft till kvinnors ekonomiska självständighet
Organisation: Tensta Kvinno- och Tjejjour
Summa pengar som projektet har fått: 554 260 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 30 november 2014

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att främjajämställdhetsintegrering6 i
Järvaområdet med särskild betoning på invandrarkvinnors ekonomiska självständighet.
Projektet ska sprida kunskap om jämställdhetsintegrering till offentliga och ideella
aktörer samt företag i Järvaområdet. Metoder som projektet använder sig av är
workshops, rundabordssamtal, karriärcoaching och föreläsningar. En arbetsgrupp som
heter Leila kommer att bildas. Arbetsgruppen ska sprida kunskap från det första
projektåret. Projektet ska motverka den diskriminering och okunskap som leder till att
kvinnor med utländsk bakgrund utesluts från arbetsmarknaden genom att utbilda lokala
aktörer. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor med utländsk bakgrund i Järvaområdet
och lokala aktörer. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Kista
Folkhögskola och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med flera.
Tensta Kvinno- och Tjejjour arbetar till vardags med att stötta kvinnor och barn som
utsatts för våld av män. Projektet är flerårigt och stödet avser år två av tre.
http://tenstakvinnojour.se

UN Women Sverige
Organisation: UN Women Sveriges deltagande på Nordiskt Forum 2014
Summa pengar som projektet har fått: 400 000 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 31 oktober 2014

Syftet med projektet är att UN Women Sverige ska mobilisera sina lokalföreningar så att
de deltar i Nordiskt Forum 2014. Det ska i sin tur förbättra det lokala
jämställdhetsarbetet. Projektet erbjuder utbildningar och tillfällen till nätverkande.
Ambitionen är att övervinna hinder i det lokala arbetet samt att etablera lokal samverkan
för jämställdhetsarbete. Den huvudsakliga målgruppen är UN Womens lokalföreningar.
Projektet genomförs på 6 av 17 orter där lokalföreningar finns. Arbetet sker i samverkan
med ABF på respektive ort. Till vardags arbetar UN Women Sverige med att stödja FN:s
enhet för jämställdhet som heter UN Women. UN Womens arbete är inriktat på
implementeringen av kvinnokonventionen. Projektet är ettårigt.
http://unwomen.se

6
Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett
jämställdhetsperspektiv.
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Jämställdhetsarbete för
organisationer som företräder de
nationella minoriteterna
Bidragets syfte är att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och
för jämställdhet inom den egna organisationen. Bidraget kan sökas av ideella
organisationer som företräder de nationella minoriteterna. 7 Totalt fördelades 2 700 000
kronor år 2013.
Jamis.se
Organisation: É Romani Glinda
Summa pengar som projektet har fått: 249 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Projektet ska arbeta vidare med webbplatsen www.jamis.se och försöka permanenta arbetet så
den även går att driva när projektet tar slut. Det görs genom att löpande dokumentera sådant
som handlar om nationella minoriteter kopplat till jämställdhet eller övriga bidrag som
Ungdomsstyrelsen fördelat. Det görs även genom att lägga upp arbetet med Jamis.se på ett
sådant sätt att det kan underlätta att söka finansiering för fortsatt verksamhet från annat håll.
Den huvudsakliga målgruppen är nationella minoriteter. Projektet har sin bas i Stockholm men
kommer att genomföras på de orter där de olika nationella minoritetsorganisationerna som
arbetar med frågor om jämställdhet och diskriminering har sin verksamhet. Organisationen
arbetar till vardags med att ge ut skriften É Romani Glinda, upprätthålla språket É romani chib
och främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år tre av tre.
www.jamis.se
www.romaniglinda.se

Unga romer för jämställdhet
Organisation: Internationella klubb Vorta Drom
Summa pengar som projektet har fått: 120 000 kronor
Projektperiod: Den 6 januari 2014 till den 5 januari 2015

Syftet med projektet är att öka kunskapen om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det
görs genom föreläsningar och seminarier med bland andra RFSL, BRIS och
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg. Den huvudsakliga målgruppen är romska tjejer
och killar samt äldre romer. Projektet genomförs i Helsingborgs kommun.
Internationella klubb Vorta Drom arbetar med att föra vidare den romska kulturen och
stödja integrationen av romer i det svenska samhället till vardags. Projektet är ettårigt.

7

De fem nationella minoriteterna i Sverige är romer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och samer.
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En Beit Midrash för kvinnor - år 3
Organisation: Judiska Församlingen i Stockholm
Summa pengar som projektet har fått: 555 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att öka jämställdheten bland ortodoxa judar och att få judiska
kvinnor att känna större engagemang och delaktighet i det religiösa livet. Det görs genom
utbildning och seminarier kring judiska texter. Den huvudsakliga målgruppen för
projektet är mödrar och döttrar i den judiska församlingen. Projektet genomförs i
Stockholm. Målet är att den kvinnominjan (en judisk gudstjänst som genomförs av bara
kvinnor) som nu är under uppbyggnad ska kunna fortsätta även efter projekttidens slut.
Judiska församlingen i Stockholm arbetar till vardags med att ta tillvara på den judiska
gruppens intressen i Stockholm och Sverige. De erbjuder sina medlemmar social service,
kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor
med olika religiös inriktning. Projektet är flerårigt och stödet gäller år tre av tre.
www.jfst.se

Laakso Chikks - andra kapitlet
Organisation: Svenska Tornedalingars Riksförbund Tornionlaaksolaiset, STR-T
Summa pengar som projektet har fått: 509 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 1 december 2014

Syftet med projektet är att stärka unga tjejer/kvinnor med koppling till Tornedalen
och/eller meänkieli. Det görs genom att STR-T etablerar ett forum för unga kvinnor där
de kan utforska och stärka sin identitet via äldre mentorer. Den huvudsakliga målgruppen
är tjejer som är 15–24 år och mentorer mellan 24 och 65 år. Projektet genomförs i Kiruna,
Gällivare, Pajala, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala och Stockholm.
STR-T arbetar till vardags med att bevaka tornedalingarnas språkliga, kulturella och
samhälleliga intressen oavsett var de lever och verkar. Målet är att främja och stärka
tornedalingarnas identitet och språkliga och kulturella förankring. Projektet är flerårigt
och stödet avser år två av två.
www.str-t.com
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Mannamod
Organisation: Sverigefinska folkhögskolan
Summa pengar som projektet har fått: 243 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att öka jämställdheten och motverka diskriminering hos Svefis
personal och elever genom att fokusera på sverigefinska män och deras behov. Projektet
ska ta fram en arbetsmetod och en handlingsplan som kan användas i det kommande
arbetet med målgruppen. Den huvudsakliga målgruppen är svergefinska män. Projektet
genomförs i Haparanda kommun med omnejd. Verksamheten genomförs i samverkan
med Sverigefinska riksförbundets norra diskrikt. Projektet är ettårigt.

Manusskrivartävling
Organisation: Tornedalsteatern
Summa pengar som projektet har fått: 100 000 kronor
Projektperiod: Den 6 januari 2014 till den 31 december 2014

Tornedalsteatern har fått bidrag för att driva projektet Manusskrivartävling. Syftet med
projektet är att synliggöra den tornedalska minoriteten ur ett kvinnligt perspektiv. Det ska
de göra genom att inspirera kvinnor till att utveckla sitt författarskap och skriva
teatermanus eller skrifter som kan omarbetas till manus. Det kommer till viss del ske
genom en tävling. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor och då främst unga kvinnor.
Kvinnorna som deltar kan komma från olika orter men aktiviteterna i projektet kommer
främst att ske på Tornedalsteatern i Pajala. Eventuellt även i Övertorneå och Haparanda.
Samverkan kommer att sökas med redan etablerade författare.
Tornedalsteatern bedriver amatörteaterverksamhet till vardags. De arbetar för konstnärlig
yttrandefrihet, demokratiska arbetsformer och de vill erbjuda ett alternativ till en
kommersialiserad kultur. Tornedalsteatern har sin kärna i tornedalsk identitet och språket
meänkieli. Projektet är ettårigt.
www.tornedalsteatern.com
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Engagemangsguider
och liknande metoder
Syftet med bidraget till engagemangsguider eller liknande metoder är att genom
uppsökande verksamhet stimulera boende i områden med lägre organisationsgrad till
kontakter inom det civila samhällets organisationer. Målgruppen för bidraget är i första
hand ungdomar och kvinnor. Bidraget kan sökas av ideella organisationer som vill arbeta
med att guida deltagarna till olika föreningar och verksamheter. Projekt som arbetar med
engagemangsguider som metod arbetar lokalt med kommuner, föreningar och stadsdelar
för att sänka trösklarna till ideellt engagemang för personer som annars inte skulle ha sökt
sig till en sådan verksamhet. Totalt fördelades ungefär 8 500 000 kronor år 2013.
Satsningen upphör 2013 och bidrag från stödformen kan därför inte sökas längre.

Beviljade projekt hösten 2013
Engagera Alby
Organisation: Fanzingo
Summa pengar som projektet har fått: 994 200 kronor
Projektperiod: Den 15 januari 2014 till den 14 januari 2015

Projektet ska fungera som en brobyggare mellan unga och kvinnor i Norra Botkyrka, det
lokala föreningslivet och politiker eller tjänstemän. Projektet jobbar uppsökande och har
engagemangsguider. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar. Projektet genomförs i
Botkyrka. Verksamheten sker i samverkan med bland annat ABF Botkyrka, Megafonen
norra Botkyrka, Botkyrka Konya Kultur- och ungdomsförening samt Subtopia. Fanzingo
handleder unga som vill nå ut med idéer och tankar. De använder sig av metoder som
storytelling och medieproduktion. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av två.
www.fanzingo.se

Projekt Handlingskraft
Organisation: Friluftsfrämjandet
Summa pengar som projektet har fått: 515 000 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 1 december 2014

Syftet med projektet är att öka föreningsdeltagandet bland kvinnor i Öxnehaga. Projektet
arbetar uppsökande och har engagemangsguider som träffar målgruppen. Den
huvudsakliga målgruppen är kvinnor. Projektet genomförs i Öxnehaga i Jönköping.
Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Hyresgästföreningen i Öxnehaga,
Fritid Jönköping, IFK Öxnehaga, Somaliska föreningen, Kungsporten, IOGT-NTO och
Rädda Barnen. Till vardags arbetar Friluftsfrämjandet för en aktiv fritid utan
tävlingsinslag. Projektet är flerårigt och stödet gäller år ett av tre.
www.oxnegarden.se
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Tusenmila tjejklubben
Organisation: ProQvi ideell förening för kvinnor med utländsk bakgrund
Summa pengar som projektet har fått: 131 000 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 30 november 2014

Syftet med projektet är att skapa en gemensam plattform för föreningar som vill jobba
med att öka kvinnors engagemang i föreningslivet. Projektet har ambitionen att vara en
sluss och matcha kvinnors intressen mot föreningsutbudet. Det görs genom verksamhet
med engagemangsguider och liknande uppsökande verksamhet. Den huvudsakliga
målgruppen är kvinnor i åldern 16–46 år som inte är föreningsaktiva. Projektet genomförs
i Bjuv och närliggande kommuner. Verksamheten genomförs i samverkan med
scoutkåren Vikingen, Jiujitsu-klubben, Arbetslösas förening, Tian Dao
kampsportförening, Friluftsfrämjandet och Bjuvs kommun.
Till vardags erbjuder ProQvi ideell förening ett lokalt resurscentrum för kvinnor med
utländsk bakgrund. Projektet är flerårigt och stödet gäller år ett av två.
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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 sökas av ideella organisationer och stiftelser som inte är statliga
eller kommunala. Totalt fördelades 8 320 000 kronor år 2013.

Antirasistiska läromedel
Organisation: Antirasistiska Akademin
Summa pengar som projektet har fått: 301 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att ta fram antirasistiska läromedel som ger ungdomar möjlighet
att förstå rasismens komplexitet. Det kan handla om vardagsrasism, institutionell rasism
och rasism som ett samhälleligt system liksom hur det kan hanteras och motverkas på
olika nivåer. Läromedlet kommer att tas fram med hjälp av intervjuer, att synliggöra
tidigare forskning och praktiskt antirasistiskt arbete både nationellt och internationellt.
Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar som antingen är rasifierade8 och/eller som
jobbar antirasistiskt. Det är ungdomar på högskolor och universitet, fackligt aktiva och
ungdomar i föreningslivet. Projektet genomförs nationellt. Verksamheten genomförs i
samverkan med bland annat Centrum mot rasism, Mångkulturellt centrum och andra
forskare. Antirasistiska Akademin arbetar till vardags med verksamhet som framför allt
består av kunskapsförmedling om demokrati, mänskliga rättigheter och rasism. Projektet
är ettårigt.
www.arakademin.se

Under Ytan - Är vi alla små
Organisation: BORLÄNGE ISLAMISKA UNGDOMS FÖRENINGEN
Summa pengar som projektet har fått: 575 950 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 31 januari 2015.

Syftet med projektet är att motverka islamofobi. Projektet ska bygga en webbplats som
innehåller fakta om islamofobi och hur den kan bemötas. Webbplatsen ska också
innehålla information om islam. Projektet ska besöka skolor och föreningar. Den
huvudsakliga målgruppen är gymnasieungdomar, lärare och andra islamiska föreningar.
Projektet genomförs på tio orter, bland annat i Kiruna, Borlänge, Säter och Luleå.
Verksamheten sker i samverkan med gymnasieskolor, Malmfältens folkhögskola, Umeå
boxing legend och Ibn Rushd med flera. Borlänge islamiska ungdomsförening arbetar
med studie- och kulturverksamhet samt socialt stöd för unga till vardags. Verksamheten
vilar på en islamisk grund. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av tre.

8

Ett begrepp som beskriver hur personer ses som stereotyper genom fördomar om sin bakgrund eller sitt
ursprung.
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Vägen ut ur hatet
Organisation: Emerichfonden
Summa pengar som projektet har fått: 605 000 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 30 november 2014

Syftet med projektet är att stödja och utveckla skolors arbete med att motverka rasism. I
samverkan med ett antal skolor ska projektet utveckla och sprida materialet Vägen ut ur
hatet som består av elevmaterial, lärarhandledning och filmer. Projektet ska dessutom
skapa förutsättningar för certifiering av skolor som arbetar enligt deras modell. Ett nytt
pris för elever som hittar på metoder mot rasism ska också instiftas. Den huvudsakliga
målgruppen är elever och lärare på skolor i Stockholms län och Uppsala län.
Verksamheten genomförs i samverkan med Fredens hus, Fronesis skola & läromedel,
Rädda Barnen, Tollare folkhögskola, Centrum mot rasism och Fryshuset. Projektet
bygger på tidigare projekt där materialet tagits fram. Emerichfonden arbetar till vardags
med att föreläsa på skolor och genomföra tävlingarna Skolornas Fredspris,
Uppsatstävlingen och Eldsjälspriset. Projektet är ettårigt.
www.emerichfonden.nu

Göteborg mot islamofobi
Organisation: Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering
Summa pengar som projektet har fått: 591 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att motverka och förebygga diskriminering, kränkningar och
hatbrott riktade mot muslimer i Göteborgsregionen. Projektet ska utbilda 80
nyckelpersoner från olika samhällsinstitutioner om hur islamofobi kan förebyggas. Det
ska också ta fram och sprida ett normkritiskt metodmaterial om arbete mot islamofobi
och ytterligare ett metodmaterial på flera språk om rättigheter och resurser vid utsatthet.
Dessutom ska det syssla med påverkans- och opinionsarbete. Den huvudsakliga
målgruppen är personal på myndigheter som socialtjänsten, polisen eller myndigheter
som har ansvar för migrationsfrågor samt personer med muslimsk bakgrund. Under första
året genomförs projektet i Göteborg för att sedan spridas till hela Västra Götalands region
Verksamheten sker i samverkan med bland andra Göteborgs stad, Puntland Community
Organization, Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Kvinnofolkhögskolan och
Diskrimineringsombudsmannen. Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering arbetar
till vardags med kostnadsfri juridisk rådgivning, opinionsbildning och utbildningar utifrån
samtliga diskrimineringsgrunder. Projektet är flerårigt och stödet gäller år ett av två.
www.gbgrc.se
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Krafttag för Mänskliga Rättigheter 2
Organisation: Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Mälaren
Summa pengar som projektet har fått: 720 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 31 januari 2015

Syftet med projektet är att Studieförbundet Ibn Rushd ska ta fram och sprida konkreta
arbetssätt för att motverka islamofobi och främja mänskliga rättigheter. Projektet ska
stödja och mobilisera andra föreningar i arbetet, bilda opinion och påverka
samhällsdebatten. Det ska göras genom utbildningar, konferenser samt en webbplats med
utbildningsmaterial och fakta.
Målgruppen är i första hand organisationer som vill arbeta med frågorna, men också
beslutsfattare och allmänheten. Projektet genomförs nationellt i studieförbundets sex
distrikt. Verksamheten genomförs i samverkan med Centrum mot rasism, Sveriges unga
muslimer och Byrån för lika rättigheter i Stockholm samt med stöd av en bred
referensgrupp. Ibn Rushd arbetar till vardags med folkbildning i form av studiecirklar och
kulturarrangemang. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av två.
www.ibnrushd.se

Minnenas arv
Organisation: Judiska församlingen
Summa pengar som projektet har fått: 645 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att motverka antisemitism och främlingsfientlighet. Projektet ska
ta fram en utställning om den judiska gruppens mottagande och liv i Sverige efter att ha
överlevt förintelsen under andra världskriget. Utställningen ska bidra till att öka
kunskapen och skapa identifikation genom paralleller till flyktingars situation idag.
Genom projektet kommer äldre judiska flyktingars erfarenheter att dokumenteras för
eftervärlden. Utställningen vänder sig till skolelever, föreningar och den skånska
allmänheten. Den ska kompletteras med handledningsmaterial för fortsatt dialog och
förståelse. Projektet genomförs i Malmö men har ambitionen att nå ut i hela regionen. I
förlängningen kommer utställningen kunna fungera som en vandringsutställning och även
visas på andra orter.
Verksamheten genomförs i nära samverkan med Malmö stadsmuseum samt Judiska
museet i Stockholm och i dialog med bland annat Malmö stad, judiska församlingar,
Islamic center samt Svenska kyrkan. Judiska församlingen arbetar till vardags med
verksamheten i sina synagogor samt med bland annat förskoleverksamhet,
ungdomsverksamhet, socialt arbete och kulturarbete. Projektet är flerårigt och stödet
gäller år ett av två.
www.jfm.se
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Låt Stå - Antirasism på schemat
Organisation: PeaceWorks
Summa pengar som projektet har fått: 600 000 kronor
Projektperiod: Den 31 januari 2014 till den 30 januari 2015

Syftet med projektet är att utveckla en kvalitativ, långsiktig och engagerande metod för
att jobba med antirasism. Med en förebyggande ansats skapas ett verktyg för högstadieoch gymnasielärare som kan underlätta arbetet med antirasistiska frågor. Projektet
handlar huvudsakligen om att sprida ett antirasistiskt metodmaterial till målgruppen som
tagits fram under första året av projektet. Det sker genom marknadsföringsarbete,
direktkommunikation med skolor, kommuner, via sociala medier, webbplats och andra
aktörer som kan använda sig av metodmaterialet. Den huvudsakliga målgruppen är elever
och lärare i högstadiet och gymnasiet som ska jobba med materialet. Projektet genomförs
nationellt. Verksamheten genomförs i samverkan med bland annat Mångkulturellt
centrum och Malmö stad.
PeaceWorks Sweden är en ungdomsorganisation med en vision om en hållbar värld i fred
där unga är aktiva samhällsmedborgare. PeaceWorks Sweden arbetar med internationella
utbyten, medföljning av ungdomsorganisationer i Sverige samt i Colombia, en
utbildningsverksamhet samt internationellt utvecklingssamarbete. Projektet är flerårigt
och stödet avser år två av tre.
www.peaceworks.se

Tusen Stafettserier - unga röster mot rasism
Organisation: Seriefrämjandet
Summa pengar som projektet har fått: 70 000 kronor
Projektperiod: Den 15 januari 2014 till den 31 december 2014

Syftet med projektet är att inspirera ungdomar att skapa, att ge dem en kanal för att
berätta sina historier och att lyfta frågan om rasism. Projektet ska ha en workshop, göra
en seriepublikation och utforma utställningar. Den huvudsakliga målgruppen är
ungdomar med invandrarbakgrund som är 13–19 år, papperslösa och förortsbor. De nås
genom workshops. Den sekundära målgruppen är de som läser seriepublikationen och
besöker utställningarna. Ambitionen är att nå en bred publik för att skapa nya möten och
ökad ömsesidig förståelse av ämnet rasism. Projektet genomförs i Malmö, Göteborg,
Stockholm och Sjöbo. Verksamheten genomförs i samverkan med organisationer som
bland annat arbetar med ungdomar, som Sjöbo ungdoms- och kulturhus, Pantrarna i
Göteborg och Megafonen i Stockholm.
Till vardags arbetar Seriefrämjandet med att publicera en kulturtidskrift, böcker om och
med serier och att driva ett svenskt seriearkiv som bevarar seriehistorien med mera.
Projektet är ettårigt.
www.serieframjandet.se
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Demokratifrämjande verksamhet
Bidraget för arbete med demokratifrämjande verksamhet går till projekt som förebygger
att unga utvecklar ett antidemokratiskt beteende. Bidraget kan sökas av ideella
organisationer som söker på egen hand eller i samverkan med offentlig huvudman, till
exempel kommun eller skola. Stiftelser som inte är statliga eller kommunala kan också
söka bidraget. Totalt fördelades 2 700 000 kronor år 2013.
Unga leder unga
Organisation: Boo Folkets Hus
Summa pengar som projektet har fått: 243 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 30 april 2014

Bidraget har beviljats för att sprida och utveckla en ledarskapsmodell för unga som vill
främja demokratiska värderingar och skapa goda förebilder i miljöer där antidemokratiska
värderingar kan spridas. Det sker genom en utbildning om coachande ledarskap och
estetiska lärprocesser som kan vara språkliga, audiotiva, visuella och kroppsliga (utifrån
framtaget metodmaterial). Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 och 20 år.
Projektet genomförs i Nacka, Tensta, Gävle och Malmö. Verksamheten genomförs i
samverkan med Folkets Hus & Parkers riksorganisation och Stadsmissionen. Projektet är
flerårigt och stödet gäller år tre av tre.
http://boofolketshus.se

Pre Passus
Organisation: Fryshuset
Summa pengar som projektet har fått: 243 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 30 april 2014

Bidraget har beviljats för att främja demokratiska värderingar. Projektet ska stötta och
coacha ett femtontal unga personer som är i riskzonen. Det handlar om unga som riskerar
att utveckla och befästa en kriminell antidemokratisk livsstil genom medlemskap i gäng
eller slutna grupper med antidemokratiska värderingar. Den huvudsakliga målgruppen är
unga mellan 12 och 26 år som är i riskzonen för att rekryteras till antidemokratiska
destruktiva grupperingar. Projektet genomförs i Stockholm och dess kranskommuner.
Verksamheten genomförs i samverkan med CIDES, Lugna Gatan, Elektra, Gymmet,
Jobbcoacherna, Unga In, FUSE och Nätvandrarna. Projektet är flerårigt och stödet gäller
år tre av tre.
http://fryshuset.se
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Respect Your Rights steg 3
Organisation: Föreningen Ordfront
Summa pengar som projektet har fått: 243 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 30 april 2014

Bidraget har beviljats för att främja demokratiska värderingar. Projektet ska stötta och
coacha ett femtontal unga personer som är i riskzonen för att utveckla en kriminell
antidemokratisk livsstil genom medlemskap i gäng och slutna grupper med
antidemokratiska värderingar. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 12 och 26 år
som är i riskzonen för att rekryteras till antidemokratiska destruktiva grupperingar.
Projektet genomförs i Stockholm och dess kranskommuner. Verksamheten genomförs i
samverkan med CIDES, Lugna Gatan, Elektra, Gymmet, Jobbcoacherna, Unga In, FUSE
och Nätvandrarna. Projektet är flerårigt och stödet gäller år tre av tre.
www.ordfront.se

Storebror och Storasyster år 2 av 3
Organisation: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Summa pengar som projektet har fått: 200 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 30 april 2014

Bidraget har beviljats för att främja demokratiska värderingar. Projektet ska genomföra
föreläsningar unga personer som kan vara förebilder och erbjuda dem verktyg för att
stärka sin omgivning. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 16 och 26 år.
Projektet genomförs i storstäderna med kranskommuner samt i Borlänge, Linköping och
Umeå. Verksamheten sker i samverkan med stadsdelsnämnder i Stockholm, Göteborg
och Malmö samt med föräldrar och dialogpolisen. Projektet är flerårigt och stödet gäller
år två av tre.
http://muslimerforfred.org

Ungdoms Initiativet
Organisation: Valet
Summa pengar som projektet har fått: 98 000 kronor
Projektperiod: Den 7 januari 2014 till den 6 april 2014

Bidraget har beviljats för att främja demokratiska värderingar. Projektet ska genomföra
föreläsningar och studiecirklar i de församlingar som finns inom den syrisk-ortodoxa
kyrkan. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 15 och 25 år i den egna
organisationen. Projektet genomförs i församlingar över hela Sverige. Verksamheten sker
inom den egna organisationen. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av tre.
www.u-i.nu
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Mot våldsbejakande extremism
Genom projektbidraget för arbete som motverkar våldsbejakande extremism fördelas bidrag
till verksamheter som minskar antalet personer i våldsbejakande extremistiska miljöer.
Projekten ska förebygga att personer söker sig till sådana miljöer eller stödja människor som
vill lämna dem. Bidraget kan sökas av ideella organisationer samt stiftelser som inte är
statliga eller kommunala. Totalt fördelades 3 600 000 kronor år 2013.
Kartläggning av behov och förutsättningar
för en avhopparverksamhet i Värmland
Organisation: Brottsofferjouren Värmland
Summa pengar som projektet har fått: 250 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 30 december 2014

Projektet ska genomföra en kartläggning för att bedöma behovet av en
avhopparverksamhet i Värmland. Den huvudsakliga målgruppen är ännu inte definierad.
Verksamheten genomförs i samverkan med Karlstads universitet och brottsförebyggande
centrum i Värmland. Projektet är ettårigt.
http://varmland.boj.se

Handbok i att förändra djurens situation
Organisation: Djurens Rätt
Summa pengar som projektet har fått: 296 000 kronor
Projektperiod: Den 1 december 2013 till den 31 augusti 2014

Projektet ska ta fram en handbok om hur det går att förändra djurens situation på ett
demokratiskt och parlamentariskt sätt. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar som
har ett engagemang för djurrätt i första hand och som saknar kunskap om och tilltro till de
möjligheter som finns för att nå förändring. Projektet genomförs i de omkring femtio
föreningar som finns över hela landet. Verksamheten genomförs tillsammans med de
egna lokalavdelningarna i första hand. Projektet är ettårigt.
www.djurensratt.se
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CIDES - Resurscentrum för avhopparverksamheter
Organisation: Exit Fryshuset - Stiftelsen KFUM Söder
Summa pengar som projektet har fått: 1 240 000 kronor
Projektperiod: Den 1 februari 2014 till den 30 april 2014

Bidraget har beviljats för att förebygga våldsbejakande extremism. Exit ska fortsätta
utveckla och driva ett nationellt resurscentrum för avhopparverksamheter. Den
huvudsakliga målgruppen är personer, framför allt ungdomar, som har erfarenhet av eller
som riskerar att rekryteras till slutna destruktiva miljöer. Projektet genomförs i Stockholm
där centret finns, men vänder sig till individer över hela landet. Verksamheten sker i
samverkan med Cides, Passus, Hjälpkällan och Länskriminalen med flera.
Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av tre.
http://fryshuset.se

Namn: "Hoppa av Nu!"
Organisation: Flamman Ungdomarnas Hus
Summa pengar som projektet har fått: 250 000 kronor
Projektperiod: Den 1 januari 2014 till den 31 december 2014

Bidraget har beviljats för att förebygga våldsbejakande extremism. Projektet ska erbjuda
konkreta stödåtgärder som visat sig vara effektiva tidigare i projektet och nya åtgärder
som mentorskap. Projektet ska främja avhopparverksamhet och ge stöd till unga i
riskzonen. Den huvudsakliga målgruppen är unga i riskzonen i bostadsområdet Hyllie.
Verksamheten genomförs i samverkan med aktörer i stadsdelen, Arbetsförmedlingen och
polisen med flera. Projektet är flerårigt och stödet gäller år två av två.
http://flammanhyllie.se/hem.php
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