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1. Mål 
 

AFR ska agera fristående, snabbt, flexibelt, kunna omvärldsbevaka, skapa förtroende och 
trovärdighet, integrera ett intersektionellt perspektiv samt kunna fokusera och kraftsamla. AFR 
har som ambition att bli en självklar och stark aktör i arbetet för ett samhälle där alla människor 
har lika värde och ska verka för att bli ett nav för afrosvenskar och andra likasinnade med 
mobiliseringsfunktion. 

 

2. Medlemmar 
 

Enligt de senaste uppgifterna uppgår våra medlemmar till 200 men alla är inte betalande 
medlemmar.  
 

3. Styrelse och Kansli 
 

3.1  Styrelse 
 

Under verksamhetsåret 2017 har AFR:s styrelse haft 4 möten. 
Arbetsutskottet (AU) Jallow och Maria har haft reguljära möten för att styra den dagliga AFR 
verksamheten   

 

4. Projekt och samarbete 

4.1 Skolan, barn och ungdomar 

Under hösten år 2017 inledde AFR en samverkan med Peace Works i Malmö. Projektet heter 
Min Skola och är ett ettårigt projekt som finansieras av MUCF. Min Skola tar fokus på en trygg 
skola för alla. Uppdraget handlar om att stärka tre grundskolor i deras redan existerande 
värdegrundsarbete. Detta kommer att ske genom att utveckla behovs-anpassat material för att på 
sikt minska våldsuttryck och trakasserier samt öka känslan av trygghet och deltagande. 
Metodmaterialet är övningar att använda i klassrummet. Målet är att deltagande skolor ska ha 
tillgång till verktyg och metoder för att kunna hantera våldsuttryck och trakasserier på ett 
pedagogiskt sätt och kunna lära ut det. Min Skola tar inspiration från Peace Works tidigare 
projekt, Låt stå-Antirasism på schemat, som vänder sig till äldre elever 

AFR:s del handlar om att bistå med vår kunskap genom att vara delaktiga i en referensgrupp som 
skall läsa igenom materialet som Min Skola ska utveckla och komma med feedback så att 
materialet blir så bra som möjligt.  

4.2 Studiecirkel  

Afrofobi igår och idag är en tvådelad studiecirkel som AFR gör i samarbete med ABF Malmö. I 
cirkeln utforskar vi Afrofobins historia från transatlantisk slavhandel till samtidens rasistiska 
stereotyper och uttryck. Cirkeln pågick under fyra tillfällen med omkring 10 deltagare.  Hösten 
2017 höll AFR i en studiecirkel.  

 



 

4.3 Black Unity Brunch 

År 2016 startade AFR en ny verksamhet, Black Unity Brunch som fokuserar på afrosvenska barn 
och deras familjer. Syftet med brunchen var att skapa ett forum där människor med afrikanskt 
ursprung kan känna gemenskap och samtidigt tala om svåra ämnen som påverkar oss som 
afrosvenskar i vår vardag. Varje brunch har ett tema som vi fokuserar på olika sätt. Ibland enbart 
genom samtal med varandra, ibland bjuder vi in en gäst som kan ge inspiration, empowerment, 
kunskap och agera som förebild för inte minst våra yngre. Verksamheten är ett samarbete med 
ABF i Malmö. I snitt hade bruncherna 40–50 deltagare. Under 2017 hade AFR enbart två stycken 
Black Unity Bruncher. Föreningen fick avslag på sin ansökan från Malmö Stad och då det krävs 
finansiella medel för att kunna bedriva bruncherna fattade styrelsen beslutet om att vila 
verksamheten.  

- 13 maj – tema: representation, barnlitteratur och bokbytarträff 
 

- 10 juni - tema: ett årsjubileum med grillfest i Folkets park. Föreningen Watoto var på plats 
och informerade om sin verksamhet. Därutöver hade vi ansiktsmålning och lek för barnen.  

4.4 Afrikansk kulturfestival  

Den Senegambiska kulturföreningen anordnade 2017 års afrikanska kulturfestival i folkets park 
lördagen den 22 juli. På festivalen såldes det bland annat maträtter från olika länder i Afrika. 
Därutöver anordnas det sång, dans, aktiviteter och workshops för barnfamiljer. AFR var med och 
deltog på den afrikanska kulturfestivalen. Vi sålde hemmalagad mat med smaker från den 
afrikanska kontinenten. Precis som på Black Unity Brunch sålde vi även våfflor med sylt och 
grädde. Föreningen gick med vinst och upplevde deltagandet på kulturfestivalen som något 
positivt. Detta då AFR även gavs möjlighet att marknadsföra sig själv och få nya medlemmar.  I 
anknytning till deltagandet på festivalen så tryckte AFR upp nytt informationsmaterial.  
 
4.5 Föreningarnas dag i Malmö – den 13 augusti  
 
På föreningarnas dag ges civilsamhället möjlighet att synas och visa upp sin verksamhet. AFR var 
på plats och talade om sin verksamhet.  

4.6 Filmvisningar och samtal 

Film ”I AM NOT YOUR NEGRO” 

När: den 20 mars på Biograf Panora 

I anslutning till FN-dagen mot rasism den 21 mars var AFR inbjudna av Folkets Bio Panora för 
att hålla i ett panelsamtal efter visningen av filmen I AM NOT YOUR NEGRO. Panelsamtalet 
bestod av Maria Dexborg, Rukiya Ismail och Ikram Abdulkadir. Malcolm Jallow var moderato. 
Samtalet belyste hur människorättsaktivister historiskt med mod och beslutsamhet har kämpat 
mot det förflutna och dåtidens rasism och knöt samtidigt ihop med samtidens afrofobi i USA, 
Sverige och resten av Europa. Det var en fullsatt salong på 80 personer och publiken var delaktig 
i samtalet där personliga reflektioner och erfarenheter kom fram.  

 

 



 

Film ”Diar White People” 

När: den 13 april på Hemgården i Lund 

I samverkan med Fritid Lund var AFR med och visade filmen Dear White People med 
efterföljande samtal. Filmen utspelar sig på ett amerikanskt universitet där vi får följa den stora 
andelen svarta elever och deras kamp för att uppmärksamma och stoppa vardagsrasismen. Det 
visar sig vara en svår uppgift eftersom diskussionen om rasism oftast blir ignorerad och 
förminskad. Samtalet efter filmen knöt an till om man kunde känna igen sig i de olika 
karaktärerna och likheter med hur landskapet ser ut i Sverige gällande ämnet rasism. Publiken 
bestod mestadels av utbytesstudenter. Flera var förvånade över den rasism som existerar i Sverige 
då Sverige internationellt har en fasad av att vara ett land som står för allas lika värde.  

4.7 Partsgemensamt forum - PGF 

AFR har under år 2017 varit deltagare i Partsgemensamt Forum (PGF), en dialogform mellan 
regeringen och civilsamhället. Fokus i dialogen ligger i att diskutera hur förutsättningarna för det 
civila samhällets organisationer kan förbättras. AFR har deltagit i fyra möten i Stockholm och 
även varit del av urvalskommittén. Urvalskommittén kan likställas med en form av valberedning 
som arbetade med inkommande nomineringar av organisationer från civilsamhället som skulle 
delta i PGF år 2018. AFR har inom PGB varit en del av en arbetsgrupp som höll huvudansvar 
för PGF mötet i september 2017 med temat civilsamhället och representativiteten.  Vilket har 
inneburit ytterligare 3 möten samt flera timmars läs- och skrivtid. Totalt har AFR ägnat drygt 60 
timmars arbetstid på PGF.  

4.8 Sakråd i afrofobi – 28 november 

I den nationella planen mot rasism och hatbrott anges att regeringen kommer att inbjuda till 
årliga sakråd om afrofobi från och med 2017. Syftet är bl.a. att underlätta och effektivisera 
kunskapsinhämtning och annan kommunikation om afrofobi mellan regeringen och civila 
samhällets organisationer.  AFR blev inbjuden till det första sakrådet den 28 november 2017 
tillsammans med andra organisationer.  

Sakrådet ska vara framåtsyftande och regeringen önskar få konkreta förslag till ytterligare åtgärder 
för att motverka afrofobi inom ramen för de strategiska områden som regeringen identifierat: 
mer kunskap, utbildning och forskning; civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog; förstärkt 
förebyggande arbete på nätet; ett mer aktivt rättsväsende.   

AFR lyfte särskilt fram behovet av forskning och utredning avseende afrofobi inom områdena 
socialtjänsten och vården. Därutöver vikten av att hitta ytterligare vägar hantera det rasistiska 
språkbruket inom svensk skollitteratur och bristen på representation. Då även Polismyndigheten 
var på plats fördes en diskussion om rasprofilering och hatbrott mot människor med afrikanskt 
ursprung.  

 4.9 Referensgrupp levande historia  

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp arbete t inom ramen för den 
nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott under perioden 2016–
2019 (Ku2016/02633/DISK). AFR blev inbjudna att delta i en av två referensgrupper då man 
anser att den kunskap som finns inom civilsamhället är av vikt att ta vara på. Cirka 20 
organisationer totalt har blivit erbjudna att delta. Syftet med referensgruppsmötena är att Forum 



 

för levande historia genom dialog med organisationer från civilsamhället ska få löpande 
återkoppling på myndighetens arbete med samordningsuppdraget och att säkerställa 
civilsamhällets deltagande i genomförandet av arbetet med uppdraget. Deltagandet innebär två 
halvdagar per fram år fram till år 2019.  AFR har deltagit på ett referensgruppmöte den 31 augusti 
år 2017.  

5.0 Stöd till afrosvenskar i kontakt med myndigheter 

AFR blir regelbundet kontaktade av afrosvenskar som upplever sig bli diskriminerade i kontakten 
med myndigheter. Under år 2017 har AFR haft regelbundna stödsamtal med 7 olika familjer och 
varit ett stöd i kontakten med myndigheter, främst när det gäller socialtjänsten. Det har för AFR 
blivit tydligt att det socialtjänsten behöver öka sin kunskap om afrofobi. Vidare arbetar AFR på 
att lyfta frågan om rasprofilering inom socialtjänsten. Ämnet har lyfts upp till 
Diskrimineringsombudsmannen. AFR kommer år 2018 att följa utvecklingen då 
Barnkonventionen skall bli lag i Sverige.  

6.0 Events i anslutning till den 9 oktober – Minnesdagen för slaveriets 
avskaffande I Sverige  

AFR uppmärksammar sedan flera år tillbaka den 9 oktober, minnesdagen för när Sveriges del i 
den transatlantiska slavhandeln upphörde och arrangerar event i anslutning till den dagen. I 
anknytning till FN:s internationella årtionde (2015–2024) för människor med afrikanskt ursprung 
valde AFR att ha temat utveckling i likhet med FN:s tema för år 2017. 

6.1 Plakatverkstad 7 oktober 

Inför AFR:s första Frihetsparad den 9 oktober anordnade vi en plakatverkstad. Vi hade ett 
trettiotal deltagare som tillsammans med oss skapade plakat och banderoller som vi använde på 
Frihetsparaden. Vi fick låna Fryshusets lokaler och ha plakatverkstaden. Föreningen bjöd även på 
en enklare fika.  

6.2 Film och samtal 8 oktober 

I samarbete med Folkets Bio /biograf Panora var AFR med på filmvisningen av WHO:s streets. I 
filmen ges man en inblick i Black Lives Matter – rörelsen, kampen för rättvisa, mot den 
institutionella rasismen som orsakat att deras systrar och bröder inte kan gå säkra på deras egna 
gator.  

Innan visningen bjöd AFR på snacks och mingel i foajén. Efter filmen höll AFR i ett panelsamtal. 
Med anledning av sjukdom blev det ett samtal mellan Malcolm Jallow och Maria Dexborg. 
Samtalet fokuserade på Malcolm och hans aktivism och hur Black Lives rörelsen påverkar 
världen över. Därutöver berördes AFR:s arbete mot institutionell rasism i Sverige och 
afrosvenskars livsvillkor.  

6.3 Konferens till minne av Sveriges avskaffande av den transatlantiska slavhandeln 
måndagen den 9 oktober.  

I samarbete med Malmö Stad, ABF i Malmö, Pedagogisk Inspiration och Malmö mot 
diskriminering anordnades den årliga konferensen den 9 oktober med temat utveckling.  



 

Det bör nämnas att en arbetsgrupp skapades inför planeringen av konferensen av den 9 oktober. 
Varje samarbetspartner har haft 1–2 person representerade i arbetsgruppen. AFR har varit 
drivande i arbetsgruppen särskilt avseende att sätta agendan för konferensen och boka föreläsare.  
Arbetsgruppen för konferensen valde att fokusera på skolelever utifrån tanken att våra ungdomar 
står för utveckling och framtiden. Deltagarna på konferensen var därför främst skolelever från 
gymnasiet, människor som arbetar inom skolans värld samt delar av civilsamhället som arbetar 
med ungdomar.  

Konferensen inleddes av Katrin Jammeh Stjernfeldt och moderatorer för dagen var Malcolm 
Jallow och Rukiya Ismail. Förmiddagen av konferensen innehöll tre fantastiska föreläsningar. 
Kitimbwa Sabuni föreläste om ideologin bakom vit överöverhet. Sabuni knöt an till afrofobi i 
dåtid och nutid. I den andra föreläsningen fick vi höra Tobias Hübinette prata statistik om 
afrosvenska barn, ungdomar och unga vuxna samt hur det ser ut i Sverige. Den avslutande 
föreläsningen fokuserade Teysir Subhi på språkets makt, om rasistiskt språkbruk i skollitteratur 
och populärkultur, samt vilka konsekvenser detta har för rasifierade barn och ungdomars 
självkänsla och skolresultat. Efter lunchen var Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister 
med på en frågestund. Resterande eftermiddag höll Pedagogisk Inspiration i tillsammans med 
AFR. Vi använde oss inledningsvis av rundabordssamtal där deltagarna delades in i mindre 
grupper. Frågeställningarna som diskuterades var hur kan vi bekämpa afrofobi tillsammans? Vilka 
strategier behövs och vem gör vad? I den andra delen användes metoden påverkans torg där 
deltagarna fick gå runt på olika ”torg” som representerade olika livsområden i Sverige. På 
samtliga torg utgick man ifrån frågeställningen, hur kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle? 
Konferensen avslutades med ett panelsamtal mellan våra föreläsare, Kitimbwa Sabuni, Tobias 
Hübinette och Teysir Subhi.  
 
6.4 Frihetsparaden  

AFR har upplevt och upplever fortsatt en oro över samhällsklimatet i Sverige och 
normaliseringen av rasism, afrofobi som sker i olika livsrum. Föreningen har länge haft tankar om 
att skapa en Frihetsparad och beslut fattades om att anordna paraden den 9 oktober år 2017, 
minnesdagen för när Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln upphörde. Frihetsparaden 
handlar om att skapa en tradition och ett forum att minnas offren från den transatlantiska 
slavhandeln. Därutöver ä Frihetsparaden en demonstration för allas rättigheter och mångfald! En 
demonstration i kampen mot alla former av rasism! Denna parad är förstås bara ett utav många 
steg som behövs för att mobilisera och sprida anti-rasistiska budskap i ett samhälle där rasismen 
och nazismen håller på att normaliseras! Det är vår förhoppning att Frihetsparaden skall bli ett 
årligt event och Sveriges största anti-rasistiska parad där vi vill att alla (individer, organisationer, 
myndigheter, politiska partier) deltar för att sprida ert antirasistiska budskap, visa solidaritet, 
kärlek och formulera strategier om vad vi tycker bör göras i kampen mot alla former av rasism!  

AFR försökte skapa en mindre arbetsgrupp med representanter från några organisationer och 
politiska partier. Sammanlagt hade vi sex planeringsmöten. Anders Neergard skrev ett manifest 
som skickades ut i samband med inbjudan vi e-post till organisationer och politiska partier i 
Malmö. En lärdom inför nästa års Frihetsparad är att mobilisera under våren och skicka ut 
inbjudan till Frihetsparaden i april år 2018.  

Frihetsparaden inleddes på Möllevångstorget med tal från Malcolm Jallow. Först i tåget gick ett 
sambatåg och där efter hade vi det civilsamhället som följdes av flertalet politiska partier. Drygt 
300 personer deltog på Frihetsparaden som avslutades i Folkets Park med tal från flertalet 
deltagande organisationer och musik.  



 

 
7.0 Sökta medel 2017 

AFR har AFR sökt medel från Malmö Stad och fått avslag. Vidare har AFR sökt pengar från 
MUCF för ett projekt med fokus på att arbeta med skolungdomar. Dessvärre fick vi avslag på 
även den ansökan. I samband med planeringen av Frihetsparaden erhöll AFR finansiellt stöd från 
deltagande partier och organisationer. Stöd har även erhållits från ABF i Malmö utifrån den 
verksamhet som har bedrivits lokalt och ABF studieförbund har även stöttat föreningen. 

8.0 Opinionsbildning och media 

AFR har genom debattartiklar, manifestationer, seminarier och medverkan inom media lyft fram 
olika aspekter som berör afrosvenskar och deras utsatthet i det svenska samhället. AFR har även 
initierat och anordnat, paneldebatter, föreläsningar, filmvisningar och använda sig av hemsidan 
och anmälningsverktyget www.iwitness.se för att synliggöra rasism och afrofobi. AFR har en 
kontinuerlig strävan att synliggöra föreställningar kring vithet och svenskhet för att i sin tur 
kunna synliggöra de rådande rasistiska strukturerna. Genom att delta aktivt i samhällsdebatten har 
AFR lyckats skapa opinion och samhällsdebatt kring dessa frågor inte bara i Sverige men inom 
norden och resten av Europa. Integration, invandring, kultur eller religion är inte det 
huvudsakliga politiska problemet. Problemet handlar i grunden om rasism och de rasistiska 
strukturer som finns. Därför strävar AFR mot att stärka och uppmuntra afrosvenskar till att 
aktivt agera och formulera sig anti-rasistiskt samt att sprida kunskap om hur strukturell rasism 
och afrofobi fungerar och hur den kan motverkas. AFR har även varit aktiva inom olika lokala, 
nationella, regionala och internationella sammanhang. AFR har deltagit i möten med 
organisationer såsom European Network Against Racism (ENAR) och på nationell nivå valdes 
som en utav 15 civil samhälle organisationer som består av regeringens sakråd i frågor som berör, 
demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Under året har AFR även aktivt fortsatt dialog 
och lobba med representanter från olika partier inom Malmö Stad för att påverka det negativa 
beslutet om att inte öppna ett Afrosvensk Informations- och kunskapscenter dit afrosvenskar kan 
vända sig för stöd och hjälp.  

 

9.0 Internationella aktiviteter   
  
9.1 Europeiska delegation till Washington DC 19–23 september 2017  
  
En stor delegation med tio-tals politiker och aktivister med afrikanskt påbrå från Europa åkte till 
Washington DC för att delta i olika möten med representanter från amerikanska regeringen, 
kongressen, civil samhälle organisationer, näringslivet och medborgarrättsorganisationer. Resan 
anordnades av European Network Against Racism ENAR I samarbete med The German 
Marshal Fund, The Transatlantic Minority Political Leadership Conference och finansierades av 
Open Society Foundation. Syftet med resan var dels att diskutera gemensamma frågor som 
afrofobi, hatbrott, arbetsmarknaden, utbildning, socio-ekonomiska förutsättningar och ojämlikhet 
och dels för att knyta kontakter och skapa ett nätverk över atlanten. Här kan ni läsa mer om resan 
https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/TMPLC%202017.FINAL%20
REPORT.%20FINAL.pdf   
  



 

9.2 International Decade for People of African Descent Regional Conference 23-24 
November 2017.  
  
Den 23–24 november anordnades en regional konferens för Europa, Central Asien och Nord 
Amerika i FN I Geneve. Denna konferens hade som syfte att uppmärksamma årtiondet för 
Människor med afrikanskt påbrå och för att diskutera de historiska och nutida utmaningar och 
förslag på åtgärder. AFR representerades av vår ordförande Momodou Malcolm Jallow som var 
en utav huvudtalarna under konferensen. Här kan ni läsa hans tal 
http://www.nanews.net/news/swedish-mp-jallow-calls-for-justice-for-africans/   
  
 9.3 High Level Group meeting on Combating Racism, Xenophobia, and other forms of 
intolerance 5 December 2017  
  
High Level Group HLG är en samling av högtuppsatta regeringsrepresentanter till exempel 
ministrar från samtliga EU länder som träffas två gånger om året genom Europa Kommissionen 
för att diskutera valda ämnen som berör rasism och diskriminering och mänskliga rättigheter. Vid 
detta specifika möte var det afrofobi som för första gången skulle diskuteras och AFR 
representerades av vår ordförande Momodou Malcolm Jallow som också höll ett tal om Afrofobi 
i Europa med exempel från Sverige.    
 
9.4 Future DOCs  
Future DOC:s handlar om framtidens dokumentärfilmer och projektet finansieras genom stöd 
från bland annat ENAR (European Network against Racism). AFR ansökte och kom med i 
projektet. Projektet handlar om att låta människorättsaktivister träffa dokumentärfilmare i 
Europa. AFR var med på en workshop som handlade om att hitta sin kärna till sin 
dokumentärfilm och hur man pitchar sin film. AFRs förslag till dokumentärfilm handlar om att 
synliggöra den afrofobi som existerar inom socialtjänsten i Sverige.  
 
Del 2 i projektet handlade om att pitcha sin film framför ett antal dokumentärfilmare och sedan 
fick varje aktivist träffa samtliga filmare i fem minuter. Därefter fick filmarna välja vilka 
aktivisters filmidéer som de vill göra film av. AFR har gått vidare med en prisbelönad filmare, 
Gregor Pacek. Pacek har sökt pengar för att kunna göra en dokumentär film om socialtjänstens 
bemötande av afrosvenska familjer i Sverige. Dessvärre har han än så länge ej fått gensvar på sina 
ansökningar. Maria Dexborg har tagit kontakt med filmproducenter i Sverige utan någon 
framgång. Arbetet fortsätter om att göra en dokumentärfilm fortsätter.  
 

Styrelsen för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa - Underskrifter av 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017: 

___________________________        ___________________________ 

Malcolm Jallow, ordförande   Rukiya Ismail, vice ordförande 

___________________________  ___________________________ 

Maria Dexborg, Kassör   Ellinor Mehari, styrelseledamot 
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