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1. Mål 
AFR ska agera fristående, snabbt, flexibelt, kunna omvärldsbevaka, skapa förtroende 

och trovärdighet, integrera ett intersektionalitetsperspektiv 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 150 men alla är inte 

betalande medlemmar.  

 

3. Styrelse och Kansli 

 

 

3.1 Styrelse 

 Under verksamhetsåret 2016 har AFRs styrelse haft 6 möten 

Arbetsutskottet (AU) Jallow, Rukiya och Maria har haft reguljära möten för att 

styra den dagliga AFR verksamheten   

 

4. Projekt och samarbete 

 

4.1 Skolan, barn och ungdomar 

Under verksamhetsåret 2016 inledde AFR ett samarbete med Ungdom Mot Rasism och 

Pedagogisk Inspiration Malmö för att anordna en elevkonferens för en jämlikare skola den 7 

mars 2016. Elevkonferens hade som tema afrofobi och rasifiering. Denna gång med 

afrosvenska kvinnors upplevelser i fokus. På konferensen deltog 80 högstadieelever från 14 

av Malmö stads grundskolor för att fördjupa arbetet för en rättvisare och tryggare skola. 

Syftet med konferensen var för att öka elevernas kunskaper och att de själva ska kunna bidra 

till att främja en skolmiljö där alla barn och elever är delaktiga och känner sig trygga och 

respekterade oavsett bakgrund eller utseende.  

Konferensen lyfter särskilt fram afrosvenska kvinnors utsatthet och erfarenheter. Eleverna 

fick ta del av kvinnors självupplevda berättelser om hur det är att leva i Sverige som ung 

afrosvensk kvinna. Berättelserna tar upp sexism, hudfärg, religion och sexuell läggning. 

Eftersom konferensen anordnades dagen före internationella kvinnodagen 8 mars fick 

deltagarna ett feministiskt perspektiv för att fortsätta diskutera just kvinnors situation i 

samhället. 

Med kvinnornas berättelser ville vi sätta fokus på hur afrosvenska kvinnors situation ser ut i 

dag och ge eleverna ökad förståelse för maktordning, diskriminering och ojämlikhet. Eleverna 



och sina pedagoger fick samtidigt underlag för fortsatta diskussioner i skolan. Ellinor Mehari 

representerade AFR i samarbetet.  

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.   

4.3 Black Unity Brunch  

År 2016 startade AFR en ny verksamhet, Black Unity Brunch som fokuserar på afrosvenska 

barn och deras familjer. Black Unity Brunch är ett forum där vi kan skapa 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. Bortsett från 

brunchen i oktober har vi haft ca 40–50 deltagare totalt på varje brunch. På brunchen i oktober 

var vi närmare 100 deltagare. 

4 juni – tema - gemenskap och särskild fokus på afrosvenska barnfamiljer! 

6 augusti – Samtal om föräldraskap och könsnormer utifrån att Malmö Pride 

ägde rum samtidigt som barnen hade sin aktivitet. Förutom pysselhörna 

anordnades en tipsrunda om svarta kvinnliga ikoner och högläsning om Rosa 

parks. Anita Asante hade ett förebildssamtal i barnhörnan om hennes resa som 

fotbollsspelerska och tankar från ungdomstiden. 

3 september – Tema rötter. Erfarenhetsutbyte om betydelsen av våra rötter. 

Varje familj fick skapa sitt eget familjeporträtt och presentera dessa för 

varandra. Gäst: Zainab Ismail Jones som pratade om sin livsresa och betydelsen 

av rötter för henne. 

8 oktober – the kickoff till den 9 oktober, minnesdagen för när Sveriges del i 

den transatlantiska slavhandeln upphörde. Utöver ABF i Malmö samarbetade vi 

med Malmö Stad och ENAR (European Network against Racism). AFR bjöd på 

en buffé med smaker bjöd på maten och bjöd in ett flertal gäster som var en del 

av programmet. Vi hade levande musik, poesiläsning, tal och andra 

uppträdande. 

5 november – Den Afrikanska kontinenten, Vi lärde oss om den afrikanska 

kontinenten, information om olika länder, deras historia, flaggor och det gjorde 

vi bland annat genom att testa deltagarnas kunskaper om kontinenten.   

        3 december – Black Unity Christmas Brunch. Jul tema  

  



4 mars – Tema svarta kvinnor. Vi bjöd Heaven och Natalia från Stockholm för att 

inspirera våra deltagare. Heavens Workshop fokuserade på att inspirera och stärka 

kvinnor som en kickoff till den internationella kvinnodagen medan Natalias 

Workshop fokuserar på att stärka barnens självkänsla genom att fokusera på deras 

drömmar och kreativitet.  

 

5. Möte med Förskole förvaltningen i Malmö 

Representanter från AFR träffade en tjänsteman vid Förskole förvaltningen i Malmö Stad för 

att diskutera eventuellt samarbete. Behovet av att ha en dialog med Förskole förvaltningen har 

sin upprinnelse i att AFR dels blir kontaktad av föräldrar vars barn har blivit utsatta för 

afrofobi. Dels har det i kontakt med förskolor framkommit att det finns en avsaknad av 

kunskap om afrofobi hos personalen som arbetar på förskolorna. AFR skulle vilja erbjuda 

kunskap om afrofobi samt verktyg för hur man praktiskt kan arbeta med barnen avseende 

svåra ämnen som rasism och diskriminering på förskolan. Ett erbjudande lämnas om att AFR 

skall delta på förskolans dag. Dessvärre kunde ingen representant från AFR närvara på 

förskolans dag med anledning av sjukdom. 

6. Black Panters: Vanguard of the Revolution - ” Filmvisning och samtal” 

När: 7 maj 2016 på biograf Panora 

I samarbete med ARF, Folkets Bio, ABF i Malmö och Biograf Panora. Filmen är en 

dokumentär fr år 2015 regisserad av Stanley Nelson som på djupet utforskar Black Panthers 

och deras betydelse för omvärlden, inte minst för den afroamerikanska befolkningen. Vidare 

tar den upp den smärtsamma biten av en rörelse som spårar ur och vilka lärdomar och 

konsekvenser som tillkommer av något sådant. 

AFR blev inbjudna att delta i ett samtal efter filmvisningen. Samtalet fokuserade på Black 

Panters betydelse för svarta människor i stort, polisvåld och normaliseringen av rasism och 

afrofobi globalt och i dagens svenska samhälle. Det var 60–80 personer på visningen. 

Publiken var delaktig i samtalet och flera kopplingar gjordes till den aktuella situationen i 

Sverige. Leandro Schclarek Mulinari var moderator på samtalet samt Rukiya Ismail och 

Maria Dexborg var representanter från AFR. 

7. 12 juni Dagboksläsning, erfarenhetsutbyte och svarta författare – 

Feministisk festival i Malmö 

Dagboksläsning och erfarenhetsutbyte: Genom dagboksläsning delade vi våra erfarenheter om 

vardagsrasism, skrivna i våra dagböcker eller i minnet. Tanken var att det skulle vara 

personligt och ej politiskt som de ofta är i andra sammanhang. Syftet var att deltagarna skulle 

få ett forum och en möjlighet att tala om sina upplevelser och erfarenheter av rasism. AFR 

bjöd på en lättare fika. Forumet var svart, feministiskt, antirasistiskt och panafrikanskt 

separatistiskt för alla med anknytning till den afrikanska diasporan. Ett intimt möte med ett 

fåtal deltagare. 

Svarta författare: Gemensam läsning av den senaste svarta feministiska världslitteraturen. 

Diskussion om den afro feministiska litteraturhistorien och viktiga nedslag. Anknytning till 



dagens afrosvenskar om litteraturens betydelse. Lollo Fajte och Andi Jonsson representerade 

AFR i samtalet  

8. 13 juni Black Feminism – Feministisk festival i Malmö 

Panelsamtal utifrån ett svart feministiskt perspektiv i ämnen som antirasism, intersektionalitet, 

förtryckande maktstrukturer, kollektiv och organisering. Begrepp, teorier och bakgrund lyfts 

fram samt erfarenhetsutbyte, strategier och möjligheter. Samtalet tar sin utgångspunkt i 

dagens svenska samhälle där hatbrotten mot afrosvenskar ökar samtidigt som alltfler 

afrosvenskar höjer sina röster och en afrosvensk organisering är på frammarsch. Eventet var 

fullsatt med över 100 deltagare. Paneldeltagare från Black Coffee Malmö, Ungdom mot 

Rasism och AFR. I samarbete med ABF i Malmö? 

9. 21 juli – Black Lives Matter Protest/demonstration i Malmö 

Vi hade en stor demonstration i solidaritet med svarta I USA och hela världen. Det blev en 

lyckad demonstration med flera hundra deltagare och rapporterades i media.  

10.  Film och samtal 

I samarbete med ABF, biograf Panora, ARF och Folkets bio visades filmen Race 

den 1 augusti 2016. Vår ordförande Malcolm Jallow höll i en inledning samt i ett 

efterföljande panelsamtal. Filmen Race bygger på den sanna historien om den 

olympiska legenden Jesse Owens. Panelsamtalet syftade till att knyta rasism och 

afrofobi i dåtid och nutid både inom idrottsvärlden och andra livsrum. Upplevelser 

och erfarenheter av att vara svart i vårt samhälle. Vad har förändrats och vad 

detsamma? 

Deltagare: 

* Malcolm Jallow, ordförande i AFR 

* Anita Asante, fotbollspelare i FC Rosengård 

* Jimisola Larsen, idrottare 

11. 9 oktober – Minnesdagen för slaveriets avskaffandet I Sverige  

11.1 Film och Samtal – socialtjänstens bemötande av afrosvenska familjer 

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 som år 2016 valde AFR att ha 

samma tema på årets minnesdag, temat rättvisa. 

Som en del av minnesdagen valde AFR att ha ett unikt panelsamtal med fokus 

på socialtjänstens bemötande av afrosvenska familjer. Temat valdes då flera 



afrosvenska familjer har kontaktat AFR och uttryckt en känsla av diskriminering 

och rasism. Upplevelsen är att de ej blir behandlade som andra med anledning 

av sitt ursprung. En koppling programmet gjordes till den historik som finns 

med att splittra familjer med afrikanskt ursprung, inte minst under den 

transatlantiska 

slavhandeln. Eventet inleddes med en förkortad och summerande version av 

dokumentären ”för mina barn” av Jerzy Donus. Filmen tar upp temat om 

rättsosäkerheten när socialtjänsten omhändertar barn. 

Panelsamtalet var en inledning på en dialog som AFR hoppas kunna fortsätta 

under år 2017. Ett brukar perspektiv kom fram som tog upp tankar och känslor 

samt konkreta exempel på varför afrosvenskar upplever sig diskriminerade i 

kontakten med socialtjänsten. Vilket ansvar har man som tjänsteman och 

politiker för dessa frågor och vad skall till för det att det skall bli en förändring. 

Vidare berördes socionomutbildningen avseende ansvarsfrågan om att ta in 

begreppet afrofobi på socionomutbildningen och behovet av använda sig av 

norm- samt källkritiskt tänkande avseende kurslitteraturen. Slutligen fördes en 

diskussion om behovet av en utredning när det gäller socialtjänstens bemötande 

av afrosvenska familjer och insamling av jämlikhetsdata i Malmö stad. Publiken 

var engagerad och delade med sig av brukarperspektivet. I panelsamtalet blev 

det tydligt att socialtjänstens bemötande av afrosvenska familjer handlar om 

strukturell rasism och diskriminering och ej om en problematik på individnivå. 

Paneldeltagare 

* Carina Nilsson, politiskt ansvarig för sociala frågor i Malmö Stad 

* Diana Pohl, barnrättskämpe och grundare av organisationen Preact 

* Susanne Lundberg, universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete vid 

Malmö Högskola 

* Aisha Jamba, brukare med erfarenheter av rättsosäkerheten när det gäller 

socialtjänstens bemötande av afrosvenska familjer. 

* Moderatorer Maria Dexborg och Rukiya Ismail från Afrosvenskarnas Forum 

för Rättvisa 

Samarbete med: ABF i Malmö, biograf Panora, Folkets bio, Antirasistiska 

filmdagar, Malmö mot Diskriminering, Enar och Malmö stad. Panelsamtalet 

följdes av en filmvisning av filmen ”medan vi lever” där Richard Sseruwagi höll 

i en inledning. 

11.2 Konferens – Tema Rättvisa  

Malmö stad i samarbete med Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Malmö Mot 

Diskriminering, ABF och Malmö högskola vill anordnade den årliga 

konferensen till minne av Sveriges avskaffande av den transatlantiska 

slavhandel och med särskild fokus på ”Vägen till rättvisa” för den afrosvenska 



gruppen i Sverige. Sveriges rasistiska historia och arv från den transatlantiska 

slavhandeln är en bärande del utav samtidens afrofobi och det strukturella 

missgynnandet av afrosvenskar och andra utsatta grupper. Därför valde vi under 

2016 att organisera aktiviteter under 3 dagar för att dels uppmärksamma denna 

historia och dess konsekvenser och dels sätta igång ett samtal om ”Rättvisa” 

utifrån socio-ekonomisk, politisk och kulturella förutsättningar för afrosvenska i 

dagens Samhälle. Vi hade gäster från poliskåren i Skåne och Storbritannien, 

anti-rasistiska organisationer från England och Sverige, skolelever, politiker 

(men inga ansvariga styrande kommunalråd) och det blev en mycket lyckad 

konferens med fler besökare.   

12. Sökta medel 2016 

AFR har AFR sökt medel från Malmö Stad och ENAR och fått bidrag för att kunna 

genomföra aktiviteter under den 9 oktober och i anslutning till den 9 oktober. Stöd har även 

erhållits från ABF i Malmö utifrån den verksamhet som har bedrivits lokalt och ABF 

studieförbund har även stöttat föreningen. 

13. Möte hos Hatbrottsgruppen, polisen i Malmö september år 2016 

Dialogmöte med chef, samordnare och poliser som arbetar vid hatbrottsgruppen. 

Representanter från AFR och talesperson från Afrosvenskarnas Riksförbund närvarade på 

mötet. Därutöver var även kammaråklagaren Lena Körner närvarande. AFR presenterade sin 

verksamhet och tankar om hur ett samarbete skulle kunna se ut från vår förenings perspektiv. 

Iwitness fick en särskild punkt i dialogmötet. AFR är intresserade av att ha regelbundna 

möten med representanter från hatbrottsgruppen. Dock önskar AFR en särskild kontaktperson 

hos polisen som föreningen kan kontakta när afrosvenskar blir utsatta för hatbrott. Vidare 

framförde AFR sitt intresse för att det skapas en särskild instans som är extern som vid behov 

kan utreda poliser som brister i sitt arbete och begår tjänstefel. Det tydliggjordes att det finns 

behov av en dialog då hatbrotten mot afrosvenskar har ökat under de senaste åren och polisen 

behöver en lokal förankring för att kunna förebygga och bygga upp den tillit som 

myndigheten behöver. 

Båda parter var överens om att dialogen inledningsvis skulle kunna vara att utbyta kunskap. 

Vidare skulle båda parter fundera över hur vi kan gå vidare i kontakten. Samordnare Lina 

kommer att kontakta vår ordförande för att boka ett nytt möte efter årsskiftet. 

14. Resurssidan och Bokmässan 24 september 2016 

Under år 2016 blev AFR kontaktade av Lena Grönlund grundare av hemsidan – resurssidan.se 

Samtal om samverkan har påbörjats med uppdelningen att Grönlund uppdaterar hemsidan och 

AFR deltar i panelsamtal, debatter, konferenser i syfte att sprida kunskap om hemsidan. AFR 

har bland annat deltagit i en radiointervju vid Radio Malmöhus samt ett panelsamtal på 

bokmässan i Göteborg med fokus på vikten av representation inom barnlitteraturen. 

15. 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 samhälelt. Den  



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 rasisitiska 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 rasisitiska strukturer som 

finns. Därför strävar AFR mot att stärka och upmuntra 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 

Afrosvenskt Informations- och kunskapscenter dit afrosvenskar kan vända sig för stöd 

och hjälp.  

Styrelsen för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa. 
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