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1. UTGÅNGSLÄGET 
 
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR), har som målsättning att bli ”en ledande nationell och 
internationell aktör som med kompetens och trovärdighet driver frågor som berör arbete mot rasism, diskriminering 
och mer specifikt afrofobi, samt andra former av intolerans” (stadgan § 23).  
 

1.1 Kärnverksamhet 
 

AFR måste, inte minst mot bakgrund av de knappa resurserna, bli bättre än tidigare 
på att fokusera på våra kärnuppgifter och skapa långsiktig trovärdighet för det 
antirasistiska arbetet. AFR bör därför inrikta all verksamhet på att systematiskt och 
målinriktat bygga organisationen till att mobilisera och aktivera afrosvenskar i Sverige 
men också ge stöd till de som behöver. Styrelsen ges i uppdrag att under det 
kommande verksamhetsåret prioritera arbetet i hela organisationen på ett sådant sätt 
att detta underlättas. AFR:s kärnområden är: 

 
 Kunskapsinhämtning 
 Kunskapsförmedling, forskning och spridning av kunskap 
 Påverkans- och opinionsarbete 
 Bildandet av nätverk och partnerskap för att ena och mobilisera kring 

antirasism, islamofobi, antisemitism, hbtq-frågor, antiziganism och afrofobi 
 EU och internationell samverkan kring mänskliga rättigheter och asylfrågor 

 
1.2 Metoder 

 
AFR kommer att lägga fokus på följande metoder för att förverkliga intentionerna i 
kärnverksamheten: 

 
 Sociala medier, blogg, Facebook, Twitter, hemsidan, kommer att vara ett verktyg i 

kunskapsspridningen.  
 Samarbete med forskarvärlden för att inhämta och samla in kunskap 
 Utveckling av metoder för strategisk samverkan och partnerskap för det civila 

samhället   
 Lokal/regional samverkan, mobilisering och nätverksutveckling   
 Lobbying och dialogmöten för att kunna påverka beslutsfattare 
 Opinionsbildning och deltagande i medierna samt det offentliga samtalet 
 Utbildningar och informationsspridning  
 Samarbete och nätverkande på EU och internationell nivå kring mänskliga 

rättigheter och närvaro i antirasistiska forum och sammanhang.     
 
 

2. ORGANISATION 
 

De grundläggande principerna för organisationen står skrivna i AFR:s stadgar § 23 
och är utgångspunkt för det interna arbetet. Förutom att AFR ska vara demokratiskt 
och öppet, ska organisationen vara samlande, pluralistisk och politiskt medveten.  
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2.1 Kansli och personal 
 
Vi har inga anställda just nu.  
 
2.2 Kanslilokal 
 
Vi saknar en kanslilokal för tillfället.  

 
2.3 Styrelsen och förtroendevalda 

 
Styrelsen har för avsikt att hålla minst 6 styrelsemöten under arbetsåret. 
Förtroendemannarevisorn och valberedningen inbjuds till styrelsemötena vid behov.  

 
2.4 Arbetsutskott  

 
Inom styrelsen utses ett arbetsutskott (AU) som i samverkan ska bereda ärenden för 
styrelsen. AU träffas minst 4 gånger under arbetsåret. AU består av ordförande, Vice 
ordförande och kassör och vid behöv ytterligare en styrelseledamot.  

 
2.5 Särskilda arbetsgrupper 

 
Styrelsen kommer under året att utifrån verksamhetsplanen utse ett antal 
arbetsgrupper med en huvudansvarig för varje grupp. Arbetsgruppernas syfte är att 
arbeta med frågor inom vissa specifika sakområden. Till varje enskild arbetsgrupp 
kan adjungeras personer med sakkunskaper inom området. 

  
2.6 Medlemmar 

 
Enligt de senaste uppgifterna uppgår våra medlemmar till 200, men alla är inte 
betalande medlemmar. Det primära målet ska vara att behålla en god relation med 
medlemmarna och aktivt verka för nyrekrytering. Under 2018 kommer AFR även 
att satsa på en ökad demokratisering av organisationen och bland annat försöka 
minska avståndet mellan styrelsen och medlemmarna och göra dem mer delaktiga 
och aktiva i AFR:s fortlöpande verksamhet. Vi kommer även att satsa särskilt på att 
mobilisera och utbilda flera medlemmar som kan engagera sig i verksamheten. 

 
3.VERKSAMHETER-KUNSKAPSINHÄMTNING& KUNSKAPSSPRIDNING 
 

3.1 Kunskapsinhämtning och spridning 
De förändringar som sker i samhället och i vår omvärld kan ställa stora krav på 
uppdateringar och kartläggningar. AFR kommer under året att arbeta aktivt för att 
inhämta och bidra till att sprida ny kunskap i angelägna frågor som framförallt beror 
afrosvenskars livsvillkor. Kunskapsinhämtningen kommer bl.a. att ske dels genom 
mediabevakning och dels genom att ta kontakt med olika experter inom området så 
som forskare, aktivister, internationella och nationella myndigheter och 
organisationer.  
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3.3 Arbetet mot hatbrott (www.iwitness.se) 
 

AFR ska fortsätta arbeta med, utveckla och genomföra strategier för att förebygga 
och motverka hatbrott med afrofobiska motiv under verksamhetsåret 2018. Vi 
kommer att fortsätta sprida anmälningsverktyget www.iwitness.se genom att sprida 
kunskap om sidan bland civilsamhällets organisationer runt om i hela Sverige. Detta 
verktyg ska användas dels för att samla data (Jämlikhetsdata) och dels för att stödja 
afrosvenskar som har blivit utsatta för hatbrott. AFR kommer att genomföra 
lämpliga aktiviteter inom ramen för de tillgängliga resurserna för att uppmärksamma 
denna verksamhet under året.  

 
3.4 Utbildningar och seminarier 
 
AFR avser att utifrån våra ekonomiska förutsättningar fortsätta genomföra 
utbildningar och seminarier riktade till den egna gruppen men också till andra 
intressanta samhällsaktörer och frivilligorganisationer i frågor som rör afrofobi, 
diskriminering och rasism.  

 
AFR ska under året genomföra lämpliga aktiviteter i samband med 
uppmärksammandet av slaveriets avskaffande i Sverige den 9 oktober. AFR har som 
avsikt att planera en större konferens i år i samarbete med en bredare grupp aktörer 
från hela landet. (Malmö stad, ABF, MMD, Malmö högskola, Studentkåren Malmö, 
DO, Demokrati och Kulturministeriet, Forum för levande historia, Afrosvenska 
organisationer från hela Sverige etc.). Under 2017 anordnade AFR den 9 oktober en 
Frihetsparad (Liknande Pride) för att uppmärksamma (Black Lives Matter i Sverige). 
Ett flertal organisationer från civilsamhället och politiska partier deltog. Det är AFR:s 
ambition att göra en tradition av Frihetsparaden den 9 oktober.  

 
AFR har under året för avsikt att delta och eventuellt i mån av resurser anordna 
aktiviteter under följande events/dagar/arrangemang  

 
- 27 januari, minnesdagen för offren för förintelsen 
- 6 februari, samisk nationaldag  
- 8 mars, Internationella kvinnodagen 
- 21 mars FN:s dag mot rasdiskriminering.  
- 25 mars, FN:s Internationella dag till minne av slaveriets  
- 17 maj, Internationella dagen mot homofobi 
- Pride-festival i Malmö 
- 23 augusti, internationell dag för högtidlighållande av slaveriets avskaffande 
- 9 oktober, minnesdagen för slaveriets avskaffande i Sverige  
- 9 november, minnesdagen för Kristallnatten 
- 15–17 november Mänskliga rättighetsdagarna Stockholm 
- 18 december, Internationella flyktingdagen 

 
 
 

3.5 Informationsmaterial   
 

AFR har som avsikt under verksamhetsåret 2018 införskaffa, använda och sprida nytt 
informationsmaterial kring alla områden i vårt arbete. Broschyrer och tröjor kommer 
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att tryckas och spridas under året och i mån av de ekonomiska möjligheter som finns i 
AFR.  

 
3.6 Hemsidan  
 
Vi har en fortsatt ambition att under verksamhetsåret 2018 utveckla AFR:s hemsida. 
Hemsidan är en viktig punkt för informations och kunskapsspridning och 
nätverksbyggande med andra aktörer. AFR har som målsättning att fortsätta utvecklar 
sidan och göra den till en mer levande och interaktiv hemsida så att potentiella 
samarbetspartners och andra intresserade aktörer kan ta del av nödvändig information 
om vår verksamhet.  

 
3.7 Bloggen, Twitter, Facebook 

 
AFR har som målsättning att utveckla och vara en stark antirasistiskröst inom sociala 
media. Att utöka den antirasistiska aktiviteten på sociala medier för att nå ut till en 
större grupp människor och vara en opinionsbildande kraft. Dagens samhälle bygger 
på sociala kommunikationer via sociala medier.  
 
För tillfället driver AFR tre stycken Facebooksidor varav AFR:s huvudsida har ca 1300 
likes och 1302 följare. Vi har som målsättning att fördubbla antalet likes under 2018. 
Stop Afrofobi sidan har ca 5633 likes och vi har som målsättning att utöka antal likes 
till 6000 likes under året. Café Pan Arica FB sidan har ca 600 likes som vi har för avsikt 
att utöka till 1000 likes. Målet är att skapa en bättre dialog med medborgare i Sverige, 
främst afrosvenskar för att skapa plattformar där anti-rasistiskt budskap kan spridas 
och en positiv debatt kan föras. AFR kan vara en viktig och betydelsefull del i den 
opinionsbildning som förs i samhället, via sociala medier, därför ska vi vara en kraft på 
sociala medier som kan skapa trygghet, styrka och engagemang hos främst 
afrosvenskar.  
  
AFR har under längre tid haft som ambition att starta en blogg men inte hunnit göra 
det under föregående år. Nu har vi som målsättning att under 2017 starta en blogg 
alternativt nyhetsbrev som ska inkorporeras som en del utav hemsidan och spridas till 
främst bland medlemmar och eventuellt till en bredare allmänhet.  

 
3.8 Studiebesök/resor  

 
Under 2018 har AFR som ambition att söka pengar till en studieresa för främst styrelsen 
men också till en grupp afrosvenska ungdomar för att få lära sig mer om svartas historia 
och den transatlantiska slavhandeln genom att besöka ett flertal historiska museer och 
platser i England, Sierra Leone eller Ghana. Denna resa ska också leda till 
nätverksbyggande och kunskapsutveckling som ett verktyg i skapandet av egenmakt 
(Empowerment). En sådan resa kommer att ge gruppen minnen för livet och möjlighet 
att skapa värde för andra genom att dela med sig av det resan gett. I dessa tider med 
ökad rasism, afrofobi och främlingsfientlighet känns det extra viktig för AFR att arbeta 
med upplevelser som bidrar till solidaritet och insikten om att alla människor är lika 
mycket värda. Denna kunskap är en nödvändighet i dagens Sverige inte minst för att 
förstå konsekvensen av den transatlantiska slavhandeln i dagens Sverige samt vikten av 
att skapa ett samhälle där alla människor respekteras oavsett bakgrund, hudfärg, sexuell 
läggning, religiös trostillhörighet och funktionsnedsättning.  
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4. PÅVERKANSARBETE 
 

4.1 Ungdomssatsning  
 
AFR avser fortsätta med sin särskilda prioritering av afrosvenska ungdomar för att 
motverka de rasistiska organisationers framgångar bland skolungdomar men också 
arbeta normkritisk för att motverka den specifika typen av utsatthet som drabbar 
denna grupp inom skolan i synnerhet men också i det övriga samhället. Inom ramen 
för detta arbete ska AFR samarbeta med våra samarbetsorganisationer så som bland 
annat Ungdom mot rasism, MMD, ABF, Malmö stad och skolor för att bl.a. aktivt 
föreläsa om frågor som kan motverka rasism, afrofobi och stereotypifiering bland 
skolungdomar.  

 
4.2 Massmedialt arbete  
 
AFR ska under året delta aktivt i samhällsdebatten. Det sker bland annat genom 
pressmeddelanden, debattartiklar och insändare, sociala medier och genom 
deltagande i radio och TV. Ambitionen är att bilda opinion och att vara normkritisk 
i frågor som beror afrosvenskar och afrofobi. 

 
4.3 Rasistiska och främlingsfientliga partier 
 
Kampen mot de främlingsfientliga och rasistiska partiers framgångar är en av våra 
viktigaste frågor tillsammans med arbetet mot framförallt de afrofobiska, 
främlingsfientliga och rasistiska budskap som främlingsfientliga och etablerade 
demokratiska partier sprider. Det krävs en bred mobilisering mot den rådande 
politiska situationen för att minska rasistiska och främlingsfientliga partiers mandat i 
riksdag, kommuner och landsting men även regionalt och internationellt.  

 
AFR kommer att prioritera lokala/regionala mobiliseringar, skapandet av 
mötesplatser för diskussioner och debatt för att bemöta situationen. AFR måste i 
detta arbete fortsätta att jobba med påverkan av beslutsfattare. Därmed ska AFR 
utveckla ett nära samarbete med de politiskt valda, på riksnivå, i regionen och lokalt 
i kommunerna.  

 
 

4.4 Särskilt fokus på Socialtjänsten 
 
Under 2017 började AFR i samverkan med olika samhällsaktörer som berörs att 
utveckla en särskild prioriterad verksamhet med särskild fokus på afrofobi inom 
socialtjänsten. Denna verksamhet ska vara långsiktig och bygger på en normkritisk 
arbetsmetod som har för avsikt att synliggöra den systematiska diskrimineringen och 
missgynnandet av afrosvenskar inom socialtjänsten. Detta gör vi dels genom att 
erbjuda stöd till de som har varit offer för dessa rasistiska strukturer inom 
socialtjänsten och dels genom att sätta igång en politisk och samhällsdebatt i frågan. 
Arbetet med detta fortsätter under år 2018. Vi har för avsikt att söka 
verksamhetsbidrag och projektbidrag för att kunna säkerställa långsiktigheten och 
genomförbarheten av satsningen. Det är också en ambition om att skapa ett sakråd 
som ska bestå av socionomer, jurister och aktivister som har kompetens i sakfrågan.  
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4.5 Regeringens arbete mot Afrofobi 
 
AFR har för avsikt att bevaka, kritisk granska och bidra i regeringens påbörjade 
arbete med implementeringen av den framtagna handlingsplanen mot afrofobi. AFR 
ska efter förmåga delta i relevanta samtal och remisser i processen för att påverka 
implementeringen utifrån vårt eget perspektiv. Vi har också för avsikt att fortsätta 
vår deltagande inom regeringens sakråd under 2018.  

  
 
5. BEVAKNING 
 

AFR ska fortsätta omvärldsbevaka och kritiskt granska myndigheter och 
organisationer och beslutsfattare. AFR ska efter förmåga delta i relevanta remisser i 
frågor som rör mänskliga rättigheter, diskriminering och rasism och uppmärksamma 
viktiga internationella dagar mot rasism och diskriminering. AFR ska bevaka 
regeringens uppföljning av FN:s och EU:s mänskliga rättighetskonventioner och 
genomföra granskning av statliga rapporter. Vi ska också fortsätta bevaka och sätta 
press på regeringen för att ta fram en aktivitetsplan för att uppmärksamma och 
genomföra FN:s årtionde för människor med afrikanskt ursprung. 
 
AFR fäster stor vikt vid arbetet mot rasism inom FN:s mänskliga rättighetssystem 
och kommer särskilt att bevaka uppföljningen av FN:s 
rasdiskrimineringskonvention. AFR ska bl.a. bevaka CERD rapporteringen från 
regeringen och om möjligt bidra med en skuggrapport. 
 
 

 
6. INTERNATIONELLT ARBETE 
 

6.1 europeiska nätverk mot rasism (ENAR) 
 

AFR har för avsikt att fortsätta sitt arbete mot afrofobi internationellt genom sitt 
samarbete med The European Network Against Racism i Bryssel (ENAR). 
Som medlemmar i ENAR kommer AFR att medverka i det internationella arbetet 
mot rasism bl.a. genom vår medverkan i det europeiska utskottet för människor med 
afrikanskt ursprung och afro-européer och nätverkande med andra likasinnade 
organisationer runtom Europa.  

 
6.2 Transatlantiska samarbeten (Black Lives Matter, Valuing black lives, 
Congressional Black Caucaus, GMF)  
AFR kommer att fortsätta med att utveckla vårt samarbete med våra transatlantiska 
partners från USA. Vi har under de senaste åren fått en inbjudan till CBCC genom 
våra samarbetspartner valuing black lives. Vi har också en ambition av att bjuda 
representanter från Black Lives Matter till Sverige under verksamhetsåret. I med att 
dessa samarbeten oftast kräver stora resurser, kommer vi att göra det vi kan för att 
medverka utifrån de tillgängliga resurser som AFR har tillgång till. Efter de senaste 
årens USA-resor har många kontakter skapats. AFR ska aktivt vårda och behålla 
dessa kontakter som skapats för att vidare kunna nätverka kring områden som är av 
intresse för organisationen. 
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6.3 Andra internationella processer och kampanjer 
 

AFR avser att följa upp Sveriges arbete kring FN:s konvention för avskaffande av 
alla former av rasdiskriminering (CERD) liksom arbetet mot rasism inom FN:s 
mänskliga rättighetsråd samt medverka i det internationella nätverksarbetet mot 
rasism. AFR avser vidare att efter förmåga medverka i andra internationella rapporter 
i samarbete med bl.a. den Europeiska byrån för grundläggande rättigheter FRA och 
ENAR. Samverkan och erfarenhetsutbyte skall ske med liknande verksamheter i 
andra länder, såsom Maison De Port i Frankrike. AFR ska vidare vara öppen för att 
medverka och ingå medlemskap i andra internationella forum.  

 
 
7. KOMPETENSUTVECKLING 
 

AFR kommer under 2018 verka för att styrelsen får ökad kompetens inom 
organisationen angelägna kunskapsområden genom kontinuerliga utbildningar som 
kan vara nödvändiga för arbetet.  

 
8. FINANSIERING 
 

AFR har för avsikt under verksamhetsåret 2018, att söka verksamhetsstöd och 
projektmedel för att finansiera vår verksamhet och olika projektidéer inom ramen 
för verksamheten.  Det är viktigt att AFR successivt arbetar för att det ekonomiska 
stödet för verksamheten och olika projektidéer ökar, så att våra egna prioriteringar 
kan få genomslag i verksamheten.   
 
AFR ska vid sidan av detta utveckla arbetet för att hitta finansiering till 
aktivitetsområden som inte kan finansieras på vanligt sätt. Bland annat ska AFR se 
över vilka möjligheter som finns till samfinansiering med andra organisationer i 
exempelvis EU-projekt om rasism och diskriminering som är av intresse för oss.  
 

 


