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NYTT ÅR – NYA UTMANINGAR
Vi hoppas att ni alla har haft en bra start på det nya året och fått lite välförtjänt vila
under långhelgerna. Coronapandemin fortsätter att hålla sitt grepp om så väl Sverige
och världen, som föreningslivet. Vi vet att ni alla, precis som vi, kämpar på för att hålla
ställningarna och flaggan i topp, så gott det går. Ni gör alla ett otroligt bra jobb, fortsätt
att kämpa på!
Kansliet arbetar på som vanligt, men med förändringen att Erica från januari arbetar
halvtid på grund av arbetsbrist. Men vi hoppas på att kunna beviljas något projekt till
SIOS, av de vi nu söker, som kan möjliggöra mer arbete framöver.

SIOS har deltagit i årets första PGF-möte. Vi har också under januari haft årets första
LG-möte och styrelsemöte. Protokollen från dessa kommer skickas ut inom en vecka.
Både SIOS och SIOS Kvinnokommittén är nu i en period av att söka projektbidrag då
flera utlysningar finns just nu. Vi hoppas att det ska kunna möjliggöra lite nytt
spännande arbete. Förbunden kan komma att bli kontaktade om projektidéerna.

SIOS Kvinnokommitté
SIOS Kvinnokommitté har i början av
det nya året genomfört ett möte i
Göteborg med representanter från
föreningar där. De planerar även för
ett möte i Malmö under februari.
Dessa två möten kommer följas upp
med ytterligare två. Utöver det
genomförs aktiviteter och
styrelsearbete efter bästa förmåga med
hänsyn till rådande Coronapandemi.

Antidiskrimineringsbyrån

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har ovanligt många ärenden i år. Byrån
arbetar även för en fördjupning av samarbetet med Botkyrka kommun. Ett eventuellt
avtal kan komma att skrivas med kommunen i början av mars.
Utöver Antidiskrimineringsbyråns ordinarie arbetsuppgifter kommer de även under
den kommande tiden ta fram ett remissvar till Remiss av delbetänkande Effektivare
tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området
SOU (2020:79). Remissen har sitt sista inlämnande i maj.

Kommunikation-Utbildning

Remisser
SIOS har svarat på remisserna Utkast
till delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden
2021–2027 och Hållbar socialtjänst –
En ny socialtjänstlag.
Ni kan ta del av remissvaren på SIOS
hemsida.

Svenska Folkspel har utdelat extra medel till SIOS ur vilka medlemsförbundens
styrelser kan ansöka om stöd för en utbildning om diskriminering eller angränsande
demokratifrågor som kan genomföras av SIOS.
Utöver detta kan varje medlemsförbund som länkar till SIOS och
Antidiskrimineringsbyråns hemsidor på sin hemsida och lägger upp våra banner få ett
ekonomiskt stöd.
Intresse för dessa två möjligheter anmäls till kansli@sios.org senast sista februari.

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
är en ideell förening som är partipolitiskt och
religiöst obunden.
SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända
och icke erkända minoriteter som i samarbete med alla
demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett
mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk-,
kultur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska
frågor som är gemensamma för medlemmarna.
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