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2020 - ETT UTMANADE ÅR

2020 var på många sätt ett spännande och svårt år för många av oss. Vi har gjort vårt 
yttersta för att påpeka detta för både regeringen och myndigheterna i syfte att värna om 
SIOS-medlemmarnas intressen. Vi på kansliet kan inte vara mer tacksamma för SIOS 
styrelse och ledningsgrupp, vilka blixtsnabbt sadlade om till en digital demokrati och 
utgjorde en sann resurs och ett viktigt stöd för personalen. Tillsammans har vi 
genomfört viktiga påverkansaktiviteter, möjliggjort antidiskrimineringsbyråns arbete, 
samt behållit vår operationella integritet. Deltagandet på SIOS styrelsemöten slog nya 
rekord och sammanhållningen stärktes. 



Kvinnokommittén samt SIOS Mellansverige 

SIOS Kvinnokommitté (KK) har vid årets slut genomfört styrelsemöten och 
ledningsgruppsmöten, samt diverse andra aktiviteter, såsom stadsvandring. Syftet 
med stadsvandringarna har varit att KK-s medlemmar ska få en kulturell förkovran i 
svensk stadshistoria och en tätare koppling till närmiljön.  Trots en inställd 
kulturfestival laddar KK-s styrelse om för en eventuell ny utomhusfestival under 2021. 
Vidare avser styrelsen, med stöd av kansliet, att ytterligare digitalisera styrelsearbetet.

SIOS Mellansverige har bland annat medverkat i ett nyskapande projekt om grön 
näring, vilket omfattade tre län. Projektet kröntes med en mycket lyckad digital 
konferens med hela 43 deltagare. Trots utmaningar har SIOS Mellansverige lyckats 
hålla en hög nivå på sina aktiviteter och leverera viktiga mervärden för medlemmarna.

Under november och december har SIOS representanter deltagit i en rad sammanhang 
såsom; anordnandet av Partsgemensamt Forum, regeringssamråd och dialoger kring 
mäns våld mot kvinnor, arbetsgrupper för kultur och civilsamhällets förutsättningar 
inom NYSTA, styrelsearbete med CIVOS, konsumenträtt för våra grupper, 
referensgruppsarbete för Forum för levande historia, seminarier om språkrättigheter 
för nyanlända med Delmos, samt möte med Sveriges Konsumenters ordförande och 
generalsekreterare kring eventuellt samarbete i ett gemensamt projekt. 

Ta hand om er hälsa!

Vi vill än en gång påminna er om att ta 
hand om er själva, och era närstående. 
Undvik att vistas trångt och med 
många, tvätta händerna noggrant och 
ofta, samt ta ut distans till era 
medmänniskor. Följ anvisningarna 
som finns på www.krisinformation.se
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Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige 
är en idéell förening som är partipolitiskt och religöst 
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 mång-
kulturellt samhälle med uppgift att driva språk-, kultur-, 
utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor som är 
gemensamma för medlemmarna.

I övrigt har byrån hållit ett stor antal samverkansmöten med andra 
antidiskrimineringsbyråer runt om i landet, bland annat kring skapandet av en 
gemensam utbildningsfilmserie på Youtube, gemensam uppvaktning av nya 
Diskrimineringsombudsmannen Lars Ahrrenius, med vilken vi ska mötas digitalt i 
januari. 

Vidare kan vi glatt meddela att byrån har av MUCF fått ett positivt besked kring 
verksamhetsbidraget för 2021, vilket förblir oförändrat. Byrån för även en ny dialog 
med Botkyrka Kommun om en utvidgning av verksamheten under 2021. Även 
Kvinnokommittén fick positivt besked från Jämställdhetsmyndigheten. I skrivande 
stund, den 23 december, har dock varken SIOS eller medlemsförbunden fått besked 
för sina respektive bidrag. Detta är mycket beklagligt, och kommer att tas med i 
underlaget för den årliga diskussionen kring bidragsgivningen som SIOS har med 
MUCF. Avslutningsvis vill vi alla på kansliet passa på att önska er alla mycket glada 
vinterhelger! OBS! Vi har vinterstängt på kansliet fram till den 11 januari 2021.

Antidiskrimineringsbyrån

Decemberrusning på byrån

Vi har fått in ett ovanligt högt antal 
diskrimineringsärenden på byrån i 
december, vilket har gjort att vi har 
fått omprioritera arbetet. Vår 
ambition var att i början av månaden 
hålla en öppen online-utbildning för 
SIOS medlemmar. På grund av 
tidsbrist flyttar vi på utbildningen till 
början på 2021. 




