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1. Inledning
Lika Rättigheter för Integration (Equal Rights for Integration) är en ideell, religiöst och
politiskt obunden organisation Föreningens huvudsakliga ändamål är att främja mänskliga
rättigheter, integration och mångfald. Föreningen arbetar för integration av såväl nyanlända
som andra personer som upplever svårigheter med sin integrationsprocess i det svenska
samhället. Föreningens arbete byggs på demokrati och ickediskriminering dvs. alla
människors lika värde oavsett kön, köns identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Lika Rättigheter för Integration (LRI) för
integration1 som process som kan hjälpa människor att etablera sig i ett nytt samhälle. Att
främja mångfald innebär i vårt arbete att öka förståelse genom att bygga broar, öka
förtroendet och kommunikation mellan olika grupper av medborgare och samhällets
verksamheter. Detta görs för att ändra attityder som skapar utanförskap samtidigt som att
stimulera människor att själva och i gemenskap skapa förutsättningar för känslan av
tillhörighet och delaktighet i samhället.

2. Medlemmar
Föreningens medlemsantal är cirka 40 medlemmar varav ungefär 30 är medlemmar som
betalat full avgift. Till detta kommer ett stort antal ickemedlemmar som till och från deltar i
föreningens öppna verksamhet språkvänner.

3. Medlemsrekrytering under 2015
Föreningen har aktivt annonserat efter volontärer på hemsidan, hos volontärbyrån, samt
aktivt föreläst om föreningen för ej etablerade svenskar på Portalen (Norrköping) och SFI
(Norrköping). Sedan slutet av 2015 har verksamheten upplevts som mer stabil och inte lika
mycket arbete har lagts på rekrytering av medlemmar.

4. Språkvänner
”Språkvänner” är en central aktivitet för föreningens verksamhet i Norrköping och fungerar
som en träffpunkt för personer som vill förbättra och träna prata svenska i en
1

1 I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får
medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter
den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär

vardagssituation, eller de som redan pratar svenska och vill göra en insats att hjälpa andra
hitta rätt i språket och samhället. Formen är ett inledande större möte följt av diskussion i
mindre grupper. Under språkvänner tar vi även ämnen som, samhällsinformation svenska
normer och koder vilka är rättigheter och skyldigheter invånare har i dagens samhälle;
Syftet med ‘Språkvänner’ är att genom skapa mötesplatser och bygga broar mellan olika
grupper av människor i det svenska samhället samt ändra attityder som skapar utanförskap.
Aktiviteten Språkvänner har under 2015 genomförts onsdagar i ABFs lokaler på
Västögtagatan i Norrköping. Förutom ett kort uppehåll kring jul har språkvänner samlats
varje onsdag, även under sommarmånaderna. Antalet besökare har varierat mellan knappt
10 till ett trettiotal. I synnerhet under flyktingströmmen under hösten 2015 ökade trycket och
föreningen har fått arbeta för att anpassa verksamheten utifrån besökare/medlemmars
behov och språknivå, samt jobbat med tolkning för nyanlända. Vid vissa tillfällen har
föreningen gjort besök eller studiebesök i närområdet, det omfattar,
● besök och guidad tur på Fysik och Elektronik, Campus Norrköping
● besök i galleri Kamelont och möte med konstnär Sahar Burhan
● gemensamt besök på Cnema Norrköping.
● gemensamt grilltillfälle i Folkparken
Diskussionerna vid språkvänsträffarna på onsdagar har utgått från ett gemensamt tema som
presenterats och/eller som diskuterats i mindre grupper för språkträning. Några exempel på
teman som använts från 2015 är,
● Boende i Sverige, hur fungerar det?
● Seder & bruk i olika länder
● Styrelsearbete
● Att skriva CV, söka jobb
● Semester i olika länder
● Diskrimineringslagen
● mm
En längre lista på teman som använts vid onsdagsträffarna finns i bilaga 1,

Medlemmars egna aktiviteter
Som medlemsförening är ett syfte med Lika rättigheter för integration att underlätta och
möjliggöra medlemmars egna initiativ. Under året har ett antal sådana initiativ kommit ur
Språkvänner. Dessa omfattar,
● Under flera perioder utifrån behov, veckovis grammatikundervisning i ABFs lokaler i
samband med onsdagstillfällena.
● Varje vecka under sommaren, början av hösten, guidad utomhuspromenad i grupp i
Norrköping city
● Veckovis under stor del av året, datorstödd språkinlärning. Detta genomfördes i
samarbete med ABF som tillhandahållit lokal och datorer. till en medlem från Lika
rättigheter för integration som hållit i undervisningen.
● Julbord med gemensam matlagning på Hemgården (lokal via ABF)

●

Medlemspresentationer under onsdagstillfällena (språkvän). Medlemmar har för den
större gruppen presenterat,
○ Min resa till Sverige
○ Utflykt till naturområde

5. Möten, föreläsning, kurser och mässor
Under året har föreningen deltagit och i en rad mässor och kurser.

Februari
Lika rättigheter för integration presenterade deltog i Norrköping kommuns “Mässa för det
civila samhället” där olika aktörer höll föredrag och seminarier kring civilkurage och
samhällsengagemang. Föreningen presenterade verksamheten i egen monter,
http://equalrights.se/massafordetcivilasamhallet/

Mars
Inför den internationella kvinnodagen, 7 mars, bjöd föreningen in docent Fataneh Farahani
att till en föreläsning på temat: “Bortom kulturella krockar  Hur kvinnor förhandlar sexism
och rasism i ett föränderligt kulturellt landskap” på Norrköpings huvudbibliotek.
http://equalrights.se/forelasninginforinternationellakvinnodagen/

April
Föreningen deltog i paneldebatten till den “Idékvällen om integration” som anordnades på
Arbetets museum och som lockade ett stort antal deltagare till diskussion och nätverkande
på temat integration i praktiken.
http://equalrights.se/idekvallochpanelsamtalomintegration/

Maj
Styrelsemedlemmar från Lika rättigheter för integration deltog vid rikskonferensen i
Eskilstuna kring konceptet “Språkvänsmatchning/flyktingguide”.
https://www.facebook.com/equalrightsforintegration/posts/1681638482060178

JuniAugusti
Språkvänner sommaröppet varje onsdag

Oktober
Styrelsemedlemmar från Lika rättigheter för integration deltog vid uppstartsubildningen i
Eskilstuna kring konceptet “Språkvänsmatchning/flyktingguide”.

November
Under 2015 har Lika rättigheter för integration deltagit i de globala veckorna i både
Norrköping och Linköping. I Norrköping presenterades föreningens verksamhet på ABF och i

Linköping deltog föreningen i “föreningsdagen” på Huvudbiblioteket där en rad föreningar
presenterade sig,
http://equalrights.se/globalanorrkoping2015/
http://equalrights.se/globalalinkoping2015/

6. Verksamhet i Linköping
Under 2015 har föreningen genomfört två språkvänstillfällen i Linköping liknande de i
Norrköping. Mot slutet av 2015 har Lika rättigheter för integration deltagit i den
samordningsplanering som Linköpings kommun initierat för att söka pengar från
länsstyrelsens paragraf 37 för flyktingmottagande på föreningarnas vägnar.

Bilaga 1
Detaljerad lista på teman för aktiviteten språkvänner i Norrköping
● Föreläsning/samtal Diskrimineringslagen
● Föreläsning/samtal konstutställning
● Föreläsning/samtal Min framtidSveriges framtid
● Föreläsning/samtal om mina fritidsintressen
● Föreläsning/samtal Om påsken i olika länder
● Föreläsning/samtal Om semester i olika länder
● Föreläsning/samtal Uppföljning Campus och volontärsarbete
● Föreläsning Boende hur funkar det i Sverige?
● Föreläsning Bortom kulturella krockar
● Föreläsning och samtal Integration  hur gör vi?
● Föreläsning om att studera på Universitet
● Föreläsning/samtal Lika rättigheter och integration
● Föreläsning/samtal Livsberättelse lyckad integrationsresa
● Föreläsning/samtal Metoder att lära svenska på egen hand
● Föreläsning/samtal Seder & bruk i olika länder
● Föreläsning/samtal Styrelsearbete
● Föreläsning/samtal att skriva CV, söka jobb
● Föreläsning/samtal Vem är det som ska integreras och hur?
● Natur och kultur på svenska
● Samhällskunskap Föreningar och studieförbund LMA
● Sång och musik på svenska, arabiska och engelska

