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Oktober - november 2021 

 

Nytt på SIOS 

Vintern och kylan närmar sig och det börjar strax bli dags att ta fram vinterjackan, om 

den inte redan kommit fram. SIOS driver projektet ”SIOS – Tillsammans mot 

pandemin” för fullt. Projektet avslutas den 31 december. Föreningarna gör ett otroligt 

jobb när det kommer till att finnas tillhands för sina medlemmar och närsamhället i 

motverkandet av de negativa konsekvenserna som har kommit av Coronapandemin. 

Tillsammans försöker vi öka medvetenheten runt behovet av att alla som kan går och 

vaccinerar sig mot covid-19. På hemsidan finns inom kort de översatta 

projektbroschyrerna Vaccinera dig! på de olika språken. Sprid gärna dessa vidare i 

förbunden och föreningarna. Projektet håller också på att ta fram en kort informativ 

film om betydelsen av att vaccinera sig som förhoppningsvis under december kommer 

finnas tillgänglig på SIOS hemsida. Tack för ett gott samarbete så här långt! 

I övrigt fortsätter SIOS styrelse och kansli att representera medlemsorganisationerna 

i de samverkansformer vi har med våra samarbetsorganisationer såsom CIVOS, 

Sveriges Konsumenter, IKA, NOD, Folkspel, mm. 

  

Kvinnokommittén och regionala SIOS 

SIOS Kvinnokommitté arrangerar en kulturfestival om kvinnan som kulturbärare. 

Söndagen den 14 november är det öppet hus kl. 14:00-16:00 på Kristinehovs 

Malmgård (Kristinehovsgatan 2 Stockholm). Kom och njut av kulturen, inspiration 

från våra länder, våra kläder, huvudbonader och ta del av vår levande historia.  

Arbetet med regionala SIOS har börjat komma igång. I Malmö hade SIOS 

Kvinnokommitté och Regional SIOS Syd ett möte för förbundens föreningar i 

samarbete med, Iranska riksförbundet där temat var den Kvinnliga rösträtten som  
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fyller 100 år i år. Representanter från SIOS och SIOS Kvinnokommitté var på plats och 

företrädde styrelsen och Kvinnokommittén och försökte bidra till en ökad organisering 

av våra föreningar regionalt. I början av 2022 kommer även ett liknande möte att hållas 

i Göteborg för föreningarna i Västra Götaland. Inbjudan kommer senare. SIOS projekt 

”SIOS – Tillsammans mot pandemin” kommer också se till att organisera möten för de 

regionala och lokala föreningarna i så väl Malmö, Göteborg som i Mellansverige. 

Inbjudan väntas skickas ut till förbunden inom en snar framtid.    

  

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd 

ADB har lämnat in ett remissvar på utredningen SOU 2021:56 Nya regler om 

utländska föräldraskap och adoption i vissa fall där vi tillstyrker de förslag som 

framgår i kapitel 4 och som underlättar möjligheten för barn födda utomlands att få båda 

sina föräldrar fastställda i Sverige. Ta del av remissvaret på SIOS hemsida. 

Efter att ha uppvaktat Stockholms stad tillsammans med de två andra Stockholms 

byråerna angående samarbete/finansiering har vi nu bokat in ett möte med 

socialborgarrådet om ett par veckor. 

Den 12 november hade ADB tillsammans med de andra antidiskrimineringsbyråerna i 

Sverige bjudit in de myndigheter som arbetar med de frågor som byråerna kommer i 

kontakt med. Syftet var bland annat att ge dessa aktörer en förståelse för vår 

verksamhet och därmed skapa bättre förutsättningar i allas arbete mot diskriminering. 

ADB har i oktober medverkat på Bokmässan i Göteborg där vi pratade i en panel om 

civilsamhällets framtid och de diskriminerande strukturerna som hotar etniska 

organisationers framtid i Sverige. Vidare har ADB hållit cirka sju föreläsningar i en 

serie utbildningsinsatser för de förtroendevalda i SIOS medlemsförbund. 

Under denna period upplever ADB ett högt söktryck i vår rådgivande verksamhet. Om 

någon av er, eller någon ni känner behöver rådgivning tveka inte att mejla oss på 

syd@adb-stockholm.org, eller ring oss på 08-6430988.   
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