
Presentation av SIOS 

 

Asha Ismail Mohamud 

20160826 SIOS Asha Ismail 



       SIOS  

 
 Vad är SIOS och vad vill vi. 

 Presentation av SRFS 

Invandring berikar lokalekonomin 
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SIOS medlemsförbund 

    Assyriska RF, Chilenska RF, Eritreanska RF, 
Finlandssvenskarnas RF, Grekiska RF, Iranska 
RF, Italienska RF, Kinesiska RF, Kurdiska RF, 
Polska RF, Portugisiska RF, Ryska RF, Serbernas 
RF, Serbiska ungdomsorganisationen, Somaliska 
RF, Spanska RF,Syrianska RF, Turkiska RF, 
Turkiska Kvinnoförbundet, Ukrainska Alliansen och  

 Yarsan RF 
 
 

 

21 förbund med ca 300 lokalföreningar  

och drygt 75 000 medlemmar  



 

REGIONAL SIOS 

 
 

Regional SIOS Västra Götaland  

 

Regional SIOS Mellansverige  

 

Regional SIOS Syd  
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Tre fokusområden 

Språk, kultur och identitet 
   Modersmål, flerspråkighet, svenska som andraspråk, kultur, 

 utbildningssystemet 

 

 Jämlikhet och mångfald 
    Arbetsliv, boende, äldrefrågor, funktionshinder 

 
 

Utveckling av demokratin 
Delaktighet, diskriminering och rasism, jämställdhet, 

föreningsliv/folkrörelsefrågor, information 
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SIOS är medlem i 

Folk och Försvar 

Sveriges konsumenter 

Svenska Folkspel 

CIVOS (Civilsamhällets organisationer i 

samverkan) 

Deltar i Landsbygdsnätverket 

Deltar i styrgruppen för uppföljning av 

överenskommelsen mellan regeringen, idéburna 

organisationer inom integrationsområdet och 

Sveriges Kommuner och Landsting 



Varför Landsbygden 

Allt större andel av Sveriges befolkning 

har utländsk bakgrund. 

Ofta bor de i storstäderna. 

Få av dem finns på landsbygden. 

Många är arbetslösa. 

Är landsbygden ett alternativ för 

invandrade svenskar? 
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Landsbygdsnätverket går ut med 

ett projektförslag 

På regional och lokal nivå. 

Ett samarbete mellan kommunen, Leader 

grupper, HSSL, SIOS och andra etniska 

organisationer, för att stärka de etniska 

organisationernas möjligheter att få flera 

medlemmar. 
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Stöd till etniska organisationer 

 
För att utrikesfödda ska kunna bli en del 

av det svenska samhället behövs att de 

blir verksamma i olika föreningar. 

Nyanlända bör bli medlemmar och aktiva i 

etniska föreningar. 
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• Ta hjälp av etniska organisationer 

 

Organisera utflykt till landsbygden: 

Vuxna och ungdomar 

Praktikplatser inom lantbruk (företag) för 

skolungdomar.. ( Det kanske finns 

föräldrar som redan är medlemmar i 

föreningar och som kan organisera det 

här.) 
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 Integration är en tillväxtfråga 

för Sveriges landsbygd 
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Nya svenskar har unika erfarenheter och 

kunskaper som landsbygden skulle kunna ha 

stor nytta av. 

Sverige måste bli bättre på att ta tillvara 

nysvenskarnas kompetenser. Då kan vi lösa en 

del av de utmaningar som landsbygden står 

inför. 

Alla människor har en stark vilja att försörja sig. 

 



Presentation av SRFS 

 
Förbundet bildades 1995 med 

ändamål att tillvarata och främja det 

somaliska folkets intressen gällande 

etniska, kulturella, språkliga och 

sociala frågor. SRFS har mer än 40 

lokalföreningar runt om i Sverige och 

flertalet stora medlemsorganisationer 

finns i Stockholmsregionen. 

 
SRFS Asha Ismail 
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