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Inledning 

Interfem är en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter för kvinnor 

och transpersoner som blir rasifierade. Föreningen har som ändamål att bland sina 

medlemmar och hos allmänheten öka kunskap och medvetenhet om strukturell 

rasism och sexism i ett samhälle präglat av ojämn resursfördelning, och hur dessa 

interagerar med varandra och andra former av diskriminering, förtryck och 

maktrelationer i samhället, samt att föra feministiskt antirasistiskt 

förändringsarbete. Interfems verksamhet bygger på ett normkritiskt 

genusperspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Interfem 

grundades 19 november 2006. 

 

Medlemmar 
Interfem hade 143 betalande medlemmar 2016 varav 118 kvinnor, 14 transpersoner 

och 11 män.  Föreningen har lokala medlemsgrupper i Malmö, Göteborg, Uppsala, 

Norrköping och Stockholm. Utöver Interfems betalande medlemmar finns ungefär 

lika många som är aktiva i Interfem utan att betala medlemsavgiften. 

 

Betalande medlemmar 
Stockholm 73 

Göteborg/Västra Götaland 27 

Malmö/Skåne 16 

Uppsala 12 

Norrköping/Linköping 4 

Umeå 4 

Övriga landet 7 

Facebook och nyhetsbrev 

2 217 personer är med i Interfems offentliga facebookgrupp. 3 284 personer gillar 

Interfems facebooksida och 3 243 personer följer Interfems facebooksida. 
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Årsmöte och förtroendevalda 

Årsmöte hölls 10 april 2016 i Stockholm. Vid årsmötet valdes följande: 

Interfems styrelse 2016–2017 

Deidre Palacios (ordförande) 

Lisbeth Estrada Perez (viceordförande) 

Zeynep Erdal (kassör) 

Halima Handulleh 

Cecilia Novoa 

Gisela Rossi Santillan 

Evangelina Nicola Alack 

Pepule Brodrej, (suppleant/ordinarie) 

Sooz Romero (suppleant) 

 

Pepule Brodrej valdes in som ordinarie ledarmot på styrelsemöte (25/9) efter att 
Evangelina Nicola Alack avgått som ledarmot. 

 

Revisorer 

Bella Ghavajand valdes till föreningens revisor och Emmanuelle Sylvain till 
revisorssuppleant. Cecilia Carlsson valdes som Interfems auktoriserade revisor.  

Valberedning 

Amanda Chavarria Persson, Arjumand (Aje) Carlstein, Bianca Garrido, Embla Isaura 

Del Carmen och Javiera Cifuentes (sammankallande) valdes till valberedningen. 

 
Styrelsens arbete och föreningsutveckling 

Styrelsen har haft 4 möten. Under 2016 har styrelsen fokuserat på interna processer 

och  föreningsutveckling.  Styrelsen har fattat beslut om, baserat på en efterfråga från 
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aktivister bosatta i Umeå, att starta upp en lokalgrupp i Umeå. Under 2016 planerade 

styrelsen för att skapa förutsättningar för engagemang i Interfem i Umeå men på 

grund av snäva tidsramar har planerna flyttats fram till 2017. I syfte att utveckla 

Interfems verksamhet samt skapa hållbarhet och långsiktigthet tog styrelsen beslut 

att Interfem ska anställa en verksamhetsutvecklare under 2017.  

Under 2016 har Interfems ny hemsidan lanserats. På uppdrag av styrelsen har Tine 

Alavi ansvarat för att utveckla och uppdatera den nya hemsidan.  

 

Mål- och Visionsgruppen 
Under årsmötet 2016 antogs en motion om att skapa en mål- och vision arbetsgrupp 

med syfte att ta fram ett styrdokument där Interfems gemensamma visioner och mål 

formuleras. Interfems styrelsen har fått i uppdrag att delegera till arbetsgruppen.  

Mål och visionsgruppen har haft ett fysiskt möte i Malmö och kontinuerliga virtuella 

möten med start i slutet av sommaren. Under möten har samtal om strategier för hur 

gruppen på effektivaste sätt kan täcka medlemmars visioner och mål. Arbetsgruppen 

utvecklade två enkäter, en på svenska och en på engelska. Dessa skickades till 

Interfems medlemmar via nyhetsbrev. Information spreds även på sociala medier. 

Enkäterna var öppna för svar fram till årsskiftet 2016/17. Arbetsgruppen har 

sammanställt en arbetsplan uppdelat på alla medlemmar och som utgår från att 

genomföra en sammanställning och analys av svaren. Resultaten, i form av ett 

styrdokument och eventuellt manifest, ska vara färdigställt till årsmötet. 

 

Anställda på Interfem 

Under 2016 har Interfem haft fyra kollektivanställda. Zakia Khan, ekonom och 

projeksamordnare 100%, tjänstledig 50% från maj 2016, Berolin Deniz, utbildare och 

metodutvecklare 100%, föräldraledig från april 2016, Alejandra Ganem Cuenca, 

projektledare Min hälsa mina rättigheter 100%, föräldraledig från juni 2016, Tine 

Alavi, projektledare Blattequeers i film 50%, tjänstledig från september 2016, 

Madelen Lundin, tjänstledig hela 2016 och Wendy Francis som konsult i utbildning. 
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Könsfördelning bland kollektivanställda i Interfem: 0% män, 100% 

kvinnor/transpersoner. 

Verksamheten har minskat under verksamhetsåret 2016. I januari 2016 hade 

Interfem 3,5 heltidsanställda och i december 2016 en person anställd på 50%. 

Antalet kontorsrum minskade från 3 st i januari till 1 st i december. Minskningen 

beror på att Interfem haft färre finansierade projekt och sålt färre utbildningar. 

Interfem har sina kontor i Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40, på Söder i Stockholm. 

 

Interfems projekt och verksamhet 2016 

Interfem har drivit tre projekt under 2016: 

• Blattequeers i film (avslutat augusti 2016) 

• Min hälsa mina rättigheter (år 2 av 3 avslutat september 2016) 

• Redefining Nordic Feminism (pågår till september 2017) 

 

Blattequeers i film (finansierat av MUCF)  
Huvudmålet för projektet har varit att skapa ett intersektionellt film- och 

metodmaterial med fokus på hur rasism samverkar med sexism, hetero- och 

cisnormativitet. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13–25 år samt 

specifikt unga transpersoner, queer, lesbiska eller bisexuella tjejer som har 

erfarenheter av rasism. Genom projektet har Interfem producerat tre kortfilmer samt 

producerat och tryckt upp en affisch som heter BlatteQueers-testet för att synliggöra 

representation i filmer. Filmerna finns tillgängliga online via vimeo: 

• Aliki (2015): https://vimeo.com/180877819 

• Förstår du vad jag menar (2015): https://vimeo.com/180701155 

• TV-serien (2016): https://vimeo.com/180709648 

 

Min hälsa mina rättigheter (finansierat av MUCF) 
Syftet med projektet är att stärka nyanlända kvinnors och transpersoners som 

rasifieras rättigheter inom hälso- och sjukvård för att bidra till deras hälsa och 
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välbefinnande. Nyanlända kvinnor och transpersoner som blir rasifierade har 

deltagit i fokusgrupper, workshops och intervjuer för att kartlägga vilka behov de har 

när det gäller information om hälso- och sjukvården och material. Under 2014–2015 

genomförde Interfem en förstudie med finansiering från Stockholms läns landsting 

där vi identifierade följande problem: 

• Det saknas kunskap hos nyanlända om hur hälso- och sjukvården fungerar i 

Sverige, vilket leder till att nyanlända inte söker eller får den vård de behöver. 

• Personer som migrerar till Sverige får olika information om sina rättigheter inom 

hälso- och sjukvården beroende på vem de träffar på de olika myndigheterna 

• Nyanlända och asylsökande känner sig ofta dåligt bemötta av personal inom 

hälso- och sjukvården och andra myndigheter 

• Asylsökande har ofta behov av hälso-och sjukvård som de inte får tillgång till på 

grund av sin asylstatus. 

 

Genom projektet har Interfem spridit information om hur hälso- och sjukvården 

fungerar. Vi har även spridit information om hälsorättigheter till nyanlända kvinnor 

och transpersoner. Informationsmaterial är utvecklat tillsammans med kvinnor och 

transpersoner som själva har migrerat till Sverige. Boken ”En guide till hälso- och 

sjukvården i Stockholms län” kan laddas ner gratis som pdf via vår hemsida eller 

beställas mot en kostnad. 

 

År 2 av projektet avslutades september 2016. År 3 av projektet fortsätter under 2017. 

2017 har vi särskilt fokus på sexuella och reproduktiva hälsorättigheter. Vi planerar 

att hålla workshops och ta fram material om sexuella och reproduktiva 

hälsorättigheter på olika språk. 

 

Redefining Nordic Feminism (finansierat av Nordiska rådet) 
Syftet med projektet ”Omdefiniering av nordisk feminism” är att skapa ett nätverk av 

antirasistiska feminister som kan utbyta erfarenheter kring organisering och 

strategier. Interfem har funnits i Sverige sedan 2006, i Finland sedan 2014, i Norge 

2015 och i Danmark 2016. I nätverket ingå även representanter från Sápmi och 

Åland. Inom ramen för samarbete träffas vi för strategidiskussioner. Vi bjuder in 
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allmänheten till samtal kring antirasistisk feminism. Ett 30-tal nordiska feminister 

har deltagit i  nätverksmöten under verksamhetsåret.  

 
I mars arrangerades ett nätverksmöte i Stockholm. Tidigare i projektet (2015) har 

möten arrangerats i Helsingfors och Olso. Ett nätverksmöte som planerades att 

genomföras i Köpenhamn i september ställdes in på grund av logistiska svårigheter. 

Projektet fortsätter under 2017 med förhoppningar om att genomföra ett 

nätverksmöte i Sapmí under försommaren.  

 

Rekrytera rätt  
1 december 2016 lanserades vi vår nya bok ”Rekrytera rätt, en guide i 10 steg”. Den är 

en fördjupning av den tidigare utgivna metodboken "Rekrytera rätt!". Den nya boken 

är en handbok som guidar läsaren i hur de genomför en rekrytering med Interfems 

rekryteringsmetod från början till slut. Boken kommer att finnas till försäljning 

under 2017. 

 

Utbildningar 2016 

Under 2016 har Interfem hållit föreläsningar och workshops på uppdrag av andra 

organisationer och utanför projektverksamheten. Beställaren betalar för 

utbildningen och material. Berolin Deniz som är anställd på Interfem och Wendy 

Francis som arbetar på uppdrag av Interfem har utbildat i härskartekniker, feminism 

och antirasism, samt i vithetsnormer och antirasistiska strategier för bland andra: 

• Popkollo rikskonferens 

• Vision Södertälje 

• Sollentuna lottakår 

• RFSL Ungdom 

• Män för jämställdhet  

 

Rapporter från lokalgrupper 
Under 2016 har Stockholms lokalgrupp fördjupat sig i aktivism och 

motståndsstrategier genom att samlas kring och diskutera texter om antirasistisk 

feminism, motstånd och aktivism. Under våren planerade lokalgruppen även att 
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hålla i interna och externa bokcirklar. Böckerna Svart kvinna, Rummet och 

Antirasistiska akademins antologi Vardagens antirasism och ordbok har köpts in. 

Göteborgs lokalgrupp har under 2016 fortsatt med Supermyshäng, som startade 

november 2015. Det är öppet för allmänheten och är separatistiskt för trans- och 

kvinnopersoner som har erfarenhet av att bli rasifierade. Supermyshäng äger rum 

cirka en gång i månaden. Varje nästkommande träff planeras på träffen innan och är 

ett helt socialt och öppet häng som äger rum på olika platser i staden.Under 2016 har 

lokalgruppen sökt och fått beviljat kommunal finansiering för kvinnors organisering. 

Verksamheten syftade till att ge fler kvinnor och transpersoner som rasifieras med 

olika erfarenheter, bakgrund, intressen och behov tillfälle att mötas inom ramen för 

ett “kompis”-program. Syftet var bland annat att skapa ett utökat socialt nätverk där 

samtliga deltagares kunskaper och erfarenheter tas tillvara och fördjupar den 

gemensamma kapaciteten i gruppen. Lokalgruppen ville även öka kunskapen kring 

antirasistiska frågor både bland deltagarna men också inspirera till aktivism, 

opinionsbildning och politiskt engagemang. På grund av förändringar i lokalgruppen 

har dock projektet inte hunnit genomföras och möjligheten att genomföra projektet 

under 2017 ses över.  Malmös lokalgrupp höll under våren i Studiecirkeln Du stör 

inte!! på ABF. Syftet var att reflektera kring och politisera erfarenheter av rasism, 

sexism och utanförskap utifrån antologin This bridge called my back. 

Lokalgrupperna i Norrköping och Uppsala har kämpat med att hitta tillräckligt 

många medlemmar som vill vara aktiva och styrelsen ska därför under kommande 

verksamhetsår erbjuda stöd med föreningsutveckling och strategier för hållbar 

aktivism till dessa.  
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Ekonomisk sammanfattning 

Interfems totala omsättning under 2016 var 1 498 118.  

Året resultat (överskott) 5 106 kr. 

Intäkter: 

Medlemsavgifter 8 870 

Erhållna bidrag 1 335 479 

Fakturerade material och resekostnader 0 

Intäkter föreläsningar och försäljning av material  103 878  

Övriga rörelseintäkter 49 891  

 

Kostnader 

Personal 1 073 626  

Styrelsearvode 69 360  

Övriga kostnader 349 828  

Räntenetto (intäkter) 198 

 

Finansiering av projekt och verksamhet 2016 

Min hälsa mina rättigheter 

Stockholm läns landsting (2014-2015): 780 000 kr 

Sveriges kommuner och landsting (2015): 218 600 kr 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

År 1 av 3 (2015–2016): 820 000 kr 

År 2 av 3 (2016–2017): 600 000 kr 

 

Blattequeers i film 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

År 1 av 2 (2014–2015): 563 120 kr 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

År 2 av 2 (2015–2016): 600 000 kr 

 

Postkodlotteriet (2015): 176 000 kr 

Sveriges kommuner och landsting (2015): 150 454 kr 

 

Redefining Nordic Feminism 

Nordiska ministerrådet (2015–2016): 250 000 DKK 

 

Organisationsbidrag 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(2016) 332 640 kr.   

 


