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Minoriteter och ursprungsbefolkningar, allmänt
Amnesty International
www.amnesty.org
COMIR, Consortium of Minority Resources
http://lgi.osi.hu/comir
Ett internetbaserat kooperativt projekt och nätverk vars mål är att främja det fria flödet av
information och dialog inom fältet etniska relationer, multikulturell politik och minoriteters
rättigheter. De ser sig som en utgångspunkt eller en referenspunkt för vidare studier. COMIR
har för tillfället fem större projekt: (1) en databas med kommenterade länkar, (2) presentation
av normer och lagar samt analysen av dessa och deras utförande, (3) nyhetsrapportering och
spridning av information, (4) Kapacitets- kompetensbyggande (program on advocacy and
rights training of minority activists), (5) främja dialogen mellan stat-NGO-IGO.
CWIS, Center for World Indigenous Studies
www.cwis.org
En forsknings- och utbildningsorganisation som syftar i att öka förståelsen och
uppskattningen av ursprungsbefolkningars idéer och kunskap samt deras politiska, sociala och
ekonomiska realitet. De har en tidning som heter ”Fourth World Journal”, ett online
nyhetsbrev samt även en dokumentationsavdelning med intervjuer, tal etc.
ECMI, European Centre for Minority Issues
www.ecmi.de
Detta är ett forskningscentrum kring minoritetsfrågor som grundades 1996 av regeringarna i
Danmark, Tyskland och Schleswig-Holstein. Leds av en styrelse med nio medlemmar: tre
från Danmark, tre från Tyskland samt en representant vardera från OSCE, Europarådet och
EU (Gunilla Carlsson från Sverige sitter i styrelsen).
– Centret har tre huvudteman: (1) utvärdering och utvecklande av universella, regionala,
bilaterala och nationella normer som kan hjälpa till att stärka ett demokratiskt styre baserat på
etnisk mångfald och mänskliga rättigheter, (2) studera tillvägagångssätten och mekanismerna
för utförandet av sådana normer samt studera deras effektivitet, (3) konstruktiv
konflikthantering – assistera internationellt fredsstöd genom att ägna sig åt/fördjupa sig i
konflikter med en etnopolitisk dimension i Europa.
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Europarådet – Nationella minoriteter
www.coe.int/T/E/human_rights/minorities
Här finns ”Ramkonventionen för skyddandet av nationella minoriteter” vilken Sverige
ratificerade 2000. Här finns information om övervakning av konventionens efterlevnad, om
samarbeten och aktiviteter. Det finns länkar till publikationer om minoriteter.
EU Accession Monitoring Program – Minority Rights
www.eumap.org/library
Har en databas med sökfunktion inom olika ämnen rörande minoriteter. EUMAP är ett
program under ”the Open Society” som övervakar mänskliga rättigheter och lagar i tio
centraleuropeiska länder och de fem största EU-länderna. EUMAP arbetar tillsammans med
lokala NGOs och samhällsorganisationer för att uppmuntra en direkt dialog mellan regering
och NGO-aktivister om ämnen relaterade till EU-inträdet. Rapporterna fokuserar på
minoritetsskydd, rättslig kapacitet samt korruptions- och antikorruptionspolicy.
FN – High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – Indigenous Issues
www.unhchr.ch/indigenous/main
Här finns information om ursprungsbefolkningarnas årtionde 1995-2004. Här finns även
dokumentation, publikationer, rapporter och faktablad om ursprungsbefolkningar och FNs
arbete kring dessa frågor, bl.a. om ILO konventionen 169. Det länkas till en lista över
ursprungsbefolkningars organisationer världen över.
FN – High Commissioner for Human Rights – Minorities
www.unhchr.ch/minorities
Här finns information om arbetsgruppen för minoriteter och dess arbete och aktiviteter. Här
finner man också publikationer, faktablad, rapporter och annan dokumentation från FN
angående minoriteter.
FN – Permanent Forum on Indigenous Issues
www.un.org/esa/socdev/unpfii
FNs permanenta forum för ursprungsbefolkningar. Plattform för ursprungsbefolkningar att ta
upp sina frågor inför FN och dess församling.
FN – UNESCO
www.unesco.org
FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur. Handhar ärenden angående världskulturarv.
FN – UNDP, United Nations Development Programme
http://hdr.undp.org/reports/global/2004/pdf/hdr04_complete.pdf
”Human development report 2004: Cultural liberty in today’s diverse world.”
FN – World Intellectual Property Organization
www.wipo.int
Underorganisation till FN som arbetar för att skydda människors och folks ”intellectual
property”.
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Föreningen Fjärde världen
www.f4world.org
Förening som arbetar för ursprungsbefolkningar och etniska minoriteter världen över. Ger ut
tidningen Fjärde världen.
Human Rights Watch
www.hrw.org
NGO som arbetar för mänskliga rättigheters efterlevnad. Här finns mycket information och
rapporter från olika delar av världen.
IWGIA, International Work Group for Indigenous Affairs
www.iwgia.org
NGO som arbetar med ursprungsbefolkningars rättigheter, publicerar mycket kring dessa
frågor. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.
Minority Rights Group International
www.minorityrights.org/
NGO om ursprungsfolk och minoriteter, arbetar för deras rättigheter. Ger ut publikationer och
faktablad kring minoriteter och länder.
Native Web
www.nativeweb.org
Organisationen Mänskliga rättigheter
www.manskligarattigheter.gov.se
OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe
OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
www.osce.org
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är det enda säkerhetspolitiska
samarbetsorgan i Europa där alla europeiska stater, liksom USA, Kanada och länderna i
Centralasien, deltar på lika villkor.
På regeringens webbplats, UD, finns ett faktablad om OSSE: www.ud.se/sb/d/3429/a/20512
High Commissioner on National Minorities
www.osce.org/hcnm
Rolf Ekéus är kommissionär för nationella minoriteter. Här finns bakgrund, aktiviteter och
dokument rörande nationella minoriteter.
US State Department
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18393.htm
Här finns en landrapport om ”Human Rights Practices 2002” för Sverige.
WWW Virtual Library on Migration and Ethnic Relations
www.ercomer.org/wwwvl
Kommenterat länkbibliotek med fokus på migration och etniska relationer (bl. a återfinns
Mångkulturellt centrum bland NGOs). Det finns många olika sökvägar.
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WWW Virtual Library on Indigenous Studies
http://www.cwis.org/wwwvl/indig-vl.html
Länkbibliotek med fokus på ursprungsbefolkningar över hela världen.

Sveriges nationella minoriteter: Samer
Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum
www.itv.se/boreale/gaaltije.html
Idre sameby
www.idresameby.se
Laponia – världsarv
www.laponia.nu
Lapplands kommunalförbund
www.lkf-hogskola.com
Sammanslutning av kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala med syfte att verka
för högskoleutbildningar till berörda orter. Innehåller bl a Den lärande mötesplatsen för
samisk (regional) utveckling.
Regeringen: Samer – samepolitik
www.regeringen.se/sb/d/4366;jsessionid=aTK0Z1H0wjyb
Same Ätnam
www.same.net/~same.atnam
Samefolket
www.samefolket.se
Tidning som ägs av SSR och Same Ätnam.
Sameföreningen i Göteborg
http://www.goteborg.sapmi.net/
Sameföreningen i Stockholm
www.stockholm.sapmi.net
SameNet
www.same.net
Samisk länkportal med många samiska länkar.
Sameradion, Sveriges Radio
www.sr.se/sameradion
Samernas utbildningscentrum
www.samernas.nu
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Sametinget i Sverige
www.sametinget.se
– Här finns även Samiskt informationscentrum
www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1649
Ger ut ett särskilt nyhetsbrev, finns på webbplatsen.
- Här öppnar också en ny portal 2005
www.samer.se
Samiska teatern
www.samiteahter.org
Sápmi, samiska redaktionen, Sveriges Television
www.svt.se/sapmi
SSR, Svenska Samernas Riksförbund/Samernas Riksförbund
www.sapmi.se/ssr
En sammanslutning av samebyar och lokala sameföreningar, framförallt rendrivande samers
intressen.
Svensk samisk bibliografi/databas, Libris
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=samb
Tema modersmål, Skoldatanätet: samiska
http://modersmal.skolutveckling.se/samiska
Portal för modersmålsundervisningen på samiska.
Webtorget Sápmi
www.sapmi.se
Länkportal – digital mötesplats.

Norge, Finland

v

Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino, Norge
www.nsi.no
NSI är en del av nordiska ministerrådets organisation och har som mål att genom forskning
stärka samiskt språk, kultur och samhällsliv. De finansieras primärt av nordiska ministerrådet.
Sametinget i Norge
www.sametinget.no
Sámi Oahpponeahtta – Samisk læringsnett, Norge
www.oahpponeahtta.no
Nätportal för samiska skolor och daghem, med läraranvisningar, på norska eller samiska.
Samisk bibliografi fra Nasjonalbiblioteket, Norge
www.nb.no/baser/samisk
Samisk spesialbibliotek, Norska sametinget, Karasjok, Norge
www.samediggi.no/default.asp?selNodeID=137&lang=no
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Samiska högskolan i Kautokeino, Norge
www.samiskhs.no
Troms kulturnett
http://troms.kulturnett.no
Offentlig informationstjänst för samisk ungdom i Norge.
Sametinget i Finland
www.samediggi.fi
Endast på samiska och finska.

Svenska museer om samer
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
www.ajtte.com
Jämtlands läns museum – Jamtli
www.jamtli.com
Har samiska samlingar och verksamhet i anknytning till dessa.
Länsmuseet Västernorrland
www.ylm.se
Har en särskild sida för ”Samer i Västernorrland” med information om projekt, utställningar
och samlingarna.
Norrbottens museum
www.norrbottensmuseum.nu
Har bland annat en permanent samisk utställning för barn, ”Sjalljo”.
Silvermuseet, Arjeplog
www.silvermuseet.arjeplog.se
Västerbottens museum
www.vasterbottensmuseum.se
Man kan själv söka i samlingarna, kriterierna är en plats, ett föremål, arkeologiska föremål,
kläder och skor, fotografier samt kulturspår i skog och mark. Observera att man kan inte söka
efter person pga personuppgiftslagen, PUL. Samiska föremål är utmärkta med en kåtasymbol.

Sveriges nationella minoriteter: Romer/resande
Dinglarradion
www.dinglarradion.tk
Radiostation som sänder resandemusik och sånger.
Europarådet om romer
www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/Roma_gypsies
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European Roma Rights Center
www.errc.org
Center för romers mänskliga rättigheter.
Föreningen Resandefolket
www.resandefolket.ca.tc
Internationell musikförening – IMF Romer
http://user.tninet.se/~vux747s
Landsorganisationen för Romanifolket, Norge
www.lor.no
Malmö museer
www.malmo.se
Utställning om romer: ”Bortom romantik och plåga”.
OSCE, The Organization for Security and Co-operation in Europe
www.osce.org
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
www.osce.org/odihr
OSCE ODIHR Roma and Sinti
http://www.osce.org/odihr/13369.html
Patrin – The Patrin Web Journal, Romani Culture and History
www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm
Engelskspråkig webtidning om romernas kultur och historia.
Pavee Point – Travellers centre
www.paveepoint.ie/pav_home_a.html
Irländskt center för resande, ligger i Dublin. Arbetar för deras rättigheter som minoritet.
Riksförbundet Roma International
www.riksforbundetroma.se
Rom News Network/Rom News Society
www.romnews.com
Romernas riksförbund (tidigare Nordiska Zigenarrådet)
Sockengatan 83, 252 51 Helsingborg
Romska ungdomsförbundet
www.rufs.org
Romskt kulturcentrum, Stockholm
www.rkc.nu
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Tema modersmål, Skoldatanätet: romani chib
http://modersmal.skolutveckling.se/romska/lovari/
Portal för modersmålundervisningen på romani chib.
Union Romani
www.unionromani.org
Spansk webbplats med många länkar.
Zigenska kulturhistoriska föreningen, Stockholm
www.zigenskhistoria.nu

Sveriges nationella minoriteter: Judar
Academic Jewish Studies Internet Directory (WWW Virtual Library: Jewish studies)
http://jewishstudies.virtualave.net/index.shtml
Academic Jewish Studies Internet Directory är en utgångspunkt för fortsatta studier av judaica
och judendomen. Här finns bibliotekskataloger, databaser mm.
European Association for Jewish Studies
http://users.ox.ac.uk/~eajs/index.html
Institutet för judisk kultur
www.ijk-s.se
Information om judisk kultur, har länkar till församlingarna i Stockholm, Göteborg och
Malmö.
Judisk krönika
www.judiskkronika.se
Judiska museet, Stockholm
www.judiska-museet.a.se
Här finner man mycket information om judar i Sverige, deras historia, kultur och religion.
Judiska Centralrådet/ Judiska församlingen i Stockholm
www.jf-stockholm.org
Simon Wiesenthal Center
www.wiesenthal.com
Organisation som arbetar för att bevara minnet av Förintelsen, arbetar mot rasism,
antisemitism, folkmord och terrorism.
– Stiftelsen driver Museum of Tolerance:
www.museumoftolerance.com
Här finns bl a en lärarguide som innehåller ett faktablad med 36 frågor om Förintelsen på
svenska.
Svensk judisk bibliografi, Libris
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=judb
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Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA
Ideell, religiöst och politiskt obunden organisation som har till ändamål att förebygga och
motverka antisemitism och rasism.
www.skma.se

Sveriges nationella minoriteter: Sverigefinnar
Finlands ambassad, Stockholm
www.finland.se/sv
Finlandsinstitutet
www.finlandskulturinst.se
Institut vars målsättning är att synliggöra den finländska kulturen i Sverige och befrämja den
sverigefinska kulturen.
Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
www.fris.nu
Finnsam, Finnbygder i samverkan
www.finnsam.org
Finska folkhögskolan – Göteborgin suomalainen kansankorkeakoulu
www.finska.fhsk.se
Riksförbundet Finska Krigsbarn
http://biphome.spray.se/ykskaks/indig.html (klicka sedan vidare)
Riksförbundet Finska Studentföreningar i Sverige,
RFSS – Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen Keskusliitosta, ROK
hem.passagen.se/rokki/rokkotisivu.html
Samfundet Sverige–Finland
www.samfundetsverigefinland.org
Sisuradio, Sveriges Radio
www.sr.se/sisuradio
Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda
www.svefi.net
Huvudman för skolan är Sverigefinska riksförbundet.
Sverigefinska Ungdomsförbundet – Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto
www.rsn.nu/minwebbplats2
Kulturfonden för Sverige och Finland
http://www.kulturfonden.net
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Sverigefinländarnas arkiv
www.arkisto.org
Sverigefinländarnas delegation
www.sverigefinne.nu
Sverigefinska riksförbundet
http://www.rskl.se
Har många länkar till finska föreningar över hela landet.
Tema modersmål, Skoldatanätet: finska
http://modersmal.skolutveckling.se/finska/
Portal för modersmålsundervisningen på finska.
Uutiset, Sveriges Television
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3648
Värmlands museum
www.varmlandsmuseum.se
En filial är Torsby Finnkulturcentrum: www.finnkulturcentrum.com

Sveriges nationella minoriteter: Tornedalingar
Svenska tornedalingars riksförbund
www.str-t.com
Tema modersmål, Skoldatanätet: meänkieli
http://modersmal.skolutveckling.se/meankieli
Portal för modersmålsundervisningen på meänkieli.
Tornedalens folkhögskola
www.tornedalen.se
Tornedalsrådet
www.tornedalen.org
Sverige, Norge och Finland. Samarbete mellan kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala,
Kiruna, Storfjord, Kåfjord, Kautokeino, Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio och
Tornio.
Tornedalsteatern, Pajala
www.tornedalsteatern.com
Arbetar både på meänkieli och svenska. Vill bevara språket och kulturen i Tornedalen.
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Museer och kulturinstitutioner Sverige
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
www.ajtte.com
Arbetets museum, Norrköping
www.arbetetsmuseum.se
Bildmuseet i Umeå
www.umu.se/bildmuseet/index.html
Etnografiska museet
www.etnografiska.se
Forum för Levande Historia
www.levandehistoria.org
Nyhetsbrev finns på webbplatsen samt sänds ut via e-post.
Historiska museet
Projektet ”Vitt oljud – Nordiskt mörker”
www.historiskamuseet.se
Immigrantinstitutet i Borås
www.immi.se
Forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar, rasism och
diskriminering.
Judiska museet, Stockholm
www.judiska-museet.a.se
Här finner man mycket information om judar i Sverige, deras historia, kultur och religion.
Jämtlands läns museum – Jamtli
www.jamtli.com
Har samiska samlingar och verksamhet i anknytning till dessa.
Kulturen, Lund
www.kulturen.com
Kulturrådet
www.kulturradet.se
Mångkulturkonsulenter samt länsmuseernas mångkulturprojekt
Länsmuseet Västernorrland
www.ylm.se
Har en särskild hemsida för ”Samer i västernorrland” med information om projekt,
utställningar och samlingarna.
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Malmö museer
www.malmo.se
Utställning om romer: ”Bortom romantik och plåga”.
Mångkulturellt centrum
www.mkc.botkyrka.se
Norrbottens museum
www.norrbottensmuseum.nu/
Har bland annat en permanent samisk utställning för barn, ”Sjalljo”.
Riksutställningar
www.riksutstallningar.se
Statens museer för världskultur
www.smvk.se
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö
www.swemi.nu
Världskulturmuseet
www.varldskulturmuseet.se
Värmlands museum
www.varmlandsmuseum.se
En filial är Torsby Finnkulturcentrum: www.finnkulturcentrum.com
Västerbottens museum
www.vasterbottensmuseum.se
Man kan själv söka i samlingarna, kriterierna är en plats, ett föremål, arkeologiska föremål,
kläder och skor, fotografier samt kulturspår i skog och mark. Observera att man kan inte söka
efter person pga personuppgiftslagen, PUL. Samiska föremål är utmärkta med en kåtasymbol.

Museer Norge
Alta Museum
www.alta.museum.no
Ansvarsmuseum för förhistoria och bergkonst i Finnmark samt lokalmuseum för Alta. Museet
ligger vid det största hällristningsområdet i Alta som återfinns på UNESCOs världsarvslista.
Bergen Museum
http://museum.uib.no/
Universitetet i Bergen. Har kulturhistoriska och etnografiska samlingar.
Glomdalsmuseet, Elverum
www.glomdal.museum.no
Kulturhistoriskt regionmuseum för Østerdalen och Solør. Har ett mångkulturellt kunskapsoch kompetenscenter. Driver ett projekt för att starta ett dokumentations- och förmedlings-
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centrum rörande romer/resande i samarbete med romska/resandeföreningar. Har en utställning
om romer/resande. De har dessutom sydsamiska föremål i samlingarna samt ett skogsfinskt
torp på friluftsmuseet Regionen gränsar till de Värmländska finnbygderna.
Internasjonalt Kultursenter og Museum, Oslo
www.ikm.museum.no/index.htm
IKM arbetar för att främja förståelse och respekt för kulturell mångfald. Det är ett kompetenscenter för kulturell mångfald. De producerar utställningar både till sig själva samt vandringsutställningar. Vänder sig framförallt till barn och ungdomar, med skolorna som en viktig
arena.
Midt-Troms Museum
www.museumsnett.no/midttromsmuseum/mtm/index.htm
En gemensam organisation för museerna i kommunerna Balsfjord, Bardu, Målselv, Sørreisa,
Tranøy, Berg och Torsken. I Målselv finns bland annat en samisk boplats – Devvdesvoupmi –
som användes av svenska flyttsamefamiljer som sommarboplats under 1920–30 talen.
Museumsnett Norge
http://museumsnett.kulturnett.no/
Norsk musei- och kulturguide där man kan söka museer efter ämnesindelning, alfabetisk
ordning eller geografisk indelning. T ex Flerkultur och minioriteter: Nasjonale minoriteter,
Nyere grupper, Samer.
Nord-Troms Museum
http://ntrm.no
Nord-Troms är ett område med både norska, kvänska (finsk) och samiska bosättningar. Bland
annat ingår i museets samlingar en sjösamisk gård samt en kvänsk gård.
Norsk Folkemuseum, Oslo
www.folkemuseet.no
Norwegian Emigrant Museum, Ottestad
www.museumsnett.no/emigrantmuseum
De Samiske Samlinger – Sámiid Vuorká-Dávvirat, Karasjok
www.desamiskesamlinger.no
Sør-Varanger Museum, Kirkenes
www.museumsnett.no/sor-varangermuseum
”Ansvarsmuseum for grensehistorie i Finnmark.”
Tromsø museum – Universitetsmuseet i Tromsø
http://uit.no/tmu
Visar en äldre och en nyare utställning om samer.
Universitetets Kulturhistoriske Museer, Oslo
www.ukm.uio.no
Det etnografiska museet ingår här.
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Varanger Samiske Museum
www.varjjat.org
Förmedlar den sjösamiska kulturhistorien i Finnmark.

Museer Finland
Arktikum, Rovaniemi
www.arktikum.fi
Museum och forskningscentrum om människor, djur och natur i (finska) Lappland.
Finlands Nationalmuseum, Helsingfors
www.nba.fi/sv/nationalmuseum
Visar det finska folkets öden från förhistorisk tid till nutid.
Kulturernas Museum, Helsingfors
www.nba.fi/sv/kulturernas_museum
Etnografiskt museum.
Siida, samiskt museum, Inari
www.samimuseum.fi/english/en_menu.html
På engelska, finska och samiska.

Museer internationellt
The Anacostia Museum & Center for African American History and Culture,
Washington, USA
http://anacostia.si.edu
“As the Smithsonian Institution’s museum of African American history and culture, the
Museum explores American history, society, and creative expression from an African
American perspective.”
Anne Frank House, Amsterdam, Nederländerna
www.annefrank.nl
Imperial War Museum London, Holocaust exhibition, Storbritannien
www.iwm.org.uk/lambeth/holoc-ex1.htm
Jewish Historical Museum, Amsterdam, Nederländerna
www.jhm.nl
Jüdisches Museum, Berlin, Tyskland
www.jmberlin.de
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Museum of Anthropology at the University of British Columbia, Canada
www.moa.ubc.ca
Samarbetar en hel del med first nations, se bland annat under ”community connections”.
Främst med nordvästkustens ’first nations’.
Museum of Tolerance, Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA
www.museumoftolerance.com/mot/index.cfm
Museum om Förintelsen och mot rasism. Här finns bl a en lärarguide som innehåller ett
faktablad med 36 frågor om förintelsen på svenska.
Museum Victoria, Australien
www.museum.vic.gov.au
Gemensam organisation för Melbourne Museum, Immigration Museum och Science Works
Museum. Samlingar med föremål, berättelser etc från aboriginer och immigranter till
Australien. Ett projekt heter ”Hidden histories” och är ett dokumentationsprojekt av muntliga
berättelser från ursprungsbefolkningen och deras liv. Några av berättelserna finns tillgängliga
på webben: www.museum.vic.gov.au/Hidden_Histories
National Museum of Australia, Canberra, Australien
www.nma.gov.au
National Museum of African Art, Washington, USA
www.nmafa.si.edu
Del av Smithsonian Institution.
National Museum of the American Indian, USA
www.nmai.si.edu
Del av Smithsonian Institution, finns i New York, Maryland samt från och med hösten 2004
även i Washington.
Royal Ontario Museum, Toronto, Canada
www.rom.on.ca
Etnografiska samlingar
Smithsonian Institution, Washington, USA
www.si.edu
Har femton museer samt forskning och utbildning.
Te Papa Tongarewa – National Museum of New Zealand, Wellington, Nya Zeeland
www.tepapa.govt.nz
Tvåspråkigt museum, både engelska och maori. Har en Marae (”möteshus” för förhandlingar,
ritualer etc) inne i museet som aktivt används för dialog och ritualer.
Tropenmuseum, Amsterdam, Nederländerna
www.tropenmuseum.nl
Nederländernas största etnografiska/antropologiska museum.
United States Holocaust Memorial Museum, Washington, USA
www.ushmm.org
Har bland annat ett ”learning center” om Förintelsen med personliga berättelser.
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Universitet, högskolor och forskning
CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer,
Stockholms universitet
www.ceifo.su.se
CEUS, Centrum för etnicitets- och urbanstudier
www.ceus.nu/index.html
Detta är ett samarbete mellan Tema etnicitet vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping
samt Arbetslivsinstitutet i Norrköping.
Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet
www.multietn.uu.se/index2.html
– Programmet för studier kring förintelsen och folkmord
www.multietn.uu.se/uppsalaprogrammet.html
– NAMIS – forum för nationella minoriteter
www.multietn.uu.se/NAMIS.html
Sänder ut nyhetsblad via e-post
Centrum för värdegrundsstudier, Göteborgs Universitet
www.vardegrunden.org.gu.se
Nationellt centrum för värdegrundstudier tillsammans med Umeå universitet och Ersta
Sköndal högskola, har ett kunskapslag om samer.
Finska institutionen, Stockholms universitet
www.finska.su.se
Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska, Uppsala universitet
www.finugr.uu.se
Institutionen för moderna språk, Finska, Umeå universitet
www.mos.umu.se/finska/default.asp
Finskt språk- och kulturcentrum, Mälardalens högskola
www.mdh.se/ihu/finska
IMER, Internationell migration och etniska relationer, Malmö högskola
www.imer.mah.se
Migrationsvetenskap med religionsvetenskaplig inriktning,
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
www.teol.lu.se/migration
Judaistik, Lunds universitet
www.teol.lu.se/judaistik
Judiska studier vid Lunds Universitet.

16

Museion, Göteborgs universitet
www.museion.gu.se
Tvärvetenskapligt centrum vid universitetet
– Museionkurs ”Samer i historia och nutid” 5 p:
www.museion.gu.se/utbildning/kpsamer.htm
Mångkulturellt centrum
www.mkc.botkyrka.se
Samiska högskolan i Kautokeino, Norge
www.samiskhs.no
Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, Norge
www.sami.uit.no
Södertörns Högskola
www.sh.se
Tema Etnicitet, Linköpings universitet
http://infoweb.unit.liu.se/ituf/tema_e
Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet
www.umu.se/arksam
Centrum för samisk forskning, Umeå universitet
www.umu.se/humfak/cesam

Svenska myndigheter
Integrationsverket
www.integrationsverket.se
Migrationsverket
www.migrationsverket.se
DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering
www.do.se
Information om Sveriges lagar mot etnisk diskriminering och arbetet för att bekämpa
diskriminering. Nyhetsbrev, rapporter m m kan beställas.
Regeringen
www.regeringen.se
– Om demokrati och mänskliga rättigheter
www.regeringen.se/sb/d/1487
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/
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Samhällsguiden
http://www.samhallsguiden.riksdagen.se/
Information om integration, handikapp etc från riksdagen.
Stockholms stad integrationsförvaltning – nationella minoriteter
www.integration.nu/minoriteter/index.htm
Här finns bra och kortfattad information med länkar.
Zenit, SIDA
http://www.sida.se/ (Klicka vidare)
”Zenit är en global mötesplats för ungdomar och en del av Sida.”

Språkfrågor övrigt
European Charter for Regional or Minority Languages (Council of Europe)
www.coe.int/minlang
EBLUL European Bureau for Lesser Used Languages
www.eblul.org
SWEBLUL, The Swedish Bureau for Lesser Used Languages
www.sweblul.se
Den nationella kommittén för Sveriges minoritetsspråk
Sverigefinska språknämnden
www.sverigefinska.spraknamnden.se
Tema modersmål, Skoldatanätet
http://modersmal.skolutveckling.se/projekt/
”Modersmålets plats på skoldatanätet”. Främsta målgruppen är barnomsorg och skola. Här
återfinns samlad information och diskussionsmöjligheter om modersmålsundervisningen i
Sverige. 23 språk finns representerade på egna temaplatser, den för jiddisch är under arbete.
Temaplatserna innehåller information och verktyg för kommunikation. De drivs av aktiva
modersmålslärare och ambitionen är att lyfta fram pedagogiska resurser.

Övrigt
Centrum mot rasism
www.centrummotrasism.nu
Gringo
www.gringo.se
”En måndag i månaden kommer åtta sidor extra i Metro. Det är Gringo. Gringo är en diss mot
dagens keffa ’integrationsjournalistik’. Ingen från hooden känner igen sig i den mediebild
som förmedlas av förorten. Vi vill visa Sverige vad som verkligen händer här ute. Många har
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försökt före oss, med det har mest blivit gnäll, bitterhet och självömkan. Vi tar soft på
tillvaron och vill hellre se dina smilgropar än din skrynklade panna.”
Invandrare & Minoriteter
www.iochm.com
Tidskrift som behandlar frågor kring migration, etnicitet, kulturmöten och minoritetsfrågor.
Mana
www.uppmana.nu
Kulturtidskrift som bevakar och diskuterar samhälle, politik och kultur ur ett antirasistiskt
perspektiv. Ägs av Iransk-svenska solidaritetsförbundet.
Migrationsinstitutet i Åbo
www.migrationinstitute.fi/index_s.php
Mölndals stadsbibliotek, länkar
www.molndal.se/bibl
Quick Response
www.quickresponse.nu
Röda korsets ungdomsförbund; sammanställning och kritisk syn på mediala bevakningen av
minoriteter, mångfald och diskriminering
SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
www.sios.org/index.htm
Stiftelsen Kunskapsforum
http://www.kunskapsforum.se/start.htm
Stiftelsen består av en sammanslutning av högutbildade invandrare med humanistisk och
samhällsvetenskaplig bakgrund. De arbetar för integration och för att skapa fler arbeten för
människor.
Svensk etnologisk bibliografi/databas, Libris
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=seb
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