
2002-2008 
Mellan dessa år kallas 

Tamam IVIK-gruppen 

och var en del av IM 

2008 
Tamam grundas! 

 

Den 23 maj 2008 hålls 

Tamams första årsmöte 

och bildas som en egen 

förening i Lund. 

2008 
IVIK-gruppen byter namn till 

TAMAM! 

2009 
Tamam Malmö 

grundas! 

Tamam Uppsala 

grundas! 

2010 

2011 
Tamam Stockholm  

grundas! 

2009 
Idol-Ola vinner Körslaget 

och donerar 500 000 kr till 

Tamam! 

2016 
Tamam röstar på  

årsmötet fram ett  

politisk utlåtande! 

2014 
Tamam Götrborg 

grundas! 

2016 
Tamam Tranås  

grundas! 

2014 
Tamam får sin nuvarande 

finaste logga! 

2014 
Tamam reser till 

Almedalen för 

första gången. 

2017 
Maffe Ganji från 

Tamam Lund utses 

till årets volontär! 

2018 
Tamam  

fyller 10 år! 

2013 
Tamam blir en nationell 

organisation.  

Får nu bidrag från MUCF.  
2010 
Tamam flyttar in i  

Tamam Huset i Lund. 

2011 
Tamam Lund blir  

en egen lokalförening! 
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Medlemsföreningar i Tamam 
 
Tamam Albanien 
Tamam börjar redan 2008 med ett samarbets-
projekt i orten Marqinet i Albanien. Genom  
detta bildas Tamam Albanien som fortfarande  
är aktiva. Idag är Tamam Albanien helt  
fristående från Tamam Sverige. 
 
Friends of Tamam Albania (FoTA) 
FoTA grundades 2013 för att stötta och utveckla 
Tamam Albanien genom t ex utbyten för unga, 
utbildningar och samarbetsprojekt.  
 
Centralasiengrupperna (CAG) 
Tamam börjar 2010 samarbeta med  
organisationen Youth of Osh i Kirgizistan.  
Detta la grunden för organisationen 
Centralasiengrupperna som bildades 2012.  
CAG är helt fristående från Tamam. 
 
Tamam Mexico 
Tillsammans med samarbetspartners så driver 
Tamam ett dagcenter i Mexico som startar 2009.  
På centret bjuds det på mat, arrangeras  
aktiviteter och erbjuds läxhjälp.  
 
 
 
 
 

Projekt inom Tamam 
 
Internationen 
I Lunds startas projektet Internationen vars  
syfte var att skapa mötesplatser för nyanlända  
och studenter. Projektet finansierades bland  
annat av Europeiska Integrationsfonden. 
Internationen hålls regelbundet i Lund! 
 
FORMA 
Forma arbetar med kreativt skapande och vill  
bryta gränser mellan vem som skapar och vad  
som skapas. Forma är idag en egen förening  
men startades som ett projekt inom Tamam. 
 
Social inkubator för ungas idéer 
Mellan 2010-2012 drev Tamam social inkubator  
i Lund. Projektet var inriktat på ungas egna idéer  
på samhällsnyttiga projekt och verksamheter.  
Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden. 
 
Tamam som antirasistisk aktör 
Under 2014 genomfördes en undersökning av 
riksstyrelsen om vad antirasism betydde inom 
Tamam. Slutsatserna var bl a att Tamam ska stå för 
ett faktisk agerande mot rasism och att det 
antirsisitiska arbetet är en del av kärn-
verksamheten genom de möten som skapas.  
 
 
 

Andra lokalföreningar i Tamam 
 
Tamam Övik/Umeå 
Tamam Umeå bildades 2011. Föreningen byter 
namn till Tamam Övik 2013 när aktiva i föreningen 
flyttade till Örnsköldsvik och ville fortsätta 
verksamheten där. Lokalförening läggs ner 2016. 
 
TSiL 
TSiL bildades 2011 och var en studentförening  
inom Tamam i Lund som arbetade för  
integration, mångfald och antirasism i och  
omkring Lunds studentliv. TSiL läggs ner 
2014/2015. 
 
Friends of Vida Plena 
En lokalförening baserad i Göteborg som  
arbetade för att stötta Tamams samarbets- 
partner i Paraguay. Bildades under 2010. 
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Liter mer om Tamams historia.. 


