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INSAMLINGSSTIFTELSEN KURDISKA RÖDA SOLEN

Ceng Durmaz

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN

Verksamheten inom Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen är på våren 
2021 endast en handfull månader gammal. Behovet att redan nu genomföra 
en första utvärdering och effektrapport av densamma är emellertid 
överhängande. Anledningen är den, att verksamheten i snabb takt rör sig 
framåt och risk finns att lärdomar gås om miste och eventuella felaktiga 
arbetsmetoder knäsätts om de inte snappas upp i god tid.

Mycket har hänt sedan insamlingsarbetet inleddes i december 2020. Vi 
i styrelsen gör bedömningen att desto mer kommer att hända under 
sommaren och resten av året. Inte desto mindre är verksamheten helt ny. 
Utgångspunkten för den här delårsrapporten inom effektmätning hamnar 
därför på den lägsta nivån: på så kallad grundläggande nivå.

INLEDNING

C E N G  D U R M A Z

Stiftelseordförande
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UTVÄRDERING

Kurdiska Röda Solen är en självständig, 
politiskt och religiöst obunden 
insamlingsstiftelse som har sitt säte i 
Stockholm. I egenskap av insamlingsstiftelse 
har den inga medlemmar utan endast 
en styrelse bestående av sex ordinarie 
ledamöter och en suppleant. Utomstående 
har möjlighet att hjälpa insamlingsstiftelsen 
genom ideellt arbete och styrelsen kan, 
på sådan plats där dess medlemmar inte 
har möjlighet att på daglig basis verka 
själva, anlita officiella representanter för 
insamlingsstiftelsen för särskilda uppdrag 
och delegera ansvar till dem.

Insamlingsstiftelsen vänder sig i första 
hand till personer bosatta i Sverige för att 
ge humanitärt stöd till flyktingar och andra 
utsatta i Kurdistan, men även personer 
bosatta utanför Sverige kan skänka gåvor 
till insamlingsstiftelsen.

Under perioden fördelade 
insamlingsstiftelsen de insamlade gåvorna 
direkt, i första hand i form av matpaket, till 
flyktingar i de delarna av Kurdistan som 
ligger inom Syriens gränser.

Insamlingsstiftelsen har möjlighet att 
verka i de syriska delarna samt i delarna av 
Kurdistan som ligger inom Iraks gränser. 
De humanitära behoven i dessa länder 
kommer att kvarstå under överskådlig 
framtid p.g.a. den ovanligt komplicerade 
geopolitiska situationen och de pågående 
väpnade konflikterna som denna föder. 
Någon ljusning syns tyvärr inte på 
horisonten, varför insamlingsstiftelsens 
insatser inte rimligen kan sägas ha något 
slutdatum.

Insamlingsstiftelsens uppdrag är att nå så 
många flyktingar som möjligt och tillgodose 
deras humanitära behov. Under den 
gångna perioden inleddes uppfyllandet av 
sagda uppdrag.

Insamlingsstiftelsens verksamhetskostnader 
under perioden uppgick till 85 300 kronor, 
inklusive moms.

UTGÅNGSPUNKTER

INSAMLINGSSTIFTELSEN 
KURDISKA RÖDA SOLENS 
VERKSAMHET UNDER PERIODEN
DECEMBER 2020 - MARS 2021
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Inledningsvis, när verksamheten börjar på ruta noll, är 
insamlingsstiftelsen i sig själv en begränsning. Styrelsen består av 
sex ordinarie ledamöter och allt arbete sker idéellt.
Majoriteten av styrelsemedlemmarna är vidare yrkesarbetande 
och har begränsat med tid att lägga på sina styrelseuppdrag. 
I den situationen är det positivt att samtliga är villiga att lägga 
den tid de har på att bygga upp verksamheten så att styrelsens 
arbetsbörda kan koncentreras till dess kärnuppgift, dvs. att 
förmedla stiftelsens medel till humanitära ändamål.

INTERNT

April 2021

FÖRUTSÄTTNIGNAR,
BEGRÄNSNINGAR,
MÖJLIGHETER,
BEHOV
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I egenskap av att vara nyligen pensionerad var stiftelsens vice 
ordförande, Mirza Bahram, den enda som under perioden 
kunde göra en omfattande utvärderings- och arbetsresa till 
Kurdistan. Hans resa, som varade under sex veckor i februari 
och mars, förbereddes noggrant före avfärd. Styrelsen tog 
fram behovsutvärderings- och ansökningsformulär samt en 
tydlig uppdragningsbeskrivning. Samtliga dokument översattes 
till kurdiska för att underlätta Bahrams kommunikation med 
människor på plats, både flyktingar och andra hjälpbehövande 
såväl som lokala representanter för andra hjälporganisationer 
samt myndigheter.

EN FÖRSTA RESA
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Uppdelat mellan de fyra länderna Iran, Irak, Syrien och Turkiet 
är resor till Kurdistan avhängiga inresemöjligheterna till vart och 
ett av de fyra länderna. De pågående väpnade konflikterna, som 
huvudsakligen är koncentrerade till Syrien men som också drabbar 
de övriga tre länderna, försvårar ytterligare möjligheterna att resa 
dit, än mindre att arbeta där. Samtidigt är det just till följd av de 
väpnade konflikterna som humanitära behov, flyktingströmmar och 
flyktingläger uppstår. Bara i de syriska delarna av Kurdistan lever 
över en miljon flyktingar. Det är Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda 
Solens stadgebundna skyldighet att hjälpa så många av dem som 
möjligt.

EXTERNT
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Som representant för en hjälporganisation med “Kurdistan” i 
namnet var det från början omöjligt för Mirza Bahram att officiellt 
resa till Turkiet eller Iran. Resan gick därför istället till de Irakiska 
delarna av Kurdistan, där två större flygplatser trafikeras av 
betydande flygbolag. Den spända situationen mellan de kurdiska 
myndigheterna i Irak och Syrien till trots kunde Bahram därefter 
ta sig in i det sistnämnda landet. Omedelbart efter sin ankomst 
inledde Bahram arbetet med att utvärdera vilka humanitära 
behov som förelåg och hur insamlingsstiftelsen både på kort och 
lång sikt bäst skulle gå till väga för att avhjälpa dessa.

Delarna av Kurdistan som faller innanför Syriens gränser går 
under namnet AANES, Autonoma Administrationen Norra och Östra 
Syrien. Området är, som namnet antyder, självstyrande. Den 
politiska situationen mellan centralmakten i Damaskus och de 
självstyrande delarna av kurdiska Syrien är föremål för konflikt, 
men rent praktiskt innebär det för hjälporganisationerna, som är 
verksamma på plats, att de anpassar sig efter de förutsättningar 
som förses genom AANES. Det huvudsakliga organet med 
övergripande ansvar för flyktingarna inom AANES går under 
namnet Heyva Sor A Kurd, eller Kurdiska Röda Halvmånen. Det 
var också till denna organisation som Bahram vände sig för ett 
inledande möte om sin resa. Tacksamt nog blev han väl mottagen, 
och Heyva Sor A Kurd accepterade insamlingsstiftelsens syfte med 
resan och framtida verksamhet i norra och östra Syrien.

PÅ PLATS I KURDISTAN SYRISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
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Förutsättningarna för människorna som lever i norra och östra 
Syrien bestäms under flera månader av året av den oerhörda 
sommarhettan, som kan stiga upp till 50° Celcius och som vanligtvis 
ligger runt 40°. För människorna i flyktinglägren försvåras situationen 
ytterligare av att det många gånger är omöjligt att söka skydd från 
solen och hettan. Deras tält får en bastuliknande karaktär under 
dagen och flyktinglägren ligger uteslutande på platser där det 
saknas träd som kan ge skugga. Till detta kommer grundläggande 
behov som behöver tillgodoses via matleveranser, filtar, kläder och 
hygienartiklar.

FLYKTINGARNAS SITUATION
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Med relationen till Heyva Sor A Kurd etablerad hade Bahram 
under resten av sin vistelse möjlighet att bocka av punkterna 
på sin uppdragsbeskrivning och utföra annat arbete av värde, 
som uppstod under resan. Så inkluderade att prata med alla 
möjliga människor, besöka så många flyktingläger som möjligt, 
samla information om flyktingarnas behov och förutsättningar, 
lyssna på deras berättelser, besöka sjukhus, intervjua potentiella 
representanter för insamlingsstiftelsen, försäkra sig om ett 
kontor i staden Qamishlo samt genomföra sådan humanitär 
hjälpverksamhet som var möjlig. Ett sådant tillfälle uppenbarade 
sig vid ett besök i flyktinglägret Camp Newroz i början av mars. 
Människorna där, som vid besökstillfället utgjordes av 320 
familjer, fick sina grundläggande behov tillgodosedda genom 
andra hjälporganisationer, men möjligheter saknades att förse 
dem med så kallade frukostpaket. Dessa innehöll matvaror 
typiska för frukost i Mellanöstern, så som halva, zater och 
tahiniye. Tillsammans med mortadella, ost, oliver, sirap och 
olivolja fyllde dessa en medelstor kartong. Bahram köpte och 
fyllde 320 sådana kartonger och lastade dem några dagar efter 
sitt första besök på Camp Newroz på en lätt lastbil. Heyva Sor A 
Kurd var honom behjälplig vid såväl packningen som utdelningen, 
som ägde rum söndagen den 14 mars i Camp Newroz.

ARBETET GENOMFÖRS
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Utifrån insamlingsstiftelsens förutsättningar blev under perioden 
väldigt mycket arbete utfört på kort tid. Sett utifrån de humanitära 
behov som existerar bara i norra och östra Syrien måste emellertid 
effekten av insamlingsstiftelsens insatser anses vara minimala. Rent 
krasst kunde Kurdiska Röda Solen förse kanske 1 000 av över en 
miljon flyktingar med frukost en av årets 365 dagar. Det faktumet är 
emellertid inget som styrelsen låter sig nedslås av, utan tjänar snarare 
som inspiration att arbeta hårdare och göra mer i framtiden, både i 
närtid och på längre sikt.

SLUTSATSER
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