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INSAMLINGSSTIFTELSEN KURDISKA RÖDA SOLEN

Ceng Durmaz

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN

Arbetet fortsätter!

Med två resor till nordöstra Syrien i ryggen har nu insamlingsstiftelsen 
kommit en bit på vägen, både strukturellt och effektmässigt. Strukturellt 
handlar arbetet om att integrera insamlingsstiftelsen med de övriga 
organisationer och institutioner som utgör den humanitära biståndsvärlden.

På effektsidan förblir uppdraget detsamma: hjälpa så många behövande 
som möjligt i Kurdistan, inte minst flyktingarna. Naturligtvis hänger de här 
två sakerna ihop. Ju stabilare insamlingsstiftelsen är strukturellt, desto 
effektivare blir den. Under den kommande perioden är därför målet att 
integrera de båda fullkomligt, varmed vår effektivitet är långt större än vad 
den varit hittills.

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 
medlemmar 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 formen av dricksvattenkylare, till de 
1 450 flyktingarna boende i Camp Newroz i

nordöstra Syrien.

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 över 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 och andra behövande som 
möjligt och tillgodose deras humanitära 
behov. Under den gångna perioden 
fortsatte arbetet med uppfyllandet av sagda 
uppdrag.

Insamlingsstiftelsens verksamhetskostnader 
under perioden uppgick till 203 678 kronor, 
inklusive moms.

UTGÅNGSPUNKTER

INSAMLINGSSTIFTELSEN 
KURDISKA RÖDA SOLENS 
VERKSAMHET UNDER PERIODEN
APRIL 2021 - SEPTEMBER 2021
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Under den gångna perioden har Insamlingsstiftelsen haft 
möjlighet att ha styrelsemedlemmen Tomas Pettersson 
anställd under två månader i maj och juni. Det gav möjlighet 
att få fler saker gjorda och gav mersmak inför framtiden. 
Insamlingsstiftelsens styrelse är nu väl medveten om hur 
verksamheten fungerar med eller utan anställda. Betydligt mindre 
blir helt enkelt gjort utan anställda. Vikten av samarbete med 
externa aktörer är därför överhängande, eftersom att ha personal 
anställd är kostnad som insamlingsstiftelsen inte kan bära 
under normala omständigheter. Under den närmaste framtiden 
består emellertid styrelsen även i fortsättningen av sex ordinarie 
medlemmar som arbetar ideellt.

INTERNT

September 2021

FÖRUTSÄTTNIGNAR,
BEGRÄNSNINGAR,
MÖJLIGHETER,
BEHOV
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Mirza Bahram, insamlingsstiftelsen vice ordförande, reste under 
den föregående perioden ensam till AANES i nordöstra Syrien. I 
slutet av maj fick han sällskap av styrelsens kommunikations- och 
insamlingsansvarige, Tomas Pettersson. Målet med resan var att 
förankra och registrera insamlingsstiftelsen formellt i AANES samt 
att utföra praktiskt hjälparbete. Det sistnämnda målet uppnåddes 
och det förstnämnda påbörjades, för att ros i land i slutet av 
perioden. Resan varade under cirka tio dagar.

EN ANDRA RESA

Sida 1 av 1
2021-05-22

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen | Ankdammsgatan 33, 171 67 SOLNA
info@rodasolen.se | www.rodasolen.se

Org.nr.: 802481-5782

Uppdragsbeskrivning för styrelsemedlemmarna Mirza Bahram och

Tomas Pettersson på resan till Kurdistan den 23 maj - 2 & 8 juni 2021:

1. Ha möte med Heyva Sor!

2. Hjälp människorna i Camp Newroz på alla sätt som är möjliga inför sommaren;

3. Samla information om den humanitära situationen i hela Rojava;

4. Dokumentera och publicera regelbundna uppdateringar på sociala medier;

5. Skriva avtal med de två representanterna för insamlingsstiftelsen i Qamishlo;

6. Lämna instruktioner till representanterna för sommaren i samråd med dessa;

7. Gör klart registreringen av insamlingsstiftelsen hos myndigheterna i Rojava, om

så krävs;

8. Tala med Heyva Sor om det kommande startandet av kontor för

insamlingsstiftelsen i Lebanon eller Jordanien;

9. Knyta kontakter med övriga hjälporganisationer verksamma i Rojava;

10. Knyta kontakter med myndigheterna i Rojava och, om möjligt, inleda

samarbeten med dem;

11. Besöka sjukhusen vi har kontakt med;

12. Ha möte med UD efter hemkomsten; samt

13. Intervjua ommöjligt flyktingar och andra utsatta människor till vår kommande

YouTube-kanal.
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De pågående väpnade konflikterna, som huvudsakligen är 
koncentrerade till Syrien men som också drabbar de övriga tre 
länderna i Kurdistan (Irak, Iran och Turkiet), fortsatte under perioden. 
Tragiskt nog förvärrades konflikterna genom kraftigt försämrade 
relationer mellan kurdiska grupper i norra Irak. Den nytillkomna 
konflikten bör inte leda till nya flyktingströmmar inom den närmaste 
framtiden, men kan tyvärr komma att göra det på längre sikt. 
Konflikten kan även försvåra såväl inresandet till AANES från Irak 
såväl som insamlingsstiftelsens förmåga att verka i Irak. 

EXTERNT
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På plats i AANES kunde insamlingsstiftelsens representanter själva 
uppleva sommarhettan, som uppgick till 40 grader redan under 
början av juni. Under sommaren steg den sedan periodvis upp 
till 50 grader. Att så var fallet var också till stor del anledningen 
till att insamlingsstiftelsen befann sig i AANES, för att avhjälpa 
sommarhettan för en del av flyktingarna.

FLYKTINGARNAS SITUATION



11

Bahram och Pettersson ombesörjde de insamlingsstiftelsens 
formella göromål under de första dagarna av resan, men 
kunde sedan fokusera på den humanitära delen. Eftersom 
insamlingsstiftelsen upprättat en relation med flyktinglägret 
Camp Newroz var det enkelt att resa tillbaka dit och göra en ny, 
meningsfull insats. Söndagen den 30 maj levererades därför till 
lägret 15 stycken s.k. dricksvattenkylare (se rapportens framsida 
och under rubriken “Ordföranden har ordet” för illustrationer). 
Dricksvattenkylarna är försedda med en gasbehållare och 
eldriven motor. Deras funktion är också vad namnet antyder. 
Dricksvatten leds in i maskinerna och kyls sedan ned för att ur 
kranen komma ut nära fryspunkten. På så vis kunde de boende i 
Camp Newroz under sommaren tämligen enkelt dricka och svalka 
sig i den tryckande hettan.

ARBETET GENOMFÖRS
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Även om dricksvattenkylarna var mycket, mycket uppskattade 
av de omkring 1 450 flyktingarna i Camp Newroz måste det 
ändå ses som en liten insats, eftersom det var den enda effekten 
insamlingsstiftelsen hade under perioden. Insamlingsstiftelsen räknar 
sin effektivitet utifrån en formel som utgår från antalet flyktingar som 
går att nå, dagar på året och jämför dem med vad som kallas en 
meningsfull insats och hur många dagar på året som denna täcker. 
Dricksvattenkylarna i Camp Newroz, som trots att de uppnådde 
värdet 130 500, var obetydliga i det större perspektivet (långt under 
1 % i jämförelse). Återigen är emellertid det faktumet inget som 
styrelsen låter sig nedslås av. Snarare tjänar det bara till fortsatt 
inspiration att snabba på arbetet med det strukturella för att kunna 
vara effektivare och hjälpa fler flyktingar i Kurdistan.

SLUTSATSER
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