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INSAMLINGSSTIFTELSEN KURDISKA RÖDA SOLEN

Ceng Durmaz

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN

För ganska exakt ett år sedan hade vi precis genomfört vår första resa och 
tagit de första stapplande stegen mot att bli en humanitär hjälporganisation. 
Tolv månader senare har vi tre resor under bältet, besökt två flyktingläger, 
nått 1 750 flyktingar, mildrat sommarhettan, försett människor med 
matvaror och delat ut ryggsäckar och kläder till 300 barn. Med andra ord: 
vi är på rätt väg, och det är vår förhoppning att du som läser detta vill följa 
med oss på den fortsatta resan!

För styrelsen,

C E N G  D U R M A Z

Stiftelseordförande
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GENOMFÖRDA RESOR: 3
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BESÖKTA FLYKTINGLÄGER: 2
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NÅDDA FLYKTINGAR:

1 750
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1 750
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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 två suppleanter. 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 bistånd 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, mat och kläder m.m. 
till 1 750 barn och flyktingar i Camp Newroz och Camp Serêkaniye 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.

OM INSAMLINGSSTIFTELSEN
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