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Tre bilder av Irak 
Du inbjuds härmed till ett spännande och intressant seminarium om Irak. 
Reservera därför förmiddagen tisdagen den 12 december redan nu. 
 

För att fördjupa och nyansera bilden av det som sker i Irak har vi tagit initiativet 
till ett seminarium – där tre frågeområden med koppling till återvändande och 
återuppbyggnad av Irak kommer att belysas. 
 

Vi har bjudit in tre intressanta föreläsare som kommer att berätta om sina 
erfarenheter och relationer till Irak. Varje presentation avslutas med tid för 
frågor och diskussion. 
 

• Kjell Fors, grundare av Alfred Nobelskolan i Hawler, Kurdistan 

Ett stort bekymmer för de som återvandrar är barnens skolgång. Detta 
har Kjell Fors tagit fasta på och tillsammans med Dr. Mohammad Sadik 
grundat en skola i Kurdistan. Skolan genomsyras av den svenska 
läroplanens och kulturens värdegrund. Syftet är att tillhandahålla 
utbildning i enlighet med den svenska läroplanen, i Kurdistan. Detta för 
att göra det möjligt för svenska kurder som bor i Irak att ge sina barn en 
svensk utbildning och behålla dörrarna öppna mot väst, samt att arbeta 
mot en förbättring av det kurdiska utbildningsväsendet i stort och 
därigenom skapa ett öppet samhälle med självtändigt tänkande, kreativa 
medborgare. 

• Hutham Alhajaj, Unga Örnar, Malmö 

Berättar om Unga Örnars projekt tillsammans med förskolelärare i 
Basra. Hur de vill inspirera förskolelärarna och i demokratisk anda 
arbeta för ett bättre Irak. 

• Tristan Troby, HIV som en demokratifråga i Irak/Sulemaniya 
" Det är som om landet befunnit sig i en ostkupa." En liten del av den 
irakiska befolkningen har hört talas om HIV eller aids, enligt en nygjord 
undersökning. Trots det finns det rutiner som är tveksamma, även utifrån 
ett demokratiskt eller MR-perspektiv. Tristan Troby, expert på 
HIV-prevention och utbildning hos Göteborgs-Initiativet berättar om 
situationen i Irak/Sulemaniya. 

 

Plats: ”Nya Pedagogen” hus B, Gbg Universitet, Läroverksgatan 15 
Lokal: BE 015 – entréplan 

Tid: 12 december  
8.30 – 8.45 kaffe & fralla 
8.45 – 12.00 seminarium 

 
 
Din anmälan vill vi ha senast den 4 december. 
Anmälan: helena@initiativet.nu eller 
 Helena 031-701 20 93 
Kostnad:  250:- + moms, faktura erhålls vid seminarietillfället 
Välkommen! 


