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Kära Vänner! 
 
Våren är här, bergen som omringar min stad är vackert gröna. Det är definitivt vår i luften. 
Människorna här firar med att ha picknick i det gröna. Mars är den månad då vädret ändrar sig, det är 
varmt och skönt utomhus. Termometern visade på nästan 25 grader i skuggan som max häromdagen. Å 
andra sidan är vädret väldigt ombytligt och det regnar en hel del också. Inomhus tar jag gärna på mig 
en tröja och sover fortfarande med duntäcke i sängen. Mars är också fylld av helgdagar, kvinnodagen, 
kurdiska nyåret och idag (14e) firar vi hjältarnas dag. Jag vet inte vilka hjältar som åsyftas men vi 
har ledigt i alla fall. För mig är det svårt att veta om det är en helgdag eller inte eftersom jag inte 
har TV. Även om jag hade en skulle jag förmodligen missa denna info i alla fall. Jag har dock kommit 
på ett bra sätt. Från mitt rum har jag utsikt över en av genomfartsvägarna i staden och jag ser med 
en gång om det är vanlig vardag eller helgdag. Det är nästa ingen trafik alls på en helgdag. Skulle inte 
detta fungera kan jag ju alltid fråga Herr Google, honom kan man lita på, vet allt.  
Sedan jag skrev senast har jag varit involverad i en ”kvinnokurs”. Shine heter denna kurs och har 
utvecklats i Australien. Meningen med kursen är personlig utveckling, att som kvinna förstå sitt 
egenvärde, sin styrka och avsikten med sitt eget liv. Hur man kan använda sig av sina egna kvaliteter, 
nå de mål man eventuellt har satt upp i livet. Att vi själva kan påverka vår egen situation och att det 
inte bara beror på utbildning. Eller på kulturella och ekonomiska förhållanden. Vi använde oss av ett 
australienskt material, Shine Kvinnor. Vi turades om att hålla ”lektionerna”. Eftersom det var första 
gången kursen genomfördes var vi övervägande ”utlänningar” som höll i kursen. Målet är att deltagarna 
ska kunna kopiera denna kurs och förhoppningsvis ”undervisa” sina vänner.   

        SHINE KVINNOR                                
 
Det var en härlig skara kvinnor och vi hade roligt trots att vi ibland berörde allvarliga samtalsämnen. 
En av kvinnorna blev så inspirerad att hon beslöt sig för att öppna en liten restaurang. Detta var 
något av en dröm hon haft sedan länge, men äktenskap och barn kom emellan. Det finns bara en 
maträtt på menyn, kouba, en traditionell kurdisk maträtt. Det liknar kroppkakor men är mindre i 
storlek. Innehållet är det samma, en köttfärsröra  men såserna kryddas på olika sätt. De är goda, men 

vad gäller näringsvärdet är jag inte så säker!           



Den Kurdiska organisation jag jobbar tillsammans med har delvis bytt inriktning. Från att ha 
koncentrerat sig på upplysning om lagen mot våld i hemmet och emot kvinnlig omskärelse arbetar man 
nu med att hjälpa unga kvinnor. Dessa kvinnor har kommit tillbaka från fångenskap hos Isis. De har 
blivit utnyttjade som sexslavar. När de inte längre är jungfrur förlorar dessa män intresset och 
kvinnorna skickas tillbaka. Organisationen Jinda jobbar för att styrka dessa unga traumatiserade 
kvinnor. Detta är väldigt bra, men de har inte samma behov av mina tjänster längre. För mig innebär 
det att jag har ganska mycket tid till att göra andra saker, som till exempel vara med och distribuera 
matpaket till flyktingar. Det är inte lätt att få ekonomin att gå ihop om man saknar inkomster. 
 

                   
 
För mig innebar det att jag kunde använda min arabiska, för många av dessa flyktingar kommer från 
södra delen av detta land och talar inte kurdiska. Bilden till höger visar en grupp tonåringar i en av 
skolorna för flyktingar. Av en ren tillfällighet blev det så att jag följde med WADI teamet till en av 
dessa skolor. Lite visste jag om att de förväntade sig ett tal av mig. Jag hade förstått att teamet 
skulle prata om våld i nära relationer.  De gav en kort information om detta. Sedan vänder sig Tjiman, 
till mig och säger – nu är det din tur. Jag blev helt överraskad. Detta var inget jag visste om när jag 
accepterade erbjudandet att följa med. Vad vill du jag ska prata om, frågade jag henne? Vad som 
helst blev svaret. Ska jag hålla en hälsolektion eller vad är meningen. Jag har inget material med mig, 
inga bilder, eftersom jag inte visste om denna utfärd i förväg. Säg vad som helst blev hennes svar. Så 
vad säger man till en grupp tonåringar som flytt från sina hem, bor i tält och försöker fortsätta sin 
skolgång i tillfälliga baracker. Såg igen frågande på Tjiman – vad ska jag säga till dem? Paniken var 
inte långt borta. Inte nog med eleverna, rektor och andra lärare kom också för att höra talet av 
”ajnabia”, den utländska. Antar att detta ”tal” är det närmaste politik jag någonsin kommit. Så här 
efteråt kan jag inte tala om för er vad jag sa men det jag ville ha fått sagt var att tappa inte sugen 
utan tro på att det finns ett slut på kriget och tro på framtiden. Det kan inte vara lätt för dessa 
tonåringar som fått avbryta sin skolgång på grund av kriget och inte vet om eller när de kan få komma 
tillbaka till sitt hemland att ha tillförsikt till framtiden. Mitt besök i denna skola innebar något 
väldigt annorlunda, något jag aldrig varit med om, jag är glad över att jag blev tillfrågad. 

 
Vårhälsningar, Gunnel 

 
 

För mer info, adressändring eller om ni vill ha nyhetsbrevet via e-post var god kontakta mig. 
E-post: gmo985@pmbx.net 


