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Kära Vänner! 
 

 
 
Sedan ni senast hörde från mig har jag lämnat Kurdistan. Redan i mitt förra brev nämnde jag att 
organisationen Jinda, min arbetsgivare, ändrat inriktning. Denna nya inriktning påverkade mitt arbete och min 
framtid i högsta grad. I princip blev jag ”arbetslös”. Jag har hjälpt till där det behövts men det har inte 
varit någon kontinuitet i mitt arbete och många dagar har jag inte haft något att göra. 
Den politiska situationen i flera länder, inklusive regionen söder om Kurdistan, har förvärrats och ingen kan 
förutse vad som kommer att ske. Flyktingströmmen till den lugnare kurdiska regionen har ökat markant, de 
flesta kommer från omkringliggande länder men striderna i söder har fått människorna där att också fly 
norrut.  Med tanke på vad som skedde i början på 90-talet under S. Husseins ledning är risken för problem, 
mycket stor. Många kurder litar fortfarande inte på grannarna söderifrån. Någon lösning på konflikterna 
verka inte vara inom synhåll, det gör situationen instabil i områden där det tidigare varit lugnt. 
Arbetslösheten ökar kraftigt, trots att många har en universitetsutbildning bakom sig är det svårt eller till 
och med omöjligt att få jobb, det gäller alla, inte bara dem som kommer som flyktingar. Boendet är ett annat 
stort problem, det finns inte tillräckligt med bostäder för alla. Även efter giftermål tvingas man bo kvar 
hemma hos föräldrarna och det är inte alltid helt lätt. Den yngre generationen finner det svårare och 
svårare och ser det som en tillbaka gång och en inskränkning av sin frihet. Det finns människor som flytt men 
som inte har flyktingstatus och som därför inte kan bo i något av flyktinglägren. Många av dessa har inte råd 
att hyra något överhuvudtaget utan bygger ”tält” av presenningar, under broar eller i halvfärdiga byggnader. 
Ekonomin har blivit sämre för de allra flesta som ett resultat av politiska konflikter och oroligheter.  
Framtiden ser väldigt mörk ut för många och ofta ser de ingen annan utväg än att försöka ta sig till Europa. 
Som de flesta av oss vet är situationen i Europa inte heller enkel, flyktingsituationen där är ett svårlöst 
problem. 

       



 
Nästa destination........... 

När jag i maj lämnade Kurdistan reste jag till Europa via Egypten för att se om det fanns några möjligheter 
för mig att jobba där. Jag besökte en del projekt och pratade med människor som har god kännedom om 
landet. Såg de några förutsättningar för en person med mina kvalifikationer och erfarenheter, det var 
frågan? Egypten är mellanösterns folkrikaste land och ett av de fattigaste. Huvudsakliga inkomstkällor är 
olje- och gasexport, turism och intäkter från Suezkanalen. Egypten har den bäst utbildade eliten i MÖ, men 
majoriteten av arbetskraften är dåligt utbildad. Den informella sektorn, dvs. svartjobb, är mycket 
omfattande. Den ekonomiska utvecklingen har hämmats av en snabb folkökning. Detta har satt hård press på 
den knappa odlingsarealen och de begränsade vattenresurserna. Ofta tänker man inte på detta när man läser 
en inbjudande resekatalog. 

   
 
En av de organisationer jag kom i kontakt med var, Life In Abundance, LIA, (sv. Liv i överflöd, 
www.lifeinabundance.org). Genom olika församlingar arbetar de för att återställa hälsa, förnya hopp och 
inspirera varaktig omvandling för de mest utsatta familjerna i samhället. Enligt deras webbsida har de en 
unik utvecklingsmodell som förändrar samhället genom den lokala kyrkan. Jag hade möjligheten att få träffa 
dr. Amani som är ansvarig för LIA, det var mycket intressant att prata med henne och höra om deras 
verksamhet. Sedan vi träffades har hon via mejl utryckt stort intresse för samarbete vilket bådar gott för 
framtiden.  
Till en början blir det språkstudier (igen) eftersom det är några år sedan jag använde min arabiska som jag 
lärde mig i Tunisien. Den tunisiska dialekten blandas med en hel del franska uttryck som kanske inte alltid 
förstås av andra arabtalande människor. Förhoppningsvis kommer det inte ta så lång tid innan minnet av 
arabiskan återkommer. Konstigt nog ser jag fram emot det! Under tiden i Kurdistan lärde jag mig skriva 
kurdiska, bokstäverna skrivs i stort sett på samma sätt som arabiska. Den största skillnaden är att i kurdiska 
skrivs de korta vokalerna som bokstäver. Detta gör det mycket lättare att läsa. Jag ska försöka kombinera 
dessa två alfabet och förhoppningsvis kommer det att hjälpa mig med uttalet och läsförståelsen. Tänkte att 
det blir som en slags fonetisk skrift men det kanske inte alls fungerar. Det påminner mig om den 8 veckor 
långa kurs i arabiska Alya och jag fick när vi anlände till Tunisien för många år sedan. Vi jämförde uttalet av 
arabiskan med holländska, svenska, engelska och franska för att hitta det rätta uttalet. Det var inte lätt men 
på något sätt fungerade trots allt och det hoppas jag det gör denna gång också. 
 

Varma hälsningar, Gunnel 
 
 

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


