Bakgrund
Vi är från en köping som ligger i sydöstra delen av Turkiet som består av tre byar i provinsen
Kahramanmaras. Bland befolkningen är de flesta släktingar med varandra på ett eller annat sätt.
De flesta byborna har varit bosatta i Sverige sedan 1970-talet. För närvarande växer den tredje
generationen av ungdomarna i det Svenska samhället.

ÖVERSIKT
Integration, Kultur
Barn, Ungdomar, Kvinnor, Äldreomsorg
Aktivitetshus, Trossamfundslokal, Äldrehem

Föreningens syfte
Syftet med att bilda en förening är att först och främst främja kontakten mellan ungdomar och
deras familjer. För att ta till vara och främja ungdomarnas, familjernas social, kulturella frågor
för att skapa en god mötesplats.
Genom att ta vara på ungdomarnas tankar och idéer kan man bidra till integrationsprocessen som
pågår i det Svenska samhället där många känner utanförskap. Genom föreningsrörelsens insatser
och gott samarbete mellan föreningen och det svenska samhället kan vi nå ett solidariskt
samhälle där alla får gemenskap.

Mål
- att arbeta för integration för att lösa problematiken kring invandrarskap, utanförskap och
segregation för att ge bidrag för ett integrerat och solidaritets samhälle.
- att verka för att bevara och stödja den egna kulturen för ömsesidig förståelse mellan vår
folkgrupp och svenskar.
- att anpassa aktiviteter efter ungdomarnas intresse och önskemål bl.a. genom olika aktiviteter
som musik, teater, kulturprogram seminarium, konferenser och fester med mer.
- att arbeta för att ordna en lokal där vi kan genomföra bröllopsfester, begravningsakter, baserad
på den egna kulturen. Vi besöker inte moskén eftersom vi är en sekt inom islam med egen

religiös tanke (Aleviter). Tillgång till en lokal skulle inbära även en frihet för våra ungdomar
som också kan ha aktiviteter på sin fritid.
- att arbeta aktivt för att stödja individer vad det gäller grupp och individuella insatser när det
gäller barn, ungdomar, kvinnor och pensionärer.
- att försvara och verka för lika rättigheter, friheter för kvinnorna i alla avseenden och bildar
opinion för att påverka andra i samma anda.
- att bekämpa all slags rasism, diskriminering och orättvisor i alla sammanhang, kämpa för
jämlikhet och lika rättigheter för folket i alla delar av samhället.
- att skapa en mångspråkig webbsida för att åstadkomma en mötesplats för ungdomar samt stärka
och utveckla deras identitet, språk och personlighet för att förstå andras kulturer och språk som
en nyckel till det kulturella arvet.
- Att integrera de olika bitarna i ungdomarnas liv till en förståelig helhet.
- att prioritera i sin verksamhet för barn och ungdomsaktiviteterna.
- att stödja barn som har problem i skolan genom att ställa upp med studiehandledning i bl.a.
kärnämnen svenska, engelska, mattematik därmed kan de lyckas i skolarbetet och vardagslivet
som i sin tur skulle leda till större möjlighet att lyckas komma in i den svenska arbetsmarknaden.
Detta är inte minst viktigt för integration.
- att förstärka bandet mellan inhemska ungdomar och egna, genom att solidarisera sig att
samarbeta tillsammans med de svenska organisationer, myndigheter.
- att motverka samhällsproblem när det gäller all slags missbruk som är en stor börda för
samhällets resurser, motverkan i tid, ger inverkan i samhällsekonomi därmed kan resurserna
användas till t.ex. skolarbete, integrering på långsikt.
- snart kommer våra 40- och 50-talister att gå i pension som redan har språksvårigheter Genom
att satsa för ett äldreboende för flerspråkiga med personal som talar samma språk kan man skapa
harmoni för äldredagar där de får möjlighet att utrycka sig på det egna språket.
Föreningen är en politiskt oberoende organisation och kan därför inte knyta organisatoriska band
till politiska partier och organisationer när det försöker uppnå sina mål.
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer stadgarna.
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