Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet
20 april 2010 – 4 maj 2011
På årsmötet 2010 valdes följande styrelse:
Mike Powers (ordf.), Arne Hjorth (sekr.), Sigyn Meder (kassör och kontaktsekreterare), Sköld
Peter Matthis, Ulf Bjerén och Björn Bergfeldt.
Ulf är bosatt i Karlskrona och övriga i Stockholm eller Stockholmstrakten.
Till valberedning valdes: Hashim Al-Malki, Christer Lundgren, Bodil Nilsson och Erik
Jonsson.
Till revisorer valdes Bo Stenström till ord. revisor för föreningen och tillsammans med
Tomas Bolme för Fallujainsamlingen och Olle Josephson valdes till revisorssuppleant.
Redaktör för Brännpunkt Irak: Christer Lundgren
Tystnaden om Irak fortsätter att dominera media och den svenska politiken. Illusioner om att
ockupationen är över och att Irak är på god väg mot demokrati är förhärskande när det
överhuvudtaget skrivs något. Trots ett motsträvigt opinionsklimat, har vi genomfört ett
omfattande opinionsarbete och inte minst gett ut ännu ett omvittnat bra nummer av
Brännpunkt Irak och genomfört ett väldigt bra och varierat möte på 8-årsdagen av
ockupationen.
Våren 2010
Seminarier och annan verksamhet
Svar från partierna
Under våren kom svar från de rödgröna parterna på de frågor som föreningen ställt till
partierna under den pågående valrörelsen.
Frågor och svar finns här: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=467
Frågorna rör i hög grad krigsbrott begångna av USA och innebär ett långsiktigt arbete med
syfte att ansvariga krigsförbrytare ska åtals. Det ger riksdagsledamöter möjligheter att agera i
linje med våra förslag om de så vill.
Följande interpellation gjordes av Hans Linde (V). Interpellation och debatt med Carl Bildt
finns här: http://www.iraksolidaritet.se/?nr=531
IrakSolidaritet tar bl.a, fasta på Bildts utfästelse att Sverige stöder tillsättandet av en speciell
FN-rapportör för MR. Tjänsten drogs in i och med ockupationen.
18-20 juni
Gijón, Spanien
Christer Lundgren och Sigyn Meder representerade IrakSolidaritet på den internationella
konferensen med politiska representanter för det irakiska motståndet. Konferensen inställdes i
sista minuten under mordhot mot organisatörer i CEOSI och deras familjer. Visum drogs
tillbaka som redan utfärdats till inbjudna irakier. USA:s vice-president Joe Biden hade precis
besökt Madrid. Detta innebär även en attack på yttrandefriheten. Läs artikel i Brännpunkt Irak
5.
4/7
Föreningen inbjöds att tala om ockupationen på Stortorget på USA:s nationaldag.

31 augusti
seminarium med dr. Omar Al-Kubaisy, välkänd irakisk kardiolog med stora kunskaper om
USA:s förstörelse av den irakiska sjukvården och hela det irakiska samhället.
Mötet filmades av journalisten Nils Lundgren:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=484
6 oktober
Krigets ansikte/krigets offer
Seminarium i samarbete med Afghanistansolidaritet som drog paralleller AfghanistanIrak.
Talare: Pratab Chatterjee (CorpWatch) och Jesper Huor.
IrakSolidaritet bidrog med 2000:- till Pratabs resa.
23 oktober
Förstörelsen av Irak - seminarium om ett krigsbrott
Huvudtalare: Dirk Adriaensens från BRussells Tribunal om förstörelsen av Irak, Gabor
Tiroler om de sjuka barnen i Falluja och den studie som gjorts om uranvapen och
sjukdomsbilden, Anita Lilburn om den internationella kampanjen mot uranvapen, Sigyn
Meder om Fallujainsamlingen och föreningens frågor till partierna som de rödgröma
partierna svarat på.
Journalisten Nils Lundgren filmade.
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=492
25 november
Socialistiskt forum på ABF
Föreningen deltog som vanligt med bokbord och sålde ett 50-tal Brännpunkt Irak 4.
30 december
Föreningen uppvaktade Sverker Åström med hälsning och blommor på hans 95-årsdag som
erkänsla för hans försvar för folkrätten i Irak.
Våren 2011
14 januari
Brev till Journalistförbundet
Brev som uppmärksammar attacker på journalister och bristen på pressfrihet i Irak samt
uppmärksammar den absurditet det innebär att USA 1-3 maj står värld för UNESCO:s World
Press Freedom Day. Christer Lundgren som skrivit brevet är medlem i Journalistförbundet
och IrakSolidaritet. Han undrar ”mot denna bakgrund på hur Journalistförbundet reagerat på
situationen för journalister i Irak”.
Såväl detta brev som Journalistförbundets brev finns publicerade i Brännpunkt Irak 5.
Brev med svar
http://www.journalisten.se/debatt/26435/uppmaerksamma-journalisternas-situation-i-irak
25 februari
”Vredens dag”
Föreningen deltog i en irakisk demonstration som genomfördes på Sergels torg samtidigt som
Iraks folk demonstrerade på Tahrirtorget i Bagdad och andra frihetstorg runt om i landet.
demonstrationen rapporterades i arabiska TV-kanaler.

9,10,11 mars
Internationellt seminarium om situationen för irakiska akademiker
Försvar för utbildning i tider av krig och ockupation
Mycket sakkunnigt seminarium arrangerat av Menarg (Mellanösterninstitutionen) vid
universitetet i Gent, Belgien och BRussells Tribunal med deltagande av 35 känna irakiska
akademiker från inifrån Irak och från exilen samt väl kända internationella personligheter och
experter. En mycket diger dokumentation har tagits fram om de riktade morden på irakiska
akademiker och den medvetna förstörelsen av den högre undervisningen. Sigyn Meder deltog
från föreningen.
Föreningen stödde konferensen även med ett mindre ekonomiskt bidrag.
Se vår hemsida
19 mars
8 års ockupation och krigsbrott i Irak
Solidaritet med Iraks manifesterande folk
Ett mycket lyckat möte med 90-100 deltagande. Ett omväxlande och mycket givande program
var det allmänna omdömet.
Sabah Al-Mukhtar, ordf. Arab Lawyers Association i Storbritannien, Lena Kallenberg,
Marianne Laanatza, Jenny Wrangborg, Anita Dorazio, Sigyn Meder, Christer
Lundgren.
Stor final med Skeppsholmens fredskör under ledning av Hans Rising. Joakim Boström
FIB/K presenterade talarna.
IrakSolidaritet i samarbete med FIB/k och ABF.
Se videoklipp, foton, solidaritetsuttalande med mer:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=539
Sabah Al-Mukhtar inledde även och samtalade med några lärare och studenter på
Juridicum/Stockholms universitet.
31 mars
Manifestation Mynttorget dagen före riksdagsbeslut om svenskt flyg till Libyen.
Föreningen deltog med talare.
10 april
1000 tranor för fred
Lyckat lokalt möte på Farsta gård med dryga 20-talet deltagande.
Anita Lilburn från ARK talade om uranvapnens förfärande och nedtystade konsekvenser.
Samarbete ARK, IrakSolidaritet och ABF
Barbro Skoog skriver om mötet och förklarar symboliken med tranorna:
http://iraksolidaritet.se/customers/iraksolidaritet/uploadfiles/TUSEN_TRANOR_FOR_FRED
_rapport.pdf
27 april
Förstörelsen av den högre utbildningen i Irak
Sigyn Meder informerade om detta systematiska krigsbrott och om de riktade morden på
irakiska intellektuella. Rapport från Gentseminariet. Ett lyckat seminarium med mycken
diskussion.
IrakSolidaritet och ABF

1 maj
Utdelning av flygblad och tidningsförsäljning på demonstrationerna i Stockholm och några
orter runt om i landet. Ett hundratal tidningar såldes i centrala Stockholm.
Föreningen har på seminarier, i flygblad, på hemsidan, i artiklar, Nyhetsbrev,
pressmeddelanden, debatter på olika sätt bedrivit speciella kampanjer för att bemöta
rådande desinformation eller tystnad vad beträffar:
USA:s krigsbrott i Irak (se även frågorna till partierna). Hit hör förstörelsen av Iraks
kulturarv, förstörelsen av den högre utbildningen och morden på akademiker, de sjuka barnen
i Falluja, USA:s fortsatta närvaro i Irak: Tänker USA lämna Irak, Är Irak på väg mot
demokrati med fler frågor, sociala uppror pågår även i Irak och det väpnade motståndet
fortsätter. Massavvisningar av irakier till Irak måste upphöra. Kampanj för Hameed Al-Obaidi
som fick avslag när han vägrade bli SÄPO-spion på sina landsmän.
Brännpunkt Irak V
Nummer 5 utkom till 8-årsdagen av ockupationen med Christer Lundgren som redaktör.
Det är ett digert och innehållsrikt nummer med brett irakiskt deltagande och återigen en
talande teckning av Robert Nyberg på omslaget. Tidningen är avgörande för vårt
opinionsarbete och även detta nummer har fått mycket goda omdömen.
Hemsidan
är en viktig informationskälla om läget i Irak och USA:s ockupationspolitik. Hemsidan
erbjuder både längre analyserande artiklar och dagsaktuell information. Den informerar även
om våra aktiviteter. Hemsidan får goda omdömen trots föreningens begränsade resurser.
Fallujainsamling, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning har skett regelbundet i
Stockholm och några förorter. Tidningsförsäljning och insamling sker även i Göteborg, av
FIB/K-gruppen i Karlskrona (i år även i samarbete med Miljöpartiet/Blekinge, i Arvika, av
Irakkommittén i Malmö, i Eskilstuna och fler platser i landet. Föreningen har sålt tidningen i
samband med seminarier och debatter. Vi har efter förmåga hjälpt studerande och andra som
efterfrågar kunskaper om Irak.
Fallujainsamlingen nådde vid årsskiftet en kvarts miljon.
Under året har 2 utbetalningar gjorts till förmån för den oberoende forskningen om
sambanden mellan USA:s användande av uranvapen och den starkt ökande frekvensen av
missbildningar hos nyfödda och cancersjukdomar i Falluja och andra orter i Irak.
Den 27 juli och den 26 oktober utbetalades respektive 20.000 kronor till Cancer and Birth
Defects Foundation till stöd för denna forskning. Alla mottagare för insamlingen finns
redovisade på vår hemsida: http://iraksolidaritet.se/index.php?o=5&nr=39
Varenda krona når fram!
Sammanlagt har 204.000 kronor av insamlade medel betalats ut.
Styrelsemöten, medlemsmöten och medlemsutskick
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsmöte hölls 100930.
Medlemsbrev informerar medlemmarna om vår verksamhet och läget i Irak.
Samarbete nationellt och internationellt
IrakSolidaritet fortsätter sitt samarbete med några lokala Irakkommittéer och FIB/K-grupper i
landet. T.ex. har Mathias Cederholm, historiker och medlem i Malmö Irakkommitté
medverkat med en rapport om läget i Irak i våra nummer av Brännpunkt Irak.

Vårt synnerligen viktiga internationella samarbete med IAON (International Anti-Ockupation
Network) fortsätter med utbyte av information, kontakter, gemensamma kampanjer med mer.
Uttalanden och pressmeddelanden
har gjorts fortlöpande i viktiga och relevanta frågor.
Föreningen har ställt sig bakom uttalandet ”Partition by census” (BRussells Tribunal)
101008: http://www.brussellstribunal.org/Census081010.htm
19 mars antogs följande uttalande av IrakSolidaritet, FIB/K och mötesdeltagarna på
protestmötet mot 8 års ockupation och krigsbrott:
Till Tahrir square i Bagdad och alla befrielsens torg i hela Irak:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=528
Media:
Tystnad och desinformation fortsätter att prägla svenska media.
Föreningen har försökt nå genomslag i några frågor.
T.ex. har ett antal artiklar skrivits om de sjuka barnen i Falluja. Ett antal artiklar har skrivits i
alternativa media, men fortfarande praktiskt taget tyst i main streammedia:
Fria tidningen
http://www.fria.nu/artikel/86489
Lena Malmberg i Flamman om IrakSolidaritets kampanj
http://www.flamman.se/iraksolidaritet-nar-tar-svt-sitt-ansvar
Nina Lekander i Expressen
http://www.expressen.se/kultur/1.2091609/ett-irakiskt-hiroshima
Margareta Zetterström en kort blänkare i AB.
Erik Paulsson Rönnbäck i Arbetaren
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100922
Sköld Peter Matthis i Flamman: ”Falluja, en bortträngd katastrof”.
http://www.flamman.se/falluja-en-borttrangd-katastrof
Lena Kallenberg i Flamman
Miljömagasinet
Professor Anders Romelsjö/KI har fått följande artikel publicerad i Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14081
och tillsammans med professor Anders Brahme följande artikel i Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=15253
Han har även motionerat i uranvapenfrågan till SLMK och Läkare för miljön.
Ett av många pressmeddelanden i frågan:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ny-studie-om-de-missbildade-barnen-ifalluja-560251
Dirk Adriaensens intervjuades i:
Miljömagasinet, Fib/K, Fria tidningen: http://www.fria.nu/artikel/85731?
__utma=1.863543253.1304323803.1304323803.1304323803.1&__utmb=1.3.9.13043238294
85&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1304323803.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic
%29|utmcmd=organic|utmctr=Dirk%20Adriaensens%20i%20Stockholm&__utmv=&__utmk=107474178
”Iraks kultur slås i spillror” iProletären: http://www.proletaren.se/utrikes/mellanostern/irakskultur-slas-i-spillror
FIB/K: http://www.fib.se/utrikes/item/285-rapport-fran-ett-irakseminarium

Flamman, bloggar och insändare.
Dr. Omar Al-Kubaisy inervjuades av Bitte Hammargren i SvD:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/lakarna-har-flytt-irak_5266475.svd
Henrik Persson i ”Fjärde världen”
http://iraksolidaritet.se/customers/iraksolidaritet/uploadfiles/4v_2010_Iraksidorna.pdf
och blogg: http://www.myrobinhood.net/2011/04/dr-omars-berattelse.html
Sabah Al-Mukhtar: Intervjuades av Konflikt och i FIB/K
Peo Österholm: http://www.fib.se/nytt-nummer-ute/item/512
Journalisten Nils Lundgren intervjuade Sigyn Meder om journalisternas farliga situation i Irak
apropå Christer Lundgrens brev till Journalistförbundet. Det skedde i samband med den
protest som ägde rum på ”Vredens dag” 25 februari i solidaritet med Iraks kämpande folk:
http://www.fib.se/utrikes/item/465-irak-2011-fortfarande-farligt-for-journalister.
Avslutningsvis om media: 8-årsdagen av ockupationen gav inga stora rubriker: Två fina
undantag: Sören Sommelius i HD. IrakSolidaritet kommer med i länk: ”Alla dessa lögner
och alla dessa döda” http://hd.se/kultur/blogg/2011/03/18/irakkriget-8-ar-alla-dessa-logneralla-dessa-doda/
Margareta Zetterström i UNT: ”Hur länge ska Sverige försvara Irakkriget”?
http://www.unt.se/debatt/hur-lange-ska-sverige-forsvara-irakkriget-1287772.aspx
Denna relevanta fråga får avsluta årets verksamhetsberättelse.
110501
IrakSolidaritets styrelse

