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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 

 

 

 

 

Grekiska Ungdomsförbundets Verksamhetsberättelse för 2012 godkändes av Gruf:s styrelse 

vid styrelsemötet som ägde rum den 17 februari 2012. 

 

Den ekonomiska redovisningen och revisorernas rapport för 2012, bilägges. 

 

 

 

Grekiska Ungdomsförbundet i Sverige 

 

Frantzeska Papadopoulou   Olga Tsolpanga  

ordförande    sekreterare 
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Aktiviteter 

 
Våra aktiviteter under 2012 har fokuserat på följande områden:  

-  Att lära känna Grekland (aktiviteter för små barn och ungdomar som berör grekiska 

kulturen, traditionella danser, historia och mytologi. Målet är att fånga intresset bland alla 

åldersgrupper genom anpassade föredrag och workshops 

- Att organisera sig lokalt/demokrati i teori och praktik (här jobbar vi med att visa hur man 

organiserar sig lokalt, vad är vikten med demokrati och jämställdhet och hur bedrivs det 

ideella arbetet) 

- Kurs i grekiska 

- Idrottsturneringar (känns som en viktig och mycket uppskattad del av verksamheten, det ger 

barnen möjligheten att träffas och tävla, vi har sett till att skapa en kommunikation mellan 

olika lokala föreningar. 

- Internet, alkohol och droger. (olika aktiviteter, och workshops kring teman som är så viktiga 

för barn och tonåringar. Vi har även haft aktiviteter där föräldrar var också inbjudna och det 

kommer vi absolut att fortsätta med) 

 

Under 2012 har vi noterat ett markvärt ökat antal barn/ungdomar som har nyligen flyttat till 

Sverige från Grekland. De har oftast flera bekymmer när de flyttar hit. De kan inte så mycket om 

den svenska kulturen (vad är Lucia? Hur firas jul mm), de kan inte språket, de har svårt i skolan, de 

har lämnat kompisar/släkt i hemlandet. Familjerna har oftast bostadsproblem, föräldrarna jobbar 

mycket. Det ställs då höga krav på vår verksamhet.  

Från och med 2012 byggde vi ut vår verksamhet där det nu ingår: 

- Läxläsning 

- Kurs i svenska 

- Workshops/information kring svenska traditioner/kultur/historia/geografi 

- Barnpassning (föräldrar som jobbar sent)  

- Ungdomsverksamhet/eftermiddagar där ungdomar kan träffa andra i samma situation alt. de 

som bor här 

- Erbjuda en möjlighet att fira påsk/jul i de lokala föreningarna 

- Möjlighet att få kontakt med kurator/psykolog vid behov 

 

Vi ser de barnen /ungdomar som vår största utmaning. Vi vill fånga upp, stödja dem och hjälpa 

dem komma in i samhället. VI har en mycket stor roll då föräldrar oftast inte har tid, kan inte 

språket, och saknar social nätverk. Vi behöver finnas där för dem barnen/ungdomar och det 

arbetet kan endast göras på lokal nivå.  
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Samarbete med andra aktörer i Sverige  
 

Samarbete med Grekiska Skolan 

-Gruf:s ordförande träffade representanter från grekiska skolan i Stockholm , ansvarig för den 

grekiska skolundervisningen i Sverige och diskuterade undervisningsformerna som tillämpas i 

Sverige. Gruf:s styrelse är mycket intresserad av utbildningsfrågor och har ägnat stor del av 

verksamheten i dessa. Naturligtvis är undervisning av grekiska i Sverige en intressant moment 

för oss i och med att våra medlemmar är elever i den undervisningen i vilken form den må 

vara. Situationen blir mycket svårare nu i och med finanskrisen i Grekland som gör det 

osäkert huruvida lärare från Grekland skall kunna skickas till Sverige. De nya 

förutsättningarna kräver planering och samarbete i Stockholm men även i övriga Sverige. 

Mötet är numer ett årlig planeringsmöte 

 

Samarbete med Grekiska Kulturhuset 

Gruf:s styrelsemedlemmar träffade representanter som sitter i Grekiska Kulturhusets styrelse. 

Ett antal aktiviteter planerades. Även om Gruf inte har några representanter i Grekiska 

Kulturhusets styrelse så är vi alltid intresserade av utvecklingen där då en av stiftelsens mål är 

att ”stödja barn och ungdomar med grekisk ursprung”, alltså våra medlemmar.  

 

Samarbete med Grekiska Riksförbundet 

Grekiska Ungdomsförbundet samarbetar väldigt nära med Grekiska Riksförbundet. Framför 

allt vad gäller kulturella evenemang som vänder sig till och intresserar bägge målgrupper.  

 
Januari 

- Möte med samtliga grekiska organisationer i Stockholm ang. kultursamarbete 

- Meddelade ang. kultursamarbetet med de grekiska organisationerna 

- Uppförandet av teaterpjäs (GRs teatergrupp Ipo Krisin) 

- GRs dansgrupp Hellas medverkar i den internationella dansdagen Buddhistnunnan Maechi 

Anita 

 

Februari 

- Traditionellt firande an nyårs kakan 

- Rapport ang hemspråksundervisningen och planerade aktiviteter under 2012 

- Planering för GRs 40-års firande 

 

Mars 

- Firande av den grekiska nationaldagen då även dansgruppen Hellas medverkade 

- GRs dansgrupp Hellas medverkar i Stockholms Dövas Förening i Gamla Stan  

 

April 

- Konferensen ang. De Nya Invandrarna 

- Fotoutställning på Grekiska Kulturhuset i Stockholm 

 

Maj 

- Meddelande om fotoutställning i samband med GRs 40-års firande. 

- Meddelande om Stockholms youth Filmfestival 2012 

- Utbildnings konferens med inbjudna grekiska professorer (samtliga hemspråkslärare deltog) 

- Rapport om slutsatser vid utbildnings konferensen  
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September 

- Program ang. GRs 40-års firande 

 

Oktober 

- GRs 40-års firande ”GRs grundare” 

- Meddelande om: GRs 40-års firande ”GRs grundare” 

- Möte med Skolverkets Mats Wennerholm, ansvarig för hemspråksundervisningen 

- Möte med den grekiska ambassadören ang. hemspråksundervisningen 

- Möte med Varvara Kabouridou, ansvarig för hemspråksundervisningen 

-Firande av den grekiska nationaldagen  

-Brev till den grekiska v. utrikesministern ang. Den Internationella Federationen för 

Utlandsgreker  

- Meddelande om: GRs 40-års firande ”Folkdans Festival” 

 

November 

- GRs 40-års firande: ”GRs utgåvor” 

- GRs 40-års firande: ”Nikiforos Vrettakos” 

 

December 

- deltagande GRs 40-års firande, slut evenemanget med div. inslag (GRs dansgrupp, kör, 

teatergrupp och barndansgrupp medverkade) 

 

 

 

 

 

 

 


