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Verksamhetsår 2014 

 

Under 2014 hade styrelsen i Grekiska Ungdomsförbundet 6 styrelsemöte varav 2 på telefon. 

Styrelsen består av Frantzeska Papadopoulou (ordförande), Olga Tsolpanga (sekreterare), Miltiadis 

Sideris (kassör), Jannis Kyratsopoulos (webbansvarig), Ann-Marie Falaras (lokala föreningar).  

Styrelsen i Grekiska Ungdomsförbundet hade regelbunden kontakt med styrelsen i Grekiska 

Riksförbundet, både med tanke på praktiska frågor (lokal och ekonomiska situationen) men även vad 

gäller organisation och verkställande av olika evenemang både på nationell, regional och nationell 

nivå.  

Grekiska Ungdomsförbundet har deltagit i flera aktiviteter som har organiserats av lokala föreningar 

(sportevenemang, seminarier, friluftsaktiviteter mm), har närvarat vid samtliga aktiviteter som har 

organiserats av Föräldraföreningen för Grekiska Skolan samt Grekiska Kulturhuset.  

En stor del av vår verksamhet har ägnat sig åt att hjälpa nyanlända greker. Antal nyanlända har varit 

stor under 2014 främst i de åldrarna som berör vår verksamhet. Vi har arbetat med att hitta 

volontärer som kan hjälpa nyanlända barn med språk och läxor, samt stöttat aktivt lokala föreningar 

som har organiserat kurser i svenska, föreläsningar och svenska arbetsmarknaden, studier i Sverige 

mm. Vi har även stöttat framtagning av informationsmaterial, informationsmöten mm.  

Problematiken med bortförda barn från Grekland har uppmärksammats av styrelsen och flera har 

engagerats i specifika situationer, där vi har skapat samarbete med Utrikesdepartementet och 

avdelningen för bortförda barn. Vi har deltagit vid seminarier och även konkret hjälpt med attv 

närvara vid muntliga förberedelser och förhandlingar med hjälp av volontärer/jurister.  

Vi har varit arrangörer och medarrangörer för firandet av nationella dagar (28 oktober, 17 november 

och 25 mars) i samarbete med lokala föreningar, föräldraföreningar. 

Gruf har även arbetat aktivt med att informera om Grekland och situationen där genom att skicka in 

debattartiklar till samtliga stora tidningar, och svara på frågor från journalister.  

Representanter från GRUF styrelse deltog i Grekiska Riksförbundets kongress och höll föredrag om 

situationen med ungdomsförbundet och ungdomsföreningarna.  

Under 2014 pågick en detaljerad granskning av underlag för underlagsår 2012 som krävde mycket tid 

och engagemang både från styrelsen i Gruf samt från lokala föreningarna.  

Styrelsen i GRUF har haft flera möten med lokala föreningarna dels för att samla på underlaget dels 

för att kunna få ett ökat engagemang från medlemmarnas sida. Tyvärr har det inte varit möjligt att 

behålla aktivitet i samtliga medlemsföreningarna. Situationen med anklagelser, och näthat från visa 

personer med grekiskt ursprung samt rättsprocessen som påbörjades med Grekiska Kulturhuset har 

påverkat stämningen och aktivitetsgraden bland lokala föreningar.  

  

För styrelsen 

Frantzeska Papadopoulou   Olga Tsolpanga 

Ordförande     Sekreterare 


