Folkbildning i Kurdistan

Mellanöstern startar första folkhögskolan
av svensk modell
I slutet på juni skrevs historia i Kurdistan. Den svenska folkhögskoleföreningen
Tornseglarna och de kurdiska myndigheterna i Norra Irak undertecknade ett avtal om
öppnandet av Mellanösterns första folkhögskola. Folkhögskolan öppnar den 1 oktober
2010 i staden Sulemania, Kurdistan, i norra Irak.
Folkhögskolan som utbildningsmodell har verkat i Sverige sedan 1868 och har sakta men säkert spridit sig över världen och finns nu i Europa, Sydamerika, Indien och Afrika.
Nu, efter fem år av förhandlingar öppnar Mellanösterns första folkhögskola. Skolan kommer
ha en internationell profil, med utbyte och samarbete mellan svensk folkbildning och Kurdistan, där demokrati blir ett bärande tema i undervisningen.
Den från kurdiska myndigheter oberoende
Folkhögskolan innebär en andra chans för alla
de ungdomar och vuxna som på grund av konflikter, ekonomi och tradition, aldrig fått möjlighet att studera. Detta gäller i synnerhet landets
kvinnor. Skolan kommer i enlighet med det ha
som ambition inledningsvis att rekrytera en majoritet kvinnliga elever.

Undervisningen kommer att vara kostnadsfri
för de eleverna i Kurdistan. Den svenska folkhögskoleföreningen Tornseglarna kommer att
driva skolan, ha det pedagogiska ansvaret, formulera kursplanen och utbilda lärarna enligt
svensk folkbildningstradition.
   De Kurdiska myndigheternas roll blir att finansiera lärarlöner och driftbudget för utbildningens genomförande.
”Det här är första gången som en frivillig organisation förmår någon regering i Mellanöstern att
finansiera en skola som organisationen fortfarande ska styra och som ska vara gratis för eleverna!” (sagt av en av de kurdiska förhandlarna
från den kurdiska regionala regeringen).

• Torsdag 9 september kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

Stöd Tornseglarna, bli medlem, sätt in 200 kr på bankgiro, Swedbank 208-8094 för föreningar 500 kr.
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Katarina Korp, ordförande, 070 886 68 46,
Donald Boström, vice ordförande, 070 778 40 08
Pia Grübb, sekreterare, 073 692 9095
Zeynep Kavak, ledamot, 073 598 57 39
Margareta Walfisk, ledamot, 070 861 74 05
Samad Kader, kassör, 073 62 98 982
Sten Lennblad ledamot, 076 09 299 06
Ola Lindergård, ledamot, 073 356 30 29
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