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Verksamhetsberättelse 

 

Förbundet ägnar sina verksamheter i 3 relevanta kategorier: 

a. De verksamheter som riktar mot förbundets ändamål det vill säga utarbetning inom mänskliga 
rättigheter i Iran och förbättring av situationen och rädda offrens liv genom insamling av 
finansiella medlen. 

b. Avslöjande av Iranska religiösa regimens brott mot mänskliga rättigheter och upplysande av 
kärnvapens program i svensk samhället och öka samfundets kännedom om fenomenet ”religiösa 

fundamentalismen” och effekten mot utveckling av världen. 

c. Våra verksamheter inriktar sig mot medlemmarnas föreningsliv samt utvecklar sociala 
relationer och etablerar anpassnings förmåga till samhället. 

Humanitära verksamheter består av: 

1. Volontärs arbeten för penningsamlingar i hela Sverige 6 dagar i veckan. 

2. Förklara förbundets mål för andra genom informationsmöten i förbundets lokal eller andra 
ställen och begäran för finansiella stöd. 

3. Samarbeta med andra Iranska föreningar i utlandet när det gäller stora konferenser med 
internationella dignitärer och framstående personer. 

Verksamheten lockar många nya medlemmar till förbundet. Därmed får förbundet nya vänner 
med människokärlek och välgörenhet. 

De samlade finansiella medlen som är ett tecken på svensk samhällets barmhärtighet och 
humanitets värden, spenderas för att stödja politiska fångar och deras familjer i Iran. En del av 
finansiella medlen används att stödja de Iranska flyktingars nödvändiga vårdbehov i Albanien. 

Verksamheten finansierar även internationella konferenser att få uppmärksamma politiska 
fångarnas situation och samarbetar med internationella organisationer för att trycka på Iranska 
regimen. 
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Enligt Svensk insamlings kontrolls kriterier spenderas 80 % av insamlingar till ändamålen, 
inkludering Iranska flyktingar i Irak och Albanien och TV kanalen ”Simaye Azadi”. De 

insamlade pengarna kommer på årsredovisningen som redovisas av förbundets revisor. 

Sociala verksamheter består av: 

1. kontakta med olika samhällsgrupper och nationaliteter genom anordna möten och 
träffsamling. 

2. Informera medlemmarna genom nyhetsbrev angående verksamheter och framsteg mot 
förbundets mål. 

3. Arrangera konferenser och seminarier i Sverige och få uppmärksamhet inom svensk media. 

4. Anordna ett möte för att rapportera förbundets verksamheter till svenska nätverket i året. 
Mötet slutas med iranska musik och mat. 

5. Arrangera demonstrationer och protest auktioner i Sverige vid olika tillfällen för att avslöja 
kränkningar av mänskliga rättigheter och stoppa regimens avrättningar och långa fängelse straff 
mot dissidenter och oliktänkande. 

6. Kontakta med kända mänskorättsaktivister och höga ämbetsmän i samhället och 
riksdagsledamöter för att stödja förbundets mål och fördöma iranska regimens brutala 
handlingar. 

Kulturella verksamheter består av: 

1. Att ordna Iranska högtids ceremonier liksom Iranska nyårsafton (21 mars). Årets sista 
onsdags afton (15 mars) på Hjulsta fotbollsplanen, Tretton dags ceremoni (2 april) på Akallaby, 
Årets längsta natt (21 december), antal deltagare ca 200 per gång. 

2. Medlemssamlingar i förbundets lokal (torsdagar, söndagar) antal ca 50. 

3. Arrangera bokbord varje vecka i Kista torget och Sergelstorg på lördagar. 

4. Att arrangera en sommar campings resa för medlemmar särskild ungdomar till Sveriges 
västkusten för 3 dagar med ca. 100 deltagande. 

5. Att delta i seminarier som hålls i Frankrike, Belgien, Geneva. 
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6. Att arrangera seminarium om Irans mänskliga rättigheter i Stockholm och andra delar av 
landet. 

7. Att ordna studiecirkel till ungdomar i modersmålet (Persiska) på förenings lokal. 

8. Att spela fotboll för medlemmar på söndagar på Lidingö och Sollentuna. 

9. Att träffa andra Iranska föreningar för utbyte av erfarenheter. 

10. Att kontakta nyanlända flyktingar och informera om svenskt samhälle och dess värderingar. 

11. Att ha kulturella möten med förbundets medlemmar på lördagskvällar . 

12. Att besöka förbundets samarbetspartner i andra städer. 
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