
Huvudanledningen till bildandet av branschföreningen synskadade kurder är att umgås, byta 

erfarenheter och ordna aktiviteter tillsammans. Dessutom försöka finna flera synskadade 

kurder och samla alla under en nätverk. föreningen för synskadade kurder skapades för att 

också bland annat kunna stödja blinda personer som har kurdiskt härkomst Särskild de 

nykomna till Sverige som är i behov av hjälp. Föreningen försöker också få ut informationen 

om svenska samhälle och synskadade organisationer till medlemmarna på kurdiska språket. 

synskadade kurder instruerar sina medlemmar genom att anordna olika kurser på olika 

folkhögskolor. syftet är att utöka den allmänna bildningen som är relaterad till svenska 

samhälle och utöka deras begränsade kunskap om hur det är att leva som synskadad i ett 

informationssamhälle som Sverige. Vi också anordnar sommarläge och vinterläge för barn 

och föräldrar. en annan viktig sak är att vi försöker ta fram förslag på kurdisk litteratur och 

med hjälp av mtm (myndigheten för tillgängliga medium) läser in på cd-skivor för att man har 

tillgång till kurdiska talböcker. Du förstår när man är synskadad och inte kan läsa vanliga 

böcker och allt annan som är skriven på papper så kan man idag använda sig av den digitala 

media. Man lyssnar på cd-skivor. synskadade kurder är en av de 5 språkgrupperna som ingår i 

en kommitté som betecknas invandrarkommitté. Invandrarkommitté bildades redan på 80talet 

inom synskadades riksförbund (srf) men idag är Invandrarkommittén organiserat och 

uppdaterad annorlunda. Meningen men invandrarkommittén är att vi tillsammans med 

synskadades riksförbund driver frågor som är relaterade till synskadade människor med 

invandrarbakgrund. Det finns många människor som kommer till Sverige utan att bli 

instruerad på ett förståligt sätt vilken gör att flesta hamnar i utanförskap. Alla människor har 

rätt  att få möjligheter till delaktigheter i samhället. Man skall känna sig delaktig i Sverige 

som är Välorganiserad och demokratisk land. Svenska folket 

har ett godhjärtat värdering (empati) så därför genomförandet av detta är bunden till 

reaktioner från både makronivå och mikronivå. Idéer ovan gjorde därför synskadade kurder 

bildades. Vi har årsmöte en gång om året där väljs Nya styrelse och ordförande. 

Har du frågor om oss eller undrar om vilka aktiviteter vi har. eller du kanske känner någon 

som vill bli vår medlem gå in på vår hemsida för informaion. 

www.unk4.com 

du kan också kontakta ordförande Khodadad Bahrami 0731011228 

mail: kbahrami@comhem.se 

via svenska synskadades riksförbund kan du också hitta oss synskadade kurder. 

deras Telefonär:08399000 
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