KSC –Förslag till Verksamhetsplan 2011-12
PRIORITERADE ARBETSUPPGIFTER
Att fortsätta arbeta för att fler karener och svenskfödda blir betalande medlemmar och att lokala avdelningar
bildas och registreras på alla platser, där det finns grupper av karener.
Att vidareutveckla KSC:s arbete med information både internt i KSC och gentemot andra organisationer och
massmedia.
Att utveckla former för stöd till karenska familjer som får problem och vill ha hjälp.
Att ge styrelsen fortsatt uppdrag att i samarbete med andra organisationer reagera mot militärregeringens
förtryck av karenner och andra minoritetsfolk i Burma och finna vägar att förmedla stöd till de drabbade.
ARRANGEMANG
Januari – Februari
firande av karenska nyåret
Årsmöten i de lokala avdelningarna
Mars
Global Day of Prayer for Burma 12/3
Årsmöte med KSC i Nässjö 19/3 med gemenskapsarrangemang 18-20/3
April – Maj
Informationsprojekt – del II – riktat i fösta hand till karener – med folder på karenska och medlemsvärvning i
de lokalavdelningar
Juni
Lokala avdelningar medverka i Nationaldagsfirande 6/6
och i Midsommar-firande 25/6
Seminarium med lokalt ansvariga för utbildning, ungdomsaktiviteter och kvinnoarbete 18/6
Juli
Sommarläger för alla ålder sista veckan 24-31 Juli på gården Västeräng i Östergötland eventuell med SKBF
konferrens 29 till 31 Juli.
Augusti
Medlemsvärvningskampanj i några lokalavdelningar
Lokala gemenskapsarrangemang (karener/infödda svenskar/andra internationella grupper)
Deltagande i Wrist Tying Festival
September
Workshop och Rådslag för KSC:s styrelse och funktionärer (både i riksarbetet och i de lokala avdelningarna)
eventuellt 17-18/9
Oktober - November
Informationsprojekt del III – riktad i första hand till infödda svenskar på de orter där de karenska grupperna
är bosatta.
Ansökan till Ungdomsstyrelsen om etablieringsstöd för år III (2012) och redovisning av år (2010)
December
Lokala julfester
Firande av det Karenska Nyåret
Januari – Februari 2012
Årsmöten i de lokala avdelningarna
Mars
Årsmöte med KSC riks 2012

Förslag till

HANDLINGSPLAN FÖR INTEGRATION
För KSCs riksarbete och för lokalavdelningarna i KSC
Arbete för integration är en viktig uppgift för KSC
Det är nu mer än 6 år sedan de första karenerna kom till Sverige som kvotflyktingar och
placerades i olika kommuner. Med tanke på den stora geografiska spridningen har det varit
en viktig uppgift för KSC att i första hand försöka bygga upp ett fungerande kontaktnät och
stärka den karenska identiteten. Med sina begränsade ekonomiska resurser – de första åren
enbart medlemsavgifterna – har lokala avdelningar formats och deltagare har kunnat mötas
till årsmöten, ledarkurser, läger och ungdomssamlingar. Hela tiden har samtidigt de lokala
grupperna strävat efter att utveckla kontakter och samarbete med andra organisationer och
institutioner i det samhälle där man bor. Alltsedan KSC:s stadgar omarbetades och antogs
vid årsmötet 2008 finns integration uttryckligen med som en viktig uppgift (§3) i punkt 3, där
det står: ”KSC ska främja mänskliga rättigheter samt arbeta för Karen‐folkets integration i
samhället.” Gradvis har också kunskapen hos karenerna ökat om hur det svenska samhället
fungerar. Det ökar möjligheten att nu arbeta mer aktivt både på riksplanet och i de lokala
avdelningarna för att stärka en jätteviktig ömsesidig process av integration i det svenska
samhället. Ännu behövs en hel del arbete för att bevara och främja karenernas egen
identitet, men nu behövs framför allt frimodighet till fler utåtriktade initiativ.
Styrelsen föreslår därför att följande Handlingsplan antas:
I Forsätta att stärka karenernas identitet bland annat genom att:
‐Sprida och använda den nya karenska informationsfoldern om KSCs arbete
‐Utveckla hemsidan för information om karenernas aktuella situation och initiativ både i
Burma, Sverige och andra länder
‐Fullfölja arbetet med dokumentation om karenernas ”historia” i Sverige
‐Fullfölja arbetet med karensk‐svensk ordlista (lexikon) och stärka hemspråksarbetet
‐Framställa ett attraktivt medlemskort
‐Anordna seminarier kring karensk kultur och tradition
II Ta nya initiativ för att stärka karenernas relation till det övriga samhället:
‐Sprida och använda den nya foldern på svenska om karenerna och KSC och aktivt värva fler
infödda svenskar att bli betalande medlemmar och ta del i integrationsarbetet
‐Utveckla hemsidan med mer material på svenska och engelska
‐Producera material som kan användas av de lokala avdelningarna för att komma i dialog
med andra organisationer och institutioner (bibliotek, skolor, kyrkor, fritidsgårdar…) och
lokal press, radio och TV
‐Anordna idé‐seminarier och ledarkurser för lokala KSC‐ ledare i samarbete med olika
studieförbund (Bilda, ABF…) för att motivera lokalavdelningarna att våga ta fler utåtriktade
kontakter och att utbilda ”informatörer” och ”föreläsare”
‐Delta i samarbete/arrangemang tillsammans med andra organisationer både på riksnivå och
lokalt – allifrån demonstrationer till konserter, sportevenemang och marknader
‐Aktivt sträva efter att inbjuda och samverka med andra organisationer till exempel i det
karenska Nyårsfirandet och i firandet av den svenska Nationaldagen

