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”Synen på föräldrarollen i Sverige och i olika länder” 

Assyriska Kvinnoförbundets, AKF, projektplanering 2002. 

Inom ramen för projektet ”Synen på föräldrarollen i Sverige och i olika län-
der” planerar vi att under hösten 2002 genomföra ett familjeläger för föräld-
rar och barn i tonåren. Under lägret planerar vi även att anordna speciella 
aktiviteter och seminarier kring barnuppfostran och föräldrarollen för unga 
föräldrar. 

Våra erfarenheter från de seminarier vi hållit inom ramen för projekten är 
att det finns ett stort behov av en fördjupad gruppkontakt mellan föräldrar 
och barn. De seminarier vi hittills hållit har i första hand vänt sig till att nå 
ut till föräldragenerationen och bland dem skapa en öppen dialog och för-
ståelse för de generations- och kulturkrockar som vi och våra barn möter i 
det svenska samhället. 

Under det första projektåret har vi inlett dialogen och bearbetat föräldra-
generationen så att de vågar se och tala öppet om olikheter i synsätt på hur 
vi uppfostrar våra flickor respektive våra pojkar, hur vi ser på frånskilda 
kvinnor och män, kvinnornas rätt till att bestämma över sin sexualitet osv. 
Dessa inledande dialogtillfällen har visat på ett enormt intresse för dessa 
frågor. Det stora antalet tonårsföräldrar som deltagit vid varje samman-
komst visar också på ett ökat behov av att förstå integrationsprocessen hos 
våra barn och ungdomar för att minska klyftorna mellan första- och andra 
generationen assyrier i Sverige. Allt fler vittnar om ökade klyftor mellan 
barn och föräldrar. De tidigare så naturliga mötesplatserna över generations-
gränser har blivit allt färre under senare år. 

Vi kommer under närmaste åren att anordna aktiviteter som är riktade till 
unga föräldrar och tonårsföräldrar och ungdomar. Vi kommer att öka vårt 
samarbete med ungdomarna i föreningarna bland annat genom att anordna 
gemensamma aktiviteter som seminarier, fester, läger och kursverksamhet 
tillsammans med Assyriska Ungdomsförbundet, AUF, och de lokala ung-
domssektionerna. 

Aktiviteter: 

− Familjeläger 
− Föreläsningar  
− Seminarier 
− Fester 
− Kursverksamhet   
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