
Årsberättelse, Haparanda FN-Förening 
2007 
Aktiviteter under året: 

Styrelsen: 
Harald Dahlgren ordf. och sekreterare. 
Jaana Hurtig kassör. 
Maire Hendriksson skolansvarig. 
Alexei Usov IR-ansvarig. 

Styrelsen har under året hållit fyra möten samt många telefon och e-mail –kontakter. 

Ryska Televisionen 
Haparanda FN-förening fick under en hel vecka i slutet av januari, det hedersamma uppdraget att vara värdar, 
organisatörer, transportörer och ”allt i allo” för ett TV-team från Ryska Statliga Televisionen, avd. Vokrug Sveta, 
(Världen Runt) vid inspelning av ett program om Vinter Norrbotten, med tonvikt på Jokkmokks Marknad och 
Jukkasjärvi Ishotell. (Bakgrund: Haparanda FN-Förening har sedan 15-talet år tillbaka arrangerat internationella 
ungdomsseminarier, alltid med deltagare från Ryssland. En av deltagarna på det första seminariet, Ylena 
Krasnova, som nu har en ledande befattning inom Ryska Televisionen, rekommenderade vår FN-Förening). 
Inspelningen blev mycket lyckad och inslaget sändes till alla 250 miljoner rysktalande TV-tittare i hela världen. Vi 
fick ett fint tackbrev från Moskva av TV-chefen Ilja Grunidin. 

Internationellt FN- ungdomsseminarium. 
Under en dag i slutet av maj hade vi i Finland en utvärdering av ungdomsseminaret som Haparanda FN-Förening 
hade arrangerat i Arkhangelsk sommaren 2006. Deltagare från Ryssland, Finland och Sverige. 

Auzwitz 
Maire Hendriksson har jobbat intensivt för att vi skulle kunna arrangera en resa till det forna koncentrationslägret. 
Maire har sökt bidrag från fler olika fonder. Tyvärr har detta ej ännu reslulterat i några pengar. Distriktsstyrelsen 
beslöt på sitt senaste sammanträde att Maire och vår nuv. distriktsstyrelseordförande Anette Garney skulle 
undersöka möjligheterna att från någon fond erhålla pengar för att dessa två skulle kunna göra en förberedande 
resa till Auzwitz under vintern 2008. 

Koncentrationslägerfången Ernst Köppler. 
Som ett mycket viktig ” biresultat” av Maires arbete med Auzwitzresan fick hon kontakt med f.d 
koncentrationslägerfången (Belsen) Ernst Köppler som kom till Haparanda i slutet av augusti . 

Han höll föredrag dels för skolelever och dels i Kyrkan. Ernst kunde verkligen trollbinda sin publik när han mycket 
realistiskt berättade om sina hemska upplevelser under Nazismens brutaliteter . Detta var en mycket nyttig 
påminnelse om en mörk period i Europas historia, som ALDRIG får upprepas. 

FN-Dagen 
FN-Dagen firades traditionellt med stor sammankomst i Haparanda kyrka. 
Kören Gränsklang under ledning av Markku Putila, framförde synnerligen förtjänstfullt berömda verk. Rolf Pelli 
genomförde synnerligen värdigt och stämningsfullt en uppskattad ljusceremoni för Världens Barn. Lions Club tog 
upp kollekt till Världens Barn. 

Högtidstalet hölls mycket förtjänstfullt av Kommunfullmäktiges Ordf. Tryggve Kenttä. 



Invandrarstipendium 
Nytt inslag för i år var att FN-Föreningen utdelade ett invandrarstipendium. Detta för att motverka främlingshat, 
rasism och negativ inställning till våra duktiga invandrare. 
Då Haparanda kommer att ta emot 30-talet nya invandrare vill vi medverka till ett positivt bemötande av våra nya 
innevånare. 

Stipendiet i år gick till invandrarfamiljen Behrouz o Riitta Moradabbasi med barnen Arman, Peiman, Aida, och 
Pedram. Alla för deras goda föredöme för alla invandrare. Pappan kommer från Iran och mamman från Finland. 

Vi tackar våra sponsorer: 
Svenska FN-Förbundet, Haparanda Stad, Lions Club, Sv. Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Haparanda den 25 januari 2008 

Harald Dahlgren  
Ordf. Haparanda FN-Förening 

Jaana Hurtig 
Kassör 

Maire Hendriksson  
Skolansvarig 

Alexey Usov 
IR-ansvarig 

 


