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Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) bildades år 
1997 vid ett möte i Fittja av assyriska familjer som ville 
bedriva en förening med fokus på kulturella aktiviteter 
för alla i familjen, utan rökning och kortspel. Då hette 
föreningen Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka, 
sedan 2007 har vi hetat AKC. År 1999 fick föreningen 
nuvarande lokaler i Hallunda och funnits där sen dess. 
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Förord - 
ordförande har 
ordet 
Äntligen har vi ett nytt år framför 
oss som vi kan se fram emot med 
goda förhoppningar. Vi har 
nyrenoverade lokaler, en ny 
hemsida, större engagemang från 
våra medlemmar - framförallt 
från våra barn och ungdomar. 
Framtiden för Assyrien 
Kulturcenter i Botkyrka känns 
hoppfull och förväntansfull.  
 
Under 2011 tog vi äntligen tag i renoveringen av våra föreningslokaler. 
Styrelsen hade höga ambitioner och ville renovera hela föreningen. Men 
ekonomin satte gränser och vi valde att renovera den delen som våra 
medlemmar använder mest och som man möter först som besökare, det vill 
säga den stora lokalen. Vi har rivit flera väggar, flyttat på köket, bytt golv och 
belysning, målat om alla väggar och lister, möblerat om, satt upp två 
projektorer och en plasma-TV och bytt ut ljudutrustningen. Under våren 
kommer alla toaletter att renoveras och fräschas upp. Med ett nytt kök, bar och 
café har en barmeny tagits fram. Personalschemat har anpassats till alla 
förändringar och till föreningens nya mål - att göra föreningen till en 
mötesplats främst för våra medlemmar, samarbetspartners och gäster, men 
även för nya besökare. Vi hade inte kunnat genomföra dessa ändringar om inte 
alla involverade varit samorganiserade och målmedvetna. Styrelsen vill 
härmed tacka alla som på något sätt bidragit till lokalrenoveringen - 
medlemmar, personal, samarbetspartners, vänner och bekanta. Stort tack till 
alla ideella krafter! Ett extra tack till vill vi framföra till fastighetsägaren 
Svenska Kyrkan för förtroendet och stödet vi fått ekonomiskt. Vi hoppas på 
ett fortsatt gott samarbete med er alla! 
 
Tillsammans kan vi förändra och förbättra! 
 
Dita Kleman  
Ordförande Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
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Struktur 
 

 
Målsättning 
AKC har förbundit sig att följa de av ARS antagna stadgar för sina 
medlemsföreningar då AKC blev godkänd som medlem hos ARS den 23 mars 
2002. Följande är AKC: s målsättning: 
 
- att vara förenade organ för de assyrier som bor inom dess 
verksamhetsområde 
- att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och 
utveckla det Assyriska språket 
- att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnå 
jämställdhet mellan assyrierna och       landets majoritetsbefolkning 
- att arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska 
samhället och för deras  utveckling till en två språkig befolkningsgrupp. 
- att verka för jämlikhet mellan män och kvinnor 
- att representera assyrierna i Botkyrka kommun 
- att hålla förmedla kontakt med myndigheter som assyrierna kommer i 
kontakt med. 
 



9 
 

Förverkligande av målsättningen 
- Föreningen förverkligar sina målsättningar och bedriver sin verksamhet 
enligt sina stadgar, enligt stadgar och program för ARS, enligt beslut tagna av 
ARS' riksombudsmöte och förbundsstyrelse samt på så sätt som är definierade 
vid föreningens beslutsmässiga möten.  
 
- Till förverkligande av sin målsättning kan föreningen: anordna 
föreningsmöten och allmänna möten samt andra sammankomster, vid vilka 
behandlas aktuella, kulturella, idrottsliga och andra samhällspolitiska frågor 
anordna olika former av fritids- och studieverksamhet anordna upplysnings- 
och rådgivningsverksamhet, ta initiativ och komma med förslag i frågor 
rörande assyriernas förhållanden ta kontakt med myndigheter och andra 
organisationer  
 
- Föreningen mottar anslag och bidrag, gåvor och testamentsmedel samt 
anordnar egen ekonomisk verksamhet för vilken ansöker föreningen om 
behörigt tillstånd - i syfte att trygga sina ekonomiska förutsättningar och fylla 
aktuella behov.  
 
- Föreningen är partipolitiskt oberoende och likaså oberoende i förhållande till 
kyrkotillhörigheten bland assyrierna.  
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AKC höll sitt årsmöte den 13 mars 
Årsmötet hölls 
söndag den 13 mars. 
Mötet valde ny 
styrelse. Efter 
styrelsens 
konstituerande möte 
fördelades posterna enligt följande: 
 
Ordförande    Dita Kleman 
Vice Ordförande   Sargon Hawsho 
Sekreterare    Melissa Hawsho 
Barn- och Ungdomsansvarig  Ninib Baryawno  
Kassör     Sargon Hawsho 
Ledamöter    Tomas Isik 
Suppleanter    Josef Kopar, Ibrahim Kerimo  
 
Firmatecknare: 
Dita Kleman och Sargon Hawsho valdes till firmatecknare – att teckna 
firman var för sig.  
De får även rätt teckna firman för AKC utvecklingsfond – var för sig. 
 
Närvarorätt vid styrelsemöten: 
Alla styrelseledamöter, en representant från varje sektion, kansliansvarig 
samt revisorerna har rätt att närvara på styrelsesammanträdena. 
 
Styrelsen under verksamhetsåret 2011 
10 protokollförda styrelsemöten 
42 anteckningsförda måndagsträffar/presidiemöten  
11 månatliga informationsblad 
 
Medlemsantal  
453 personer. Kvinnor 228, män 225. En ökning med 13 personer jämfört 
med år 2010 
 
Personalomsättning 
10 personer varav 7 st. med lönebidrag, en är på deltid. Föreningen betalar 
endast 10 % av lönekostnaderna. 3 personer med Fas 3-anställning vilket 
innebär att föreningen får bidrag för att anställa dessa.  
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Besim Aydin (t.v.) tar emot priset av AKC 
ordförande Dita Kleman 

Årets Kulturpris 
tilldelades Besim 

Aydin 
Under årsmötet tilldelades 
AKC Kulturpriset 2010 på 
5000 kr. till Besim Aydin 
med motivering att med 
de 16 böcker han skrev 
om bl.a. Seyfo, har han 
berikat den assyriska 
kulturen och det assyriska 
språket – inte minst 
kunskapen om Seyfo. 
Besim tackade för den 
fina överraskningen och 
tog emot ett diplom som 
designats av Dinkha Elia. 
Besim höll ett kort tal och 
fick besvara flera frågor 
som handlade om de 
böcker han utgivit.  
 
 
Bidrag till AKC för år 2011 
Kommunen beviljade AKC 100 000 kr i grundbidrag, 20 000 för Barn- och 
ungdomsverksamheten, 60 000 till pensionärsverksamheten.  
 
Den 6/9-2011 hölls ett möte med kommunen om minskningen av årets 
bidrag 2011. 
 
Dita Kleman, Sargon Hawshooch George Baryawno har varit på möte med 
kommunen där man uttryckte AKC:s missnöje om det beviljade bidraget för 
2011. Givande information från kommunens representanter erhölls och ska 
användas som underlag för nästa års ansökan. Dita kommer att fortsätta hålla 
kontakt med kommunen för att få information om de kompletteringar som 
bör göras. 
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Välgörenhetsverksamhet - Bidrag till olika 
instanser 
 
2011-01-31 Dr. meleks hemlandsfond           500 
2011-02-08 AUG (prisutdelning på Naum Faiks Dag)    1 250 
2011-02-28 Caritas-Svens Mesopotamiska för.           500 
2011-03-13 Besim Aydin AKC Kulturpris                    5 000 
2011-08-08 Seyfo Center                    10 000 
2011-08-10 Augin Kurt (för tryckning av böcker – sponsring)   5 000 
2011-08-11 SKA               1 000 
2011-12-31 Assyrier utan Gränser                4 200 
2011-12-30 Assyrier Utan Gränser (Julgåva)      500 
2011-12-30 Dr. Meleks hemlandsfond (julgåva)     500 

Summa                  28 450 kr
  
      
 
 
      
Tack till AKC från AUG om bussprojektet 
Som ni säkert har sett på vår hemsida är bussprojektet klart och vi har fått 
rapportering med bilder. Jag skulle vilja tacka å Assyrier Utan Gränsers och 
AAS-I vägnar för ert deltagande i detta projekt och för att ni lät ert bidrag gå 
via oss.  
 
Det kan vara intressant för er att veta att bussen kostade 44 000 USD totalt, att 
AUG bidrog med 12 000 varav ca 1500 är från AKC, att AAS-I stod för 12 
000 (som de fick av att sälja den gamla bussen), 10 000 av AAS-Australien, 
1000 av SKA (Svenska kommittén för Assyrier), 11 000 av AAS-UK. 

Text: Danielle Barsoum  
AUG 
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Genomförda aktiviteter  
 
Debatt – beslut om Webb TV frågan 
Med anledning av förfrågan från ARS, AKF och AUF om att använda en del 
av AKC:s lokaler för deras Webb TV-projekt, ville styrelsen fatta beslut om 
frågan med stöd av medlemmar som varit närvarande vid presidiemöte den 10 

januari 2011. Information om 
att Webb TV frågan skulle tas 
upp på mötet publicerades på 
månadsbladet för januari, på 
hemsidan samt att det 
skickades SMS.  
 
ARS representanter Sait 
Yildiz och Basso Debasso 
hade på mötet informerat 
AKC:s medlemmar om Webb 
TV- projektet. Närvarande 

medlemmar fick ställa sina frågor. Det mesta handlade om projektets 
riktlinjer, ekonomi, kvalitet och seriositet mm. En övervägande majoritet var 
positiv till utlåtandet av lokalerna för Webb TV-projektet under förutsättning 
att AKC styrelse skrev under ett avtal med ARS, AKF och AUF där 
föreningens krav skulle framgå i avtalet. 
 
Styrelsen enades om följande avtal:  
 
Förutsättningar för lokalhyra mellan parterna Assyrien Kulturcenter i 

Botkyrka och Assyriska Riksförbundet i Sverige/Assyriska 
Ungdomsförbundet i Sverige/Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige 

 
1- Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS), Assyriska Ungdomsförbundet i 
Sverige (AUF) och Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) (nedan 
kallade Förbunden) kommer att från och med den 13:e januari att få full 
tillgång till ”lilla studiorummet” i Assyrien Kulturcenter i Botkyrkas (AKC) 
lokaler. Denna lokal får enbart användas för Hujådå Webb-TV och dess 
verksamma. Period för utlåning kommer att vara i 6 månader, med start den 
13:e januari 2011. Därefter kommer uthyrningen att utvärderas för att förlänga 
hyreskontraktet . Uppsägningstiden är 3 månader.   
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2- Förbunden ansvarar för all sin utrustning och säkerheten kring Webb-TV 
samt för Förbundens personal och gäster. 
 
3- Förbunden sätter upp löpande scheman för Webb-tv verksamheten i ”stora 
studiorummet” i samråd med AKC.  
 
4- All Webb-TV verksamhet som påverkar eller kan komma att påverka 
övriga delar av AKC’s lokaler och/eller verksamhet ska godkännas av AKC. 
 
5- All information/marknadsföring där AKC’s namn och/eller bilder ifrån 
AKC’s verksamhet förekommer ska godkännas av AKC innan det 
sänds/publiceras i Webb-TV. 
 
6- Hyreskostnader kommer inte att debiteras av hyresgästerna under de första 
månaderna. Vid förlängning av hyreskontrakt kommer eventuella 
hyreskostnader att avhandlas.  
 
 
ARS dåvarande förbundsstyrelse uttalade den 24 
februari 2011:  
 
”Hujådå TV- Framtidens assyriska media”  
Sedan knappt en månad tillbaks har vi också som ett resultat av stödet från 
Assyrien Kulturcenter i Hallunda, AKC, gjort klart med en huvudstation för 
TV-kanalen. Vi vill i detta sammanhang framföra vår uppskattning till 
föreningen för att de medverkat till att realisera denna del av projektet. Det 
innebär att vår studio kommer att finnas i de lokaler som en gång innehades av 
Assyria TV i Hallunda.  
 
Därutöver har vi också enats med AFF om en filial inne på Assyriskas arena i 
Södertälje. Vår ambition är naturligtvis att på samma sätt öppna upp för våra 
klubbar i Göteborg och Norrköping. Fotbollen är en självklar del av vår 
satsning och vi är väl förtrogna med den efterfråga som finns i detta avseende. 
De inledande samtalen med AFF har varit mycket fruktbara och det är en stor 
fördel att också Zelge Fans finns med och medverkar till att ta ansvar för detta 
arbete. 
 
Text: www.hujda.com 
 

http://www.hujda.com/
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Uppemot 250 personer deltog i Naum Faiks minnesdag i Södertälje.  
 
 

Naum Faik Dagen hölls i Södertälje 

I samarbete med AUDS och andra föreningar i Stockholm arrangerades Naum 
Faik Dagen i Södertälje den 7 februari. Aziz Hawsho och Nail Poli från AKC 
ingick i planeringskommittén. Årets pris på 10 000 kr. tilldelades till AUG 
från AUDS och de medverkande föreningar. Loisa Bethmorad som är medlem 
hos AKC och med i AUG styrelsen tog emot priset. Aziz Hawsho ställde upp 
med en dikt och medverkade i körsång. Besim Aydin fick ställa upp med 
försäljning av sin nyutkomna bok. 
Speakern var Gabriel Kurt. Ilan De Basso (ARS ordförande) höll 
föreningarnas tal. Även Nahrin Maraha (AKF ordförande) höll ett tal. Över 
200 personer var närvarande.   
 
Faiqs dag - en hoppets dag 
Överallt i landet firades i helgen nationalhjältens Naum Faiqs dag. Denna dag 
som inte bara får oss att minnas den store assyriske tänkaren, utan denna 
minnesdag får oss också att börja hoppas igen. Faiqs kloka ord om ödmjukhet 
och enighet är lika aktuella idag som den dag hans skarpa penna tecknade 
dem. 
  
Assyriska föreningar över hela landet brukar dagarna kring Naum Faiqs 
dödsdag, 5 februari 1930, arrangera minnesdagar till den assyriske ikonens 
ära. Det hålls tal, det läses dikter och det sjungs sånger för att hedra den store 
Naum, som var den förste som satte ord på det assyriska folkets största 
utmaning; att trots att vi var skilda genom diaspora, trots att vi alla inte 
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Aziz Hawsho från AKC höll ett 
kort tal och en dikt 
 
 

behärskade vårt eget hemspråk var tvungna att förenas för att kunna kräva 
våra rättigheter. Två stora problem som vårt folk alltjämt tampas med. 
Naum Faiq var den som försökte överbrygga avståndet som fanns mellan de 
assyrier som bodde kvar i hemländerna och de som tvingades ut i diaspora. 
Genom att sprida sina tankar och idéer fick han vårt folk att förstå vårt 
ursprung, hur viktigt vårt heliga språk var, våra politiska möjligheter och 
vikten av enighet. Hans tankar gav oss det lilla ljus av hopp som vi behövde 
för att inte förlora vår identitet. 
 
Naum Faiqs, och andra jämtida assyriska frihetskämpars, kamp och 
uppoffringar är för många idag svår att förstå om man inte har läst om deras 

gärningar. I ett brev till sin bror skriver 
Ashur Yusuf, som då satt i turkiskt 
fängelse - 1915 - och skulle avrättas 
några dagar senare följande rader; "Tänk 
inte på min död, det är bara Guds vilja. 
Även efter döden, när jag står framför 
domaren, kommer jag att strida för vårt 
folks rättigheter."  När man läser dessa 
rader förstår man att dessa nytänkare 
kämpade under stora svårigheter, men gav 
aldrig upp kampen.  
I Södertälje delades även Naum Faiqs pris 
ut tillsammans med en gåva på 10.000 kr. 
Årets pristagare blev inte helt oväntat 
hjälporganisationen Assyrier Utan Gränser 
- AUG - som med nytänkande och stort 
engagemang skapat bättre förutsättningar 
för vårt folk i hemländerna. Jag tror att 
Naum Faiq, Ashur Yusuf, Freidun Atoraya 
och andra assyriska hjältar skulle vara                      
stolta över en organisation som AUG. 

 
Precis som Naum Faiq ger AUG hopp, inte bara till de som i slutändan får 
hjälpen utan även till den assyriska rörelsen i sin helhet. Ett gäng nytänkande 
ungdomar som gör en osjälvisk insats för de människor som behöver det mest, 
assyrier i hemländerna. Precis som Naum Faiq gjorde på sin tid. 
 
Text: Moussa Esa 
www.hujada.com  

http://www.hujada.com/
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Naum Faiks minnesdag i Södertälje 
I februari månad hyllar assyriska föreningar runt om i landet Naum Faik 
(1868-1930), en av personerna bakom den assyriska renässansen. I år är det 81 
år sedan han avled men det är hans idéer och visioner som banat vägen för den 
moderna assyriska rörelsen.  
Bakom arrangemanget i Södertälje den 6 februari 2011 stod assyriska 
föreningar i Storstockholmsområdet tillsammans med Assyriska 
Riksförbundet och Assyriska Kvinnoförbundet. Ungefär 250 personer hade 
sökt sig till St. Jacob av Nsibin katedralen i Södertälje för att minnas och 
hedra den person som kallas den assyriska renässansens fader, Naum Faik. 
Efter en inledande tyst minut för de assyrier som fallit offer för förföljelser 
och terror under det år som gått bjöds det till sång. Hyllningslåten skriven till 
Naum Faik framfördes av en kör men flera personer i publiken valde att 
sjunga med. 
Konferenciererna Gabriel Kurt och Arbelina gjorde ett gott jobb med att hålla 
publiken på gott humör. Arbelina genom att läsa en känslosam dikt på 
östassyriska och Gabriel som bland annat skojfriskt men ändå med en poäng 
menade att man numera bör tilltala åhörare som systrar och bröder, istället för 
bröder och systrar, för att uppmuntra jämlikheten. 
Förutom tal och diktläsning så bjöds det även på sång. Aram Koryakos livade 
upp tillställningen med patriotiska låtar som Beth Nahrin och var en riktig 
stämningshöjare. Även författaren Besim Aydin fanns med på plats med ett 
bokbord där han lanserade sitt senaste alster Den dolda sanningen, en bok som 
är fortsättningen på historieromanen med döden som skugga. 
Innan det bjöds på avslutande fika skulle Naum Faik-priset delas ut, 
minnesdagens stora höjdpunkt. I år var det riksförbundets ordförande Ilan De 
Basso som räckte över 2010 års Naum Faik-pris till biståndsorganisationen 
Assyrier utan gränser. 
 
Text: www.hujada.com 
 
Assyrier utan gränser fick Naum Faik-priset  
Under Naum Faiks minnesdag i Södertälje delades 2010 års Naum Faik pris 
ut. Det prestigefyllda priset går till en person eller organisation som genom 
sina gärningar gjort hedervärda insatser för det assyriska folket under året som 
gått. Bland flera värdiga kandidater som gjort goda insatser valde 
arrangörsgruppen att i år lyfta fram biståndsorganisationen Assyrier utan 
gränser.  – 2010 års Naum Faik-pris går till Assyrier utan gränser för 
organisationens nytänkande och hängivna engagemang i välgörenhetsarbete 

http://www.hujada.com/article.php?ar=1810&page=1
http://www.hujada.com/
http://www.assyrierutangranser.com/index.php
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Danielle Barsoum (t.v.) och Lovisa 
Bethmorad (t.h.) från AUG tog 
emot Naum Faik priset.  
Foto: Hujådå  
 

som ger assyrierna i hemlandet 
bättre levnadsvillkor, sa 
riksförbundets ordförande Ilan De 
Basso när han läste upp 
arrangörsgruppens motivering. 
 
Tidigare har Zelge Fans fått 
utmärkelsen för att ha utvecklat den 
assyriska ungdomskulturen och 
riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo 
för sitt engagemang för det assyriska 
folket i Sverige och hemlandet. 
Även Seyfo Centers starke man 
Sabri Atman och journalisten Dikran 
Ego har tagit emot priset tidigare. Assyrier utan gränser kan numera räkna in 
sig till den skaran av prismottagare. 
 
– Vi vill tacka arrangörerna av Naum Faik-dagen för detta finna pris. Det är en 
stor ära att få motta ett sådant respekterat pris. Ett uppmärksammande som 
detta gör att våra gärningar fortsätter och förstärks, säger Lovisa Bethmorad 
från AUG. 
Att det finns ett behov av organisationer som stödjer assyrierna i Mellanöstern 
råder det inget tvivel om. Det var också därför Assyrier utan gränser startade 
sin verksamhet. 
 
– Vår organisation är inriktad på att hjälpa assyrier, oavsett kyrkotillhörighet. 
Vi kände att assyrierna som varit i behov av bistånd kommit i skymundan hos 
de organisationerna som arbetar med biståndsfrågor i Mellanöstern, berättar 
Danielle Barsoum från AUG. 
Förutom utmärkelsen i sig beslöt arrangörerna i år att en prissumma om 10 
000 kr skulle följa med Naum Faik-priset. Uppmärksammandet är en viktig 
stimulansinjektion för att stärka det arbete som välgörenhetsorganisationen 
utför. 
 
– Erkännande och uppmuntran från andra assyriska organisationer gör att vi 
vill fortsätta arbetet och fortsätta förbättra oss, avslutar Lovisa Bethmorad. 
Information om hur man enkelt kan stödja Assyrier utan gränsers viktiga 
arbete hittar man på välgörenhetsorganisationens hemsida.  
 
Text: Redaktionen Assyrier Utan Gränser 

http://www.assyrierutangranser.com/support.php
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På scen: George Baryawno från AKC (t.v.) informerade 
om sina erfarenheter att leva i ett muslimskt land som 
kristen assyrier. 

Paneldiskussion i Hallunda biblioteket om temat: 
Den 21 februari 
arrangerade Hallunda 
Biblioteket en 
diskussionskväll på 
temat "rädslan för 
islam”. AKC fick 
inbjudan att ställa upp 
med en representant som 
ingick i 
diskussionspanelen. De 
andra paneldeltagarna 
var religionsvetaren 
Mattias Gardell och 
Anwahr Athahb från 
Svenska muslimer för 
fred och rättvisa 
Syftet med 
samtalspanelen är att 
uppnå en diskussion som 
inte blir allt för polemisk, 
men där olika perspektiv 
och erfarenheter kan 
lyftas fram och 

diskuteras. 
Utgångspunkt är dock den oroväckande utvecklingen som kan ses i samhället 
(självmordsbombare, attacker på moskéer, sverigedemokraterna, etc), och 
målet är att skapa ett 
samtal om hur man 
gemensamt kan 
hantera en ökande 
rädsla i samhället för 
islam.  
 
George Baryawno från 
AKC ställde upp vid 
paneldebatten som 
lockade många 
lyssnare. 
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AKC ordförande Dita Kleman (t.v.) 
lämnar blommor och ett antal 
böcker till Ninib som tack och 
uppskattning  

Informationsmöte angående nya bidragsregler 
Efter inbjudan ifrån kommunen hölls ett informativt möte den 28 februari, 
mer detaljerad information om vad dessa nya regler kommer att innebära för 
AKC informeras vid kommande möten, ev. vid årsmötet. Från AKC deltog 
Yildiz Kerimo och George Baryawno på mötet. 
 
Dokumentationsprojekt om Hakkari 
Söndagen den 5 
mars 2011 fylldes 
AKC:s lokaler till 
bredden när Nineb 
Lamassu från 
London kom för 
att berätta om sitt 
senaste projekt. 
Under de senaste 
två åren har Nineb 
rest till Hakkari-området i Assyrien (nuvarande Turkiet) för att dokumentera 
alla de assyriska byar och boplatser som fanns i området innan folkmordet 
Seyfo. Idag finns bara några få assyriska familjer kvar i Hakkari. Istället har 

det bergiga området blivit tillhåll för 
terrororganisationen PKK och flertalet 
kurdiska familjer.  
 
Under föreläsningen, som lockade över 
100 personer, visade Nineb bilder som 
han själv har tagit på otillgängliga 
assyriska platser runtom Hakkari. Han 
hoppas nu att han ska kunna slutföra 
projektet och samla all dokumentation i 
en bok för att bevara kunskapen om 
Hakkaris assyriska identitet för 
kommande generationer.  
 
Föreläsningen arrangerades i samarbete 
med Assyriska Familje- & 
Kulturförening och ABF. 
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Vem är Nineb 
Lamassu? 
Nineb Lamassu föddes i den gamla 
assyriska staden Karkha D'Beth 
Sluq, mer känd för sitt arabiska 
namn Kirkuk.  Vid nio års ålder 
flydde han Irak tillsammans med 
sin familj, med undantag för hans 
far som greps kort därefter.  
Familjen flydde till Iran och 
därifrån har Lamassus liv varit en 
ändlös resa som har tagit honom 
till många länder, men aldrig 
tillbaka till sitt hemland. Lamassu 
har bott i Iran, Nya Zeeland, 
Australien, Tyskland, Belgien, 
Nederländerna och London, 

England, där han nu bor med sin fru och son.  
Lamassu har deltagit i olika poesifestivaler och nyligen reciterade han en del 
av sina dikter och deras översättningar i British Museum som en del av 
museéts Babylon: myt och verklighet-utställning.   
Nineb har Bachelor of Arts i assyriologi från skolan för orientaliska och 
afrikanska studier - University of London. Han studerar Master of Arts i 
assyriologi vid University College of London och undervisar det moderna 
assyriska språket på Asiatiska och Mellanöstern Institutionen, Cambridge 
University. 
 
Assyriska FF besökte AKC 
AFF ordförande Nail Yoken, Aydin Aho, Fehmi Tasci och även flera 
representanter ifrån Zelge var närvarande den 8 mars. Från AKCnärvarade ca. 
20 personer. Efter informationen var det dags för mat som lagades av Ferit 
Poli samtidigt som Champions League-matchen mellan Barcelona – Arsenal 
visades. Ca. 50 personer tittade på matchen. 
 
SKA höll sitt årsmöte hos AKC 
Den 12 mars valdes en ny styrelse i.o.m. årsmötet, från AKC finner vi följande 
representanter: Murat Poli suppleant i styrelsen,  Ibrahim Celik, och Zekiye 
Cansu omvalda i valberedningen och George Baryawno omvald till revisor. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/babylon.aspx&rurl=translate.google.se&usg=ALkJrhhgsqnO76nHVEHFVpEC6EwDrjNOnA
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Foto: Barego Media 

AFF fotbollsgala den 1 april  
Sargon Hawsho som representerade AKC under framfört AKC:s beslut om 
bidrag till Assyriska FF på 5000 kr.  
 
Möte med St. Georgis kyrkans styrelse  
Med anledning av beslutet som är taget av St. Georgis kyrkans ledning som 
innebär att medlemmar hos föreningar inte har rätt att kandidera sig till 
Kyrkostyrelsen om man är medlem hos assyriska föreningar träffades 
representanter ifrån kyrkan och föreningen. Från AKC närvarade Tuma Duru 
och George Baryawno. 
Församlingsstyrelsen tog emot kommittén på ett positivt sätt. Deras förklaring 
är att det som prästen informerade var ett misstag. Enligt de direktiv de fått 
från Biskop Abdulahad är att endast de personer som är med i föreningarnas 
styrelser inte har rätt att kandidera till kyrkoförsamlingens styrelse. Alla 
medlemmar i kyrkan har rätt att kanditeda, oavsett föreningstillhörighet. 
Kyrkostyrelsen informerade bl.a. att man inte gör skillnad mellan 
medlemmarna beroende på föreningstillhörighet. Kommittén var nöjda med 
kyrkostyrelsens uttalande och mötet avslutades i god anda. Mötet ägde rum 
den 5 april. 
 

Seyfo paneldebatt 
AKC var med och 
arrangerade paneldebatten 
om Seyfo i St. Jakob 
katedralen i Södertälje. 
Över 350 personer var 
närvarande i debatten som 
ägde rum den 10 april.  
 
 
 
 

 
Ha/No Föreningsråd höll sitt Årsmöte 13 april 
Fehime Poli och Yildiz Kerimo deltog i årsmötet. 
Fehime Poli valdes in till Valkommittén och Yildiz Kerimo fortsätter sitt 
andra mandatår i styrelsen. 



23 
 

 
Visning av assyrisk dokumentärfilm 

AKC arrangerade visningen av den dokumentärfilm som producerats av 
Nahro Beth-Kinne i Belgien. 
 
Arrangemanget skedde i samarbete med AUDS, Assyriska Familje & 
Kulturförening och Assyriska föreningen i Södertälje. 
 
Filmen visades inför ca.150 personer som var närvarande trotts det vackra 
soliga vädret som distraherade många ifrån att komma till filmvisningen. 
Det var i St. Jakob Kyrkan i Södertälje som filmen visades under söndagen 
den 17 april 2011.  

 
Efter filmvisningen som tog 56 minuter fick publiken ställa några frågor till 
filmproducenten som försökte besvara deras frågor och informerade 
bakgrunden till varför det är så viktigt att göra dokumentärfilmer om 
assyriernas utsatta situation, orsakerna till utvandringen och många andra 
frågor som berör assyriernas överlevnadskamp i sina hemländer och i 
diasporan.  
Filmen visades dagen innan hos Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.  
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Filmproducenten Nail Beth Kinne från Belgien (t.v.) informerar om bakgrunden till 
filmens producering. T.h. är en del av publiken som såg filmen med stort intresse. 

Om filmen 
Mesopotamien är en av civilisationens främsta vaggor, med kända statsstater 
såsom Babylon och Nineve. Där, mellan Eufrat och Tigris, utvecklades flera 
former av skrivande, matematik, medicin och astrologi.  
Men sedan början av 1900-talet har folk från dessa områden varit offer för 
omfattande folkmord. Fördrivna från sitt hemland lever assyrier idag sedan 
trettio år i diaspora.  
Nahro Beth-Kinne har med hjälp av ett stort antal forskare, historiker, 
flyktingar och kvarlevande, lagt ner ett omsorgsfullt arbete för att förverkliga 
den här dokumentären. Tack vare detta arbete, kan du nu leva dig in i historien 
om detta folk som man trodde var försvunnet eller förintat. 
Idag kan vi bevittna pånyttfödelsen av denna minoritetsgrupp vars rötter 
ligger tillsammans med kristendomen. 
 
Om flykten från Assyrien 
Nahro Beth-Kinne är frilans dokumentärfilmare som vill berätta assyriernas 
historia. I sin senaste dokumentär ”Diaspora and the Assyrian Renewal” får vi 
bevittna uttåget från Assyrien och etableringen i väst.  
Utrustad med kamera och en stark vilja att berätta har Nahro Beth-Kinne från 
Bryssel producerat flera dokumentärfilmer. Den senaste fokuserar på 
anledningarna till assyriernas flykt till västvärlden. Med arkivbilder, nytt 
material och intervjuer med olika assyrier försöker han ge tittaren en 
helhetsbild av de olika villkor som tvingade så många att lämna sitt älskade 
Assyrien.  
 
"Jag vill dokumentera saker innan det är försent. Det finns så oerhört mycket 
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Ferit Poli (t.v.) och Besim Aydin (t.h.) 

som ännu inte berättats när det gäller vår folkgrupp, sa Nahro under sitt besök 
i Sverige nyligen för att visa dokumentären. 
"Jag tror att tillvaron i väst har skänkt oss en pånyttfödelse. Vi tänker 
annorlunda än vi skulle ha gjort om vi inte hade kommit hit. Det är inte bara av 
ondo", menar Nahro. 
Diaspora and the Assyrian Renewal är producerad tillsammans med belgaren 
Vincent Halleux och är totalt en timme lång. DVD:n är textad på franska, 
engelska, tyska och assyriska.  
Kontakta assyriska riksförbundets kansli på kansliet@hujada.com för att 
beställa ett exemplar. 
  
Text: www.hujada.com 
 
Sabri Atman gästade AKC 

Sabri Atman informerade den 26 april om Seyfo Centers verksamhet under de 
senaste åren, om framtida verksamhet och om aktiviteter under 2015 då Seyfo 
fyller 100 år. 
 
Internationella Bokmässan 2011  

AKC hade eget bord för 
Information och 
försäljning av böcker vid 
bokmässan som hölls i 
Folkets Hus Hallunda 
bibliotek den 7 maj. 
Dagen började kl. 10 och 
avslutades ca 16:00. 
Ashur Kerimo och Ferit 
Poli ansvarade för AKC:s 

http://www.hujada.com/
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Konserten i Södertälje hade regiserats och dirigerats av Mousa Elias (t.v.) som 
uppskattas med blommor och dipplom under festen hos AKC. T.h. festdeltagare 
 

informations- och bokbord. Även Besim Aydin från AKC ställde ut sina 
böcker. 
Arrangör för Botkyrka internationella bokmässa är Bibliotek Botkyrka och 
Botkyrka kommun i partnerskap med Folkets Hus Hallunda, ABF 
Botkyrka-Salem, Mångkulturellt centrum med stöd av Kulturrådet, 
Regionbiblioteket, Internationella biblioteket och Författarcentrum Öst.  
 
Seyfo konsert i Estrad Stadshuset i Södertälje 
Konserten framfördes två gånger som planerat den 8 maj, första uppträdandet 
var kl. 20:00 och det andra kl. 22:00. Ca 700 personer besökte både 
föreställningarna tack vare det professionella arbetet med stora ekonomiska 
och individuella insatser. Det var en lyckad och uppskattad konsert med 
blandning av musik från olika länder och assyrisk orientalisk, den enda 
negativa kritiken var att det var svårt att förstå/höra sångtexten.  
 
AKC har varit med från början och planerat konserten, bidragit med sina 
lokaler för träningar, marknadsfört konserten och haft med flera medlemmar i 
kören.  

 
Den 5 juni 2011 arrangerades en shahro hos AKC med grill speciellt för alla 
dem som medverkat i Seyfo konserten, över 70 personer var närvarande.  

Planeringskonferens hölls i AKC lokaler 
18 personer ifrån styrelsen, olika sektioner och personal var närvarande där 
syftet var att upprätta en verksamhetsplanering för 2011-2012 samt även att 
fatta andra beslut. Planeringskonferensen ägde rum den 15 maj. 
(Se verksamhetsprogram längre fram i boken) 
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Hjärta Botkyrka i Hågelbyparken 

 
AKC medverkade med informationsbord, prova-på-mat och dansföreställning 
den 21 maj. Ashur Kerimo och Ferit Poli ansvarade för informationsbordet, 
Nahrin Hawsho för dansuppträdandet och för matlagningen. Prova-på-mat 
ansvarade Yildiz Kerimo och Fehime Poli. 
 
Föreningen för Zafaran Klostret höll sitt årsmöte 
Söndagen den 22 maj kl. 14:00 i St. Jakob katedralens lokaler. Ny styrelse 
valdes vid årsmötet.  Från AKC ingår följande personer i styrelsen: Aziz 
Hawsho, Simon Poli och George Baryawno. 
 
Zeynep Tozduman –  
en kämpe för assyrier 
Hon kämpar sedan många år för assyriernas 
rättigheter i Turkiet och står bakom bildandet 
av Assyriska förening i Izmir, Turkiet. Hon 
har kommit ut med sin bok "En Kretanska i 
Assyriska fronten". AKC har i samarbete med 
Assyriska Kulturföreningen i Norsborg (AKFB) bjudit henne att komma till 
föreningen och informera om sin bok. Föreläsningen som hölls den 24 maj 
2011 i AKFB:s lokaler lockade ca.100 personer. 
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Martyrernas 
Dag i 
Södertälje 
den 7 augusti 
AKC var arrangörer 
tillsammans med 
ARS och andra 
assyriska föreningar i 
Stockholms län. 
Aziz Poli var med i planeringskommittén. AKC bidrog med bakelser för 
arrangemanget som lockade ca 50-60 personer.  
 
Möte i AKC med Miljöpartiets Gruppledare  
Från AKC deltog Sargon Hawsho, Gabriel Baryawno och George Baryawno. 
Mötet, som ägde rum den 20 september, handlade om information om 
respektive organisationer. Även viktiga politiska och samhällsrelaterade 
frågor diskuterades. Bosse Olsson och Isak Betsimon deltog ifrån Miljöpartiet 
 
New Generations 
Ungdomsfestival 
Under hela sommaren 
hade projektledningen full 
rulle med att planera inför 
föreningsdagen och 
ungdomsfestivalen som 
hölls den 24 september. 
Dagen började med att 
festivalen/föreningsdagen 
invigdes av Katarina ifrån 
kommunen. Därefter 
uppträde den första gruppen från St Botvids gymnasium, efter det löpte 
scenprogrammet på. Mattias invigde festivalens andra del (kvällspasset) och 
därefter var ”ungdomsfestivalen” igång med uppträdanden från bland annat 
Ultimate B’boys, Adam Kanyama, Drama Roots och Dj Samvice m.fl. Utöver 
uppträdanden på scen fanns även barnverksamhet utanför, bl.a. skötte United 
Youth ansiktsmålningen och fiskdammen.  
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AKC personal under aktion: fr. v. Josef, Ashur, George, Ferit, Jeanette, Suraya 

Utanför Folkets hus hade fanns också två hoppborgar där alla barn hade  
möjlighet att hoppa glatt i. Många föreningar och organisationer, bland annat 
politiska partier närvarade och hade informationsbord. 
 
Filippinska Kultur- & Fritidsföreningen, Assyrien Kulturcenter, P.R.O. Norra 
Botkyrka, Unga Darmis, Hallunda 
Norsborgs Föreningsråd, Folketshus 
Hallunda, S:t Botvidsgymnasium och 
Ungdomsfullmäktige är några exempel. 
Assyrien Kulturcenter stod för mat och 
kioskförsäljning under kvällen och såg till att 
alla blev mätta och belåtna. Efter mycket 
planering innan, under och efter festivalen 
blev resultatet till slut en riktigt bra festival 
som lyckades på alla sätt (helt över allas 
förväntningar). 
 
Text:  
Melissa Hawsho Tantak & Alexandra Poli  
Projektansvariga 
 
 
Seyfo Center i Sverige höll sitt första årsmöte 
9 oktober valdes en ny styrelse:. Ordförande: Fehmi Barkarmo. Ledamöter: 
Elisabet Kavakcioglu och Ilona Debasso. Suppleanter: Hamurabi Barasmar 
och Gazale Demir. Revisorer: Emanuel Poli och George Baryawno. 
Revisorsuppleanter: Fahima Kaspo och Sabri Haidari. Valkommittè: Feyyaz 
Kerimo, Murat Poli och Aziz Hawsho. 
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 Författaren signerar böcker 

AKC ordförande Dita Kleman (t.v.) tackar Augin 
för den givande föreläsningen  

Bokrelease hos AKC av Augin Kurt 
Lördagen den 15 oktober 
2011 anordnade AKC ett 
releaseparty för Augin Kurt 
Haninkes nyutkomna 
böcker. Det blev ett lyckat 
arrangemang, värdigt dessa 
fina böcker. 
AKC:s ordförande Dita 
Kleman höll ett kort 
välkomsttal innan hon 
lämnade ordet till 
moderatorn Fehmi 
Barkarmo, ordförande för 
Seyfo Center Sverige. Därefter började författaren med att föreläsa om 
assyrisk identitet. Med hjälp av autentiska bilder kunde han på vita duken visa 
hur t.ex. de gulröda färgerna användes inom den assyriska rörelsen under 

många decennier. 
Ett välkänt exempel är 
Tawro gefonoyo (den 
bevingade tjuren) som 
brukade pryda 
kavajslagen på assyriska 
soldater i den 8:e franska 

främlingslegionen 
”Batalion AshurKaldo” 
på 1930-talet i Gozarto, 
Syrien. Tawro gefonoyo 
var målad röd i kroppen 
och gul i vingarna. Som 

bekant är Tawro 
gefonoyo den symbol 
som hela världen kopplar 

ihop med våra förfäder, de forna assyrierna. Likaså den assyriska scoutkåren i 
Aleppo och Beirut hade samma symbol, med undertexten ”Manehronutho 
Suryoyto” som betyder assyrisk upplysning. 
Även den första assyriska dansgruppen i Sverige och Assyriska FF hade 
dräkter i gult och rött fram till 1976-77. 
Augin Kurt Haninke fortsatte sedan berätta om hur våra kyrkoledare, som 
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TV 
Teamet 
filmar 
AKC 
under 
ett 
presidie
möte 

t.ex. patriark Afrem Barsom, bytte fot i fråga om assyrisk identitet. Därefter 
inledde de ett motstånd mot benämningen Assyrian genom sin propaganda 
som gick ut på att göra det synonymt med Nestorian. Än idag ser vi effekterna 
av denna propaganda, påpekade han. 
Sångaren Ninib Ablahad Lahdo sjöng två klassiker, Ett’ir bar Othur och 
Ninve lam emo dgabore, som spred en behaglig stämning i lokalen. 
Däremellan frågades författaren ut av moderatorn om innehållet i böckerna. 
Efter en frågestund med publiken, var det dags för mingel och boksignering. 
Habib Mousa mådde tyvärr inte så bra och tvingades avstå i sista stund. 
Sammantaget var det ett lagom långt program och en angenäm tillställning 
som bidrog till att en mycket nöjd publik – över 100 personer lämnade AKC:s 
nyrenoverade och fräscha lokaler belåtna efter en minnesvärd dag. 
 
Dokumentärfilm om Assyrier på en turkisk TV 
Det turkiska Kultur- och turism ministeriet har beslutat att producera en 
dokumentärfilm om assyrier med titeln: ”Assyrier – en förlorad kultur”. Det är 
den statliga tv kanalen TRT som ska producera filmen genom att ge uppdrag 
till ett tv-team bestående av tre personer att genomföra projektet. Filmen är 
tänkt att spegla assyriernas utvandring från Turkiet, vilka orsaker som ligger 
bakom utvandringen, deras liv i diasporan, hur de ser på återvandringen till 
Turkiet och andra frågor som berör assyrierna i samband med utvandringen.  

 
Filmtagningen hade redan börjat efter sommaren 2011 i sydöstra Turkiet, mer 
specifikt Mardin/Midyat-området där de flesta assyrier kommer ifrån. 
 
I teamets planering ingick filmtagning i Sverige där man tänkt visa hur 
assyrierna lever i Sverige genom intervjuer, filma deras arbetsplatser, belysa 
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TV Teamet för en spännande diskussion i AKC lokaler 

vad de har åstadkommit i Sverige på så kort tid för att sedan jämföra 
assyriernas levnadsvillkor i Turkiet före utvandringen.  
Teamet kom i kontakt med Feyyaz Kerimo (medlem hos AKC) som ombads 
att ta hand om teamet och hjälpa till med kontakter under vistelsen i Sverige 
under perioden 26-30 november. Han fick bl.a. visa dem runt vart assyrierna i 
Sverige bor men även förmedla kontakten med personer som kunde ställa upp 
på intervjuer. 
 
Efter flera överläggningar mellan både AKC och AKFB bestämde 
föreningarna sig för att ta hand om TV-teamet och hjälpa dem med de 

kontakter de behöver. Feyyaz Kerimo, Fehmi Barkarmo (AKFB) och George 
Baryawno (AKC) fick i uppdrag att ta hand om gruppen. 
 
Under vistelsen i Sverige fick teamet använda AKC:s lokaler som deras 
station till intervjuer. Föreningen ställde upp för teamet och jusst Feyyaz, 
Fehmi och George skall ha ett stort tack eftersom de ställt upp genom att köra 
teamet runt till olika platser, ordnat intervjuer och offrat sin tid för att förenkla 
teamets vistelse i Sverige. 
 
TV teamet framförde ett stor tack till båda föreningar – AKFB och AKC för 
att de ställt upp och bidragit till att gruppen återvände till Turkiet med så 
värdefull material att dokumentärfilmen utan tvekan kommer att bidra till 
förståelse för assyriernas utvandring från Turkiet samt orsakerna som låg 
bakom denna. 
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Mötet för bildandet av Lobbygrupp 
Ca 50 personer närvarade på mötet den 4 december angående bildandet av en 
Lobbygrupp. Hela 10 organisationer som t.ex. ARS, AUF, FURKONO, 
ADO, ZAWAA, SKA, MDFP var representerade. Mötet har lyckats bilda en 
kommitté som ska arbeta fram förslag på hur man skall kunna enas om en 
lobbygrupp och hur man skall kunna upprätta en plattform och riktlinjer för 
denna. 
Emanuel Poli och George Baryawno kommer att hjälpa gruppen med att 
sammankalla till möte. 
Följande personer är valda i kommittén:  
 
Somar Koria   ARS 
SargonAltun   ARS 
Bethnahrin Barqasho  AUF 
Suleyman Boyaci  MDFP 
Chamiram Khouri  AUA 
Gabriel Moshi   ZAWAA 
William Adam  SKA 
Metin Rhawi  Dawronoye, politiker 
 
Följande personer från AKC deltog i mötet: Sargon Hawsho, Yildiz Kerimo, 
Edvart Kerimo, Feyyaz Kerimo, Isak Betsimon, Kenan Kerimo, Rabita 
Kerimo, Chamiram Khouri, Ashur Kerimo, Jamil Hanna, Osyo Ibrahim 
Afram, Simon Poli och George Baryawno. 
 
Furkono informerade om Armenienresan  

Den 5 december informerade Simon Poli och Osyo Ibrahim Afram om resan 
där gruppen träffat många höguppsatta personer ifrån Armeniens parlament 
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Furkonos medlemmar lämnar en speciell krans med assyrisk flagga till 
monumentet i Armenien till minnet av offren 1915 på folkmordet som utfördes av 
då varande Ottomanska Riket  

och från olka myndigheter som visade stort intresse till assyriernas frågor 
såsom Seyfo och Autonomi mm.   

Tre Julbord under på en vecka 
Det traditionella 
assyriska julbordet 
genomfördesd i år den 
11 december. Det som 
var speciellt i år var att 
julbordet anordnades i 
föreningens 
nyrenoverade lokaler 
som gjorde detta till en 
extra speciell 
upplevelse för de över 
140 personer (barn och 
vuxna) som tog del av de rätter som fanns dukade på bordet. Den härliga 
synen av det stora julbordet med över 40 kall- och varmrätter, frukt och 
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efterrätter samt de fräscha och nu större lokalerna bidrog till en oförglömlig 
afton.  
Kvällen började med att AKC:s ordförande Dita Kleman hälsade alla 
välkomna. Hon hade under sitt tal framfört ett stor tack genom att utdela 
blommor till föreningens personal (Ashur Kerimo, Jeanette Kahlaji, Yildiz 
Kerimo, Suraya Lahdo, Naima 
Marokil, Ferit Poli och George 
Baryawno) som ställt upp 
helhjärtat och gjort det möjligt 
att detta arrangemang blev 
verklighet. Personalen berömdes 
inte bara för dagens Julbord utan 
även för de ytterligare två 
julbord som skulle anordnas 
under veckan. Den 13 december 
för Dagcenterverksamheten 
Dawmo som 
avlutning och 
den 16 
december för 
Zelge Fans, 
AKC:s och 
andra 
närliggande 
föreningars 
ungdomar.  

Det sistnämnda kom att bli en av de bästa arrangemang på länge. Förutom 
julbordet i sig så var det även en oförglömlig ungdomsfest där AKC:s 
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Översta bilden: grillparty i Hågelby parken 
Mellersta bilden: besök till Suroyo TV i Södertälje 
Nedersta bilden: Qi Gong för Dawmos deltagare 

ungdomssektion stod för organisering och planering (mer information om 
detta i Ungdomssektionens verksamhetsrapport längre fram).  
 
 
Dagcenterverksamheten avslut framgångsrikt 
Historien om Dagcenterverksamhet i föreningen sträcker sig tillbaka till år 
2004 då man för första gången började diskutera behovet att starta verksamhet 
för äldre i syfte att skapa 
livsglädje genom att några 
dagar i veckan planera 
olika aktiviteter för att 
bryta deras isolering, få 
dem att komma ut till 
föreningen och träffa 
andra samt att delta i olika 
aktiviteter. 

Målgruppen var 
naturligtvis i första hand 
ålderspensionerade men 
omfattade även de som 
hade sjukpension, de som 
var äldre arbetslösa och 
andra liknande 
målgrupper. 

Målsättningen 
var att locka upp 
till 30 personer 
per dag.  
Våren 2005 
ansökte 
föreningen 
bidrag hos 
Botkyrka 
kommun och 
under våren 2006 
beviljades bidrag 
som skulle täcka 
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kostnader för Dagcenterverksamhet två dagar i veckan. 
September 2006 startade verksamheten i enlighet med den planering som en 
styrgrupp hade arbetat fram. Redan efter några månader hade föreningen 
överträffat målet tack vare lyckad planering, marknadsföring och 
välfungerande organisation.  
 
Den 13 december 2011 hade verksamheten nått sitt slut för 2011. Det var ett 
fantastiskt avslut 
med dukat Julbord 
där över 90 
personer var 
närvarande och åt. 
Dans, musik, 
lyckliga 
kommentarer 
dominerade den 
sista verksamhetsdagen för året. Alla lyckönskade varandra God Jul Och Gott 
Nytt År och naturligtvis såg de fram emot att komma tillbaka till föreningen 
när verksamheten startar om den 13 januari 2012 på nytt. 

 
Trotts begränsade 
ekonomiska resurser har vi 
bedrivit verksamheten 
oavbrutet i lika många dagar 
som de gågna åren. Det som 
vi inte kunnat genomföra var 
antalet resor, utflykter, 

studiebesök. Trots det har vi lyckats genomföra en oförglömlig resa till 
Holland vid sidan av två andra utflykter, ett besök till Hågelby Parken där vi 
hade grillparty och ett studiebesök till Suroyo TV i Södertälje. 
 
Hollandresan var under 
perioden 3-7 oktober 2011. 
Att planera en resa för äldre 
är inte det lättaste, det är 
många moment som ingår i 
planeringen. Transport till 
och från flygplatsen i Sverige 
och Holland, rundvandringen 
till olika platser, kost och 
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Ibrahin Öncu ägare till OLCEA (t.v.) tog 
emot en present från Jeanette  
(i mitten) som uppskattning till den 
fantastiska gästvänligheten han visat. 

logi för 34 personer samt att tillmötesgå olika krav som äldre kan ha. För att 
kunna genomföra en sådan resa krävs ett samarbete med organisationer och 
personer som var bosatta i Holland som kunde ställa upp med organisering av 
dessa pusselbitar som måste falla på plats. 
Olcea, ett företag som 
varit verksamt sedan flera 
år tillbaka, bedriver också 
Dagcenterverksamhet för 
äldre på ett professionellt 
sätt. Fem dagar i veckan 
ställer företaget upp med 
att köra deltagarna till 
Dagcentret där de stannar 
hela dagen. De får delta i 
olika aktiviteter, äta 
lunch, vara med i olika 
utflykter och många andra 
aktiviteter som påminner om vår verksamhet med skillnaden att de har 
tillgång till större ekonomiska resurser som staten bidrar med. Ibrahim Uncu 
som är huvudägare av företaget hade ställt sig positiv efter vår begäran om att 
samarbeta i genomförandet av en resa till Holland där han skulle ansvara för 
att ta emot en grupp på ca.35 personer från vår förening som ingår i 
Dagcenterverksamheten.   
 

Det var oförglömlig resa 
enligt deltagarna som var 
med. De var nöjda med 
allt. Transport, mat, logi 
och resor till olika platser. 
Allt detta tack vare 
OLCEA:s ledning som 
hade sett till att gruppen 
skulle få det så bekvämt 
som möjligt. AKC är 
särskilt tacksam till 
Ibrahim för allt han 
bidragit med och 
kommeratt tacka honom 
särskilt när han besöker 
Sverige. 
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Översta bilden: Lea Nattila, präst från sv. Kyrkan informerar om kyrkliga frågor. 
Nedersta bilden: avslutning december 2012 med julbord och underhållning. 

Till sist ett stort tack till...  
 
...AKC:s personal: Ashur Kerimo, Josef Kopar, Yildiz Kerimo, Jeanette 
Kahlaji, Suraya Lahdo, Naima Marokil och Ferit Poli som alltid ställt upp 
helhjärtat.  
...Furkono som ställt upp med personella resurser i form av Dr. Ibrahim Afram 
och Elias Mourad.  
...Inanna föreningen som har hjälpt till med personella och tekniska frågor – i 
spetsen Dinkha Elia, Wajlet Odisho och Khoshaba Zaia. 
...Botkyrka Kommun och speciellt Birgitta Jansson i synnerhet som alltid haft 
en positiv inställning til verksamheten, försett oss med information om olika 
aktivitetsmöjligheter och sett till att vi får ekonomiska bidrag för 
verksamhetens fortsatta existens. 
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Statistik Dagcenterverksamhet 

Verksamhets period:  januari – december 2011 
Aktivitetsperiod:  13 januari - 13 december 2011 
Antal aktivitetsdagar:  76 
Antal aktivitetstimmar:  742  
Totalt antal besökare:  3250 
Snitt per dag för alla besökare: 43,80 
Antal besökare över 60 år: 2372 
Snitt per dag - över 60 år: 31,96 
Antal tjänstgörande personal: 751  
Snitt per dag - personal:  10,12     
Antal resor, utflykter:  3    
Antal anmälda:   216 
Över 60 år:   158 
Arbetsgruppsmöte:      76 
Presidiemöten:   42   

 
Avslutar rapporten om äldreverksamheten med ett mejl ifrån Birgitta Jansson: 
 
Birgitta Jansson berömmer insatserna för äldre i Botkyrka kommun 
Nu lider 2011 mot sitt slut och jag vill tacka er alla för att ni varit med och 
bidragit till ett så roligt, spännande och nyupptäckande år som 2011 faktiskt 
blev! Tack vare er har Botkyrkas äldre fått se och höra både stora och små 
händelser, allt från klassisk musik på äldreboendena till badbussar, finsk 
tango, slagrutekurs, skivor till kaffet, minnesbio, berättarcafér, Barnen från 
Frostmofjället, kafferep, mässor och mycket, mycket mer...  
Jag träffar ju mycket folk när jag är ute och snurrar. Och en av dem, en äldre 
Kurt, sa - Om man ska bo någonstans som äldre så ska man bo här. För här 
behöver man aldrig ha tråkigt, om man inte vill! 
Ett gott betyg till alla er som jobbar så hårt i er förening och i föreningslivet i 
stort. 
Jag önskar er ett trivsamt helgfirande med ett gott slut och ett ännu roligare, 
mer spännande och om möjligt ännu fler nyheter att upptäcka 2012!  
 
Birgitta Jansson, Kulturutvecklare Botkyrka Kommun, 23 december 2011 
 
Samanställning 
George Baryawno, projektansvarig 
Norsborg, december 2011 
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Ungdomssektionens  
verksamhet 2011 

 
Ordföranden 

har ordet 
 
Jag vill börja denna text 
med att tacka alla ungdomar 
för att ha fått ert förtroende 
för andra året i rad. Att 
väljas till ordförande för 
AKC:s ungdomssektion är 
ett privilegium, ett oerhört 
inspirerande och spännande 
förtroendeuppdrag. Med 
detta följer dock ett ansvar, ett ansvar att upprätthålla en hög standard på 
ungdomssektionens verksamhet. Vi visste att hårt jobb väntade oss men vi var 
alla redo för utmaningen.  
 
Den här texten kommer inte att handla om vilka aktiviteter vi har arrangerat, 
jag vill istället ta upp allt det positiva vi både tagit med oss men även ser fram 
emot inför 2012. Till att börja med vill jag tacka vår huvudstyrelse och 
personal som investerat stora ekonomiska medel och väldigt mycket tid på att 
göra om hela vår förening där syftet är att den skall tilltala våra ungdomar. Vi 
har redan fått smaka på vad de nyrenoverade lokalerna kan erbjuda våra 
ungdomar och dess aktiviteter och jag är säker på att vi kommer få se ett ännu 
större resultat kommande verksamhetsår.  
 
Den stora renoveringen i all ära men det jag kommer tänka på när jag tittar 
tillbaka på det gångna året är resultat av vår vilja att bredda vår verksamhet i 
form av samarbeten med andra assyriska föreningar och att vara mer aktiva i 
andra assyriska organisationers aktiviteter. Under det gångna året har vi haft 
ett uttalat samarbete med ungdomssektionen i Assyriska föreningen i 
Södertälje och denna har varit så mycket bättre än vad jag kunnat förvänta 
mig. Vi har haft äran att få arrangera ett rikstäckande sommarläger med dem, 
vi har startat en musikkör under ledning av Aboud Zazi och vi har närvarat 
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och berikat varandras aktiviteter så som Laljo do Gahkho och Zelge-julbordet. 
Lika givande tror jag att vårt nyligen inrättade samarbete med Assyriska 
föreningen i Botkyrka kommer att vara. Jag ser verkligen fram emot ett 
verksamhetsår tillsammans med dessa två ungdomssektioner. 
 
Samtidigt som vi stärkt våra band med andra föreningar har vi även kommit 
närmare organisationer som AUF och AUDS. Detta är något vi värdesätter 
högt. 2011 hade vi med två ledamöter i AUDS och vi har varit på flera av 
AUF:s aktiviteter där jag personligen närvarade på ordförandeträffen i 
Jönköping, ett oerhört lyckat och givande initiativ.  Förutom ovan nämnda 
organisationer har vi bl.a. fortsatt upprätthålla våra goda kontakter och 
relationer med Assyriska Kulturföreningen i Norrköping, vi i 
ungdomsstyrelsen har arrangerat ett informationsmöte med Assyriska FF och 
som avslutning på året fick vi äran att arrangera ett ungdomsjulbord med 
pubafton tillsammans med Zelge Fans vilket blev en kväll våra ungdomar sent 
kommer att glömma. 
 
Vi som sitter i ungdomsstyrelsen är 10 till antalet. Att vi ensamma skall lyckas 
åstadkomma allt jag nämnt är inte möjligt och därför vill jag förutom att tacka 
även påpeka hur viktigt det är att ha rätt personer i sin omgivning.  Vår 
personal skall ha stor eloge för deras tid de lagt ner på våra aktiviteter, 
speciellt i aktiviteter såsom sommarlägret och julbordet. Vi har andra aktiva i 
föreningen som inte ens tillhör ungdomsstyrelsen men ändå varit där för oss 
flera gånger om och hjälpt till. Ordföranden och resten av 
styrelsemedlemmarna i våra samarbetsföreningar och organisationer har varit 
exemplariska, det är tack vare dem jag idag kan titta tillbaka på våra 
samarbeten med stolthet.  
 
Slutligen vill jag tacka samtliga ledamöter i ungdomsstyrelsen. Majoriteten är 
studenter som måste hushålla deras tid p.g.a. bristen på denna i deras vardag, 
ändå har de oftast prioriterat våra möten, planeringar och aktiviteter. Deras 
engagemang och passion för föreningslivet är något som inger mig trygghet 
inför fortsättningen, jag vet att kommande verksamhetsår kommer att nå nya 
höjder oavsett vad.  

 
Text av: Gabriel Baryawno 
Ordförande ungdomsstyrelsen  
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Ungdomssektionens aktiviteter 
under verksamhetsåret 2011 

 
Nedan följer ett axplock av de olika aktiviteter som Assyrien Kulturcenters 
ungdomssektion arrangerat men även olika aktiviteter där vi officiellt 
representerat vår ungdomssektion i form av närvarande 
ungdomsstyrelsemedlemmar. Förutom nedan nämnda aktiviteter har vi haft 
flertalet Champions League-kvällar, filmkvällar och mycket annat. 

 
Chillkväll i AKC 
En chillkväll hade planerats in fredag den 18 februari efter många 
påtryckningar ifrån våra unga medlemmar. Detta är en aktivitet som vi 
arrangerat flera gånger tidigare och den är alltid lika uppskattad, trots sin 
enkla utformning. Syftet är helt enkelt att träffas i föreningens lokaler och 
umgås med varandra, något man inte alltid hinner göra när skolorna väl 
börjat.  
 

Denna chillkväll hade vi 
planerat att både spela 
playstation och kolla på 
film. Det blev inget av 
dessa och orsaken är 
enkel, alla ville istället 
bara sitta och umgås, 
diskutera allt möjligt över 
en kopp te eller kaffe 
medan vissa utmanade 
varandra på pingis. 
Stämningen var precis så 
som den skulle vara: lugn, 

trevlig och harmonisk, eller som våra ungdomar skulle säga, chill… 
 
Noterbart är att denna aktivitet var den sista för ungdomsstyrelsen 2010 och 
jag tror de uppskattade en lyckad avslutning. Hela 30 – 35 ungdomar hade 
sökt sig till AKC denna kväll, detta är resultatet av ett års hårt arbete med att 
stärka ungdomssektionen i AKC. 
 
Text av: Gabriel Baryawno 
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Ungdomssektionens årsmöte  

Ett lyckat verksamhetsår var till ända och årsmötet den 20 februari 2011 blev 
startskottet för ett nytt. Det viktigaste som årsmötet skulle besluta var en ny 
styrelse som skulle fortsätta på den grund som den förra styrelsen hade lagt. 
Valkommittén i form av Dita Kleman och Melissa Hawsho Tantak stod inför 
en utmaning då flera av de tidigare styrelsemedlemmarna skulle kliva åt sidan 
av olika orsaker.  
 
Resultatet blev bättre än förväntat, hela 9 st. nya ungdomar skulle utgöra den 
nya styrelsen tillsammans med de 3 st. som valde att fortsätta.  
 
Följande personer kom att utgöra ungdomsstyrelsen för verksamhetsåret 
2011: 
 
Gabriel Baryawno Ordförande 
Natalie Kerimo  v. ordförande 
Alexandra Poli  Sekreterare 
Ninsun Poli  ledamot 
Tobil Poli    ledamot 
Sebrin Poli  ledamot 
Nahir Poli  ledamot 
Charbel Yakoub ledamot 
Ninos Arslan ledamot 
Akadia Hawsho ledamot 
Liljana Poli  ledamot 
Natalie Poli   ledamot 
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Kvällsåkning i Flottsbro 
Den 2 mars drog vi 
på oss skidkläderna 
och åkte ner till 
Stockholms största 

skidbacke, 
Flottsbro, där vi 
möttes för att sedan 
tillbringa en lång 
kväll tillsammans i 
kylan. Klockan 

17.30 skulle vi samlas utanför uthyrningen och drygt en kvart senare var alla 
på plats och skidturen kunde börja. Ett 20-tal glada ungdomar och ett par 
ledare var på plats. Efter en stunds krångel med pjäxor och skidor var vi igång 
på riktigt! 
Efter att ha glidit ner för backarna och efter några blåmärken här och där så 
var det dags för grillning. Ja, för trots att det var 4-5 minusgrader ute så stod 
ammo Ferit och Gabriel ute och grillade korv åt oss. Runt halv 9 var maten 
klar och vi samlades alla runt elden för att äta korv, dricka kaffe/cola, snacka 
eller bara värma oss för stunden. Efter en stunds skojande runt elden och ett 
par fulla magar 
(alla förutom 
Akadias) satte 
vi på oss 
skidorna igen 
och åkte i en 
och halv 
timma tills det 
var dags för 
stängning och 
en avrundning 
av kvällen. När 
kvällen led 
mot sitt slut 
var vi alla 
nöjda och glada. Jag kan med all säkerhet säga att alla hade en jätte trevlig 
kväll och att ingen lämnade Flottsbro missnöjd. En minst sagt lyckad aktivitet 
som vi borde satsa på i framtiden.   
 
Text av: Tobil Poli 
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Lahmo b’acin i årets första matlagningskurs 
Torsdagen den 7 april 2011 startade vi igång 
årets första matlagningsträff för ungdomar från 
15 år och uppåt. Dagens meny bestod av 
”lahmo b’acin ", bondsallad och douge. Efter 
att ha fått en snabb introduktion och 
anvisningar om hur köket fungerar var det bara 
att köra igång.  
 
Vi började med att förbereda degen som knådades av Kinora. Hon kämpade 
på och vi fick snart till en alldeles perfekt deg till lahmo b’acin. Kinora 
avslutade knådandet med att märka degen med ett kors som våra äldre gör, här 
har vi en riktig kabanije! Parallellt med degknådandet förberedde vi de andra 
ingredienserna till köttfärsen. Efter mycket hackande, rivande och pressande 
och många tårar (pga. löken) så började vi tillaga köttfärsen. Vi stekte den 
tillsammans med lök, paprika, vitlök, tomater, massvis med kryddor etc.  
 

En underbart 
god doft spred 
sig snabbt i 

föreningens 
lokaler som fick 
andra förenings 
besökare att 
titta in i köket 
för att ta reda på 
vad som 
föregick. När 
köttfärsen var 
tillagad och 
degen färdigjäst 
återstod bara en 

sak; börja kavla! Som tur var fick vi snabbt assistans av Gabi, Nahir och 
Ninib. Med varsin kavel och sked i handen var det bara att kavla, lägga på 
köttfärs och vakta ugnen. I samband med kavlandet så uppstod diskussionen 
om vem som skulle förbereda efterrätt, ingen kände sig manad att ta på sig 
uppdraget så vi lät det vara för den här gången.  
 
Allt flöt på riktigt bra men till vår otur så är inte föreningens ugn den bästa så 
det tog oss en evighet att grädda maten. Men som man brukar säga, den som 
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väntar på något gott väntar aldrig för länge.  
Efter många timmar hade vi äntligen lyckats grädda alla lahmo b’acin. Bordet 
var uppdukat och runt om det satt 15 hungriga deltagare och gäster. Vi hade en 
mycket trevlig kväll då alla åt och njöt av maten med god aptit och stämning 
var på topp.  
 
Text av: Alexandra Poli 
 
Tjejkväll: Oh girls just wanna have fun! 
Detta var första gången under många år som vi gjorde en spakväll för endast 
tjejer och riktigt lyckad blev den, massvis med tjejer befann sig i föreningen 
fredag 8 april 2011.   
 
Kvällen bestod av allt som en tjejkväll s  ka bestå av, vi hade hemmagjorda 
ansiktsmasker (både avokadomask & youghurtmask), tjejtidningar, 
manikyrbord och massvis med ljus. Självklart fanns sällskapsspel på plats, 
men tjejerna valde att hellre bara snacka. Mycket snack blev det, men sedan 
gick vi över till det traditionella sällskapsspelet Sanning & Konka.  

 
En hel del skratt tillkom efter bus-ringningar och tokigheter. Kvällen 
avslutades klockan 21.00 och vi alla hjälptes åt att städa upp.  
Tack tjejer för en riktigt trevlig och mysig kväll, ser framemot nästa tjejkväll!  
 
Text av: Akadia Hawsho 
 
 
"Laljo do gahkho" 
För första gången arrangerades en 
kväll som Laljo do gahkho (tisdag 19 
april 2011), fylld med skratt och dans i 
riktig assyrisk anda. Kvällen blev 
riktigt lyckad då den sammanförde 
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assyrier i alla åldrar, stora som 
små och från andra städer. 
Festen arrangerades av 
Ungdomssektionen i Assyriska 
Föreningen i Södertälje, i St. 
Jakob katedralens lokaler.Värd 
för kvällen var Josef Cacan som 
var med under hela 
programmet. Kvällen inleddes 
med att Josef Cacan hälsade alla 
välkomna och drog några av 
sina skämt. Efter det kom vår egna Renio Poli upp på scen och sjöng en "song 
cover". Renio gjorde ett till uppträdande senare under kvällen med Björn 
Ödman där flertal assyrier kom 
fram till scenen för att hänga 
med till musiken. Malak Hanna 
som tagit YouTube med storm 
drog flera snabba skämt vilket 
publiken inte kunde få nog av. 
Hans uppträdande sågs fram 
emot och fick väldigt positiva 
kommentarer efteråt.  
Vår underbara och uppskattade 
teatergrupp "Godo d 
bethnahrin" intog scenen med en sketch om dagens ungdomar och facebooks 
betydelse. De var väldigt 
duktiga och som alltid lika 
uppskattade av sin publik. En 
annan stand-up komiker som 
uppträde var Sven Ahlström 
som skämtade om skillnader 
mellan assyrier och svenskar 
när det gäller kärlek och 
förhållanden. Lite senare under 
kvällen bjöds assyriskas unga 
fotbollstalanger upp på scen och 
frågades ut av Josef Cacan. Spelarna sattes i heta stolen och fick svara på 
pinsamma och personliga frågor. Vissa frågor blev besvarade, medan andra 
förblev obesvarade på grund av deras personliga innehåll och för att spelarna 
själva inte kunde hålla sig från skratt. Utöver detta hade de assyrisk livemusik 
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med bl.a. Bashar Yohanon som fick ungdomarna upp från sina stolar till 
dansgolvet.  
 
Min slutsats av "Laljo do gahkho" är väldigt positiv då det är sådana här 
aktiviteter som behövs för att skapa gemenskap och samhörighet bland våra 
unga assyrier. Jag fick på nära håll se de oändliga timmar som Ilona 
Awrohum, ordförande i 
ungdomsstyrelsen i Södertälje 
och de ungdomarna i deras 
ungdomsstyrelse spendera på 
denna aktivitet. Det behövs 
flera sådana ungdomar som är 
villiga att helhjärtat arbeta för 
en större och starkare assyrisk 
identitet. Många av våra 
ungdomar från AKC deltog 
under kvällen bl.a. Gabriel Baryawno, Akadia Hawsho, Ibrahim Kerimo, 
Sargon Hawsho, Selma Hawsho, Liljana Poli och Andreas Kerimo m.fl. Även 
de upplevde kvällen som väldigt lyckad och rolig.  
 
Text av: Natalie Kerimo 
 
Lyckad grillkväll i Flottsbro! 
Den 20 maj var det åter dags för en kär aktivitet, nämligen grillkväll i 
Flottsbro. Precis som förra året var tanken att ungdomarna skulle samlas i 

Flottsbro runt eldstaden för 
att dels grilla men även sitta 
runt brasan, spela lite 
fotboll och umgås med 
varandra. Förra året var 
deltagarantalet högt, 
ganska nära 40-strecket och 
förhoppningen var att minst 
lika många ungdomar 
skulle söka sig till Flottsbro 
även denna gång.  
 
På menyn fanns grillade 

hamburgare med olika tillbehör och redan en halvtimme in i aktiviteten 
började det grillas för fullt. Dagens grillkock var Enkido Poli och han hade 
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stor del i att samtliga deltagare blev mätta och belåtna.  
 
Efter att de flesta hade ätit började vi sätta upp en brasa och nu var det plötsligt 
Ibrahim Kerimo som intog en central roll, efter lite klagomål ifrån de som frös 
fick han tillslut till en enorm brasa som värmde oss alla för resten av kvällen.  
 
Avslutningsvis kan vi notera att vi var fler deltagare än förra året, nästan 50 
stycken totalt som kom och gick. Mycket tack vare Södertäljes 
ungdomssektion som även de var närvarande denna kväll. Det blir alltid extra 
trevligt när det kommer nya deltagare ifrån andra föreningar, nu fick även 
ungdomarna chansen och lära känna varandra inför det stora sommarlägret 
som bl.a. skulle arrangeras av just AKC och Assyriska Föreningen i 
Södertälje.  
 
Text av: Gabriel Baryawno 
 
Shamirams Ungdomsläger 2011 
I ett stort samarbete med Assyriska Föreningen i Södertälje, Assyriska 
Familje- & Kulturföreningen, Assyriska Kulturföreningen i Norrköping 
och Mesopotamien Kulturcenter i Linköping har Assyrien Kulturcenter i 
Botkyrka (AKC) även i år genomfört ett välplanerat ungdomsläger. 
 

 
Efter förra årets succé har vi valt att höja ribban ett snäpp för att i år kunna 
arrangera ännu bättre sommarläger.  Därför har dessa fyra föreningar valt att 
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AKC har till Ornina familjelägret skickat 9 barn i åldrarna 10-14 
tillsammans med två ledare. 

 

samarbeta tillsammans för att åstadkomma sommarläger som våra assyriska 
ungdomar sent skall glömma.  
Assyriska Familje- & föreningen (AFKF) har under perioden 15-17 juli 2011 
stått för genomförandet av Ornina sommarläger för hela familjen i 
Ansgardsgården medan AKC stod för genomförandet av Shamiram 
sommarläger för ungdomar i åldrarna för 15 – 21 i samarbete med andra 
föreningar. 
I Ornina och Shamirams sommarläger har vi haft alltifrån lärorika inslag till 
roliga aktiviteter. Förutom klassiker som fotbollsturnering, vattenkrig och 
skattjakt har vi även gått på förra årets spår med de populära grupparbetena 
där nya teman behandlades. 

Båda lägren hölls i den så populära Ansgarsgården, en väldigt stor gård där vi 
var helt själva och haft tillgång till allt som den hade att erbjuda: eldstad, 
kanoter, fotbollsplan och strand med brygga mm. Ansgarsgården ligger i Flen, 
ett stenkast ifrån det populära Yxtaholmslottet.  

Denna rapport omfattar endast verksamhet och ekonomisk redovisning av 
Shamirams ungdomsläger som har förvaltats av AKC. Rapporten som ger en 
allmän bild av hur lägret gick innehåller en faktaruta, krönika, dagbok av 
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Fakta om Shamiram sommarläger 
 
Anordnare: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka i samarbete med 
 Assyriska Föreningen i Norrköping 
 Assyriska Familje- & Kulturföreningen, Assyriska 
 Föreningen i Södertälje, Mesopotamiens  Kulturcenter 
 i Linköping 
Period: 24 juli – 2 augusti 2011 
Plats: Ansgardsgården, Flen 
Antal Deltagare: 52 ungdomar i åldrarna 15 – 21 
Ledare: Ilona Awrohum, Natalie Kerimo, Sara Poli, Ninos 
 Gourie, Nahir Nison, Andreas Aho, Andreas 
 Kerimo, Naramsin Poli 
Lägeransvarig: Gabriel Baryawno 
Kökspersonal: Ferit Poli, Suraya Lahdo, Meryem Mado, Ashur Kerimo 
Föreläsare: 2 poliser från Botkyrka informerade om kriminaliteten 
 och andra viktiga frågor som berör ungdomskriminalitet.  
 Augin Kurt – journalist från Upplands Väsby föreläste 
 om assyrisk identitet och andra viktiga 
 historiska frågor  
 Isa Isa – med kriminellt bakgrund från Norrköping 
 informerade om hur han har ångrat sina 
  kriminella gärningar och varför han bestämt sig för att bli 
 en bra förebild för ungdomar. 
Finansiering: Lägret finansierades med bidrag från: 
 Stockholms Fjällkoloniföreningen, Assyriska 

Riksförbundet i Sverige, Assyriska 
  Ungdomsförbundet i Sverige, Assyriska 

Ungdomsdistriktet i Stor Stockholm 
 Deltagaravgift och föreningens egna 

insatser. Ev. bidrag från Assyriska 
kvinnoförbundet 

   
   

lägerdeltagare samt övriga skrivelser om lägret som har publicerats i olika 
hemsidor. 
Stor tack till alla bidragsgivare, ledare, kökspersonal och lägerkommittén 

samt samarbetsföreningar som gjort det möjligt att årets läger har slutat 

med stort succé. 
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Natalie Kerimo om Shamiram sommarläger 2011 
 

Nu så är vi hemma efter 10 dagar fyllda med skratt, 
dans, utskällningar och bus. Jag måste säga att dessa 
10 dagar kändes som 5, tiden går otroligt snabbt när 
man har kul. I 10 hela dagar har man varit omringad av 
53 knasiga ungdomar, så att lämna det bakom sig är 
lite sorgligt. Ankomstdagen började med det 
klassiska: rumsindelning, genomgång av regler, ledare 
och ledarnas respektive grupp.Inför detta läger valde 
vi att placera tjejerna uppe i stugorna eftersom antalet 
tjejer passade in i antalet bäddar i stugorna och 
pojkarna fick sova nere i det stora huset. Vi ledare fick 
lite kritik för denna placering, speciellt av Aksel 
Kerimo som skulle ha en stuga till vilket pris som 

helst. Trots hans tjatande blev han stugolös, sorry Aksel, better luck next year! 
På detta läger var det iPhone appen Heytell som skapade hysteri och hysterin  

 
pågår fortfarande, iallafall mellan mig själv och Ilona Awrohum. I varje hörn 
av lägergården stod någon deltagare med mobilen tätt intill munnen och 
småviskade.  
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Under de kommande 10 dagarna var den ökända 9-kampen något som sågs 
fram emot. På agendan fanns jeopardy, musiktävling, fotbollsturnering, 
vattenkrig, skattjakt, vattenkamp, 
talangjakt, 5-kamp och 
presentation av grupparbetena. 
Populärast av alla dessa måste 
ändå ha varit fotbollsturneringen. 
Vinnaren av fotbollsturneringen 
blev grupp Assur där Sara Kerimo 
var den sista personen att få skjuta 
en straff och avgöra hela 
turneringen. Till allas förvåning 
gjorde hon ett vackert mål som 
gjorde dem till segrare. Jeopardyn 
började lite kaotiskt men blev 
bättre till slut. Så fort man ber 

ungdomar på ett läger att sitta stilla och vara tysta är det som att släppa ut 
schimpanser ur sin bur, helt enkelt zooliknande! Talangjakten var även den en 
lyckad aktivitet, trots att de flesta grupperna kom på och planera sina 
talanguppvisningar bara någon timme innan. Lite roligt anser jag eftersom 
grupperna hade hela 9 dagar på sig att planera detta. Grupp Akkad vann 
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Polisen från Botkyrka informerade om 
många intresserade ämnen inom kriminologi 
och fick ungdomarna att genomföra 
övningar 

talangjakten där de visa upp en teater/ sketch om ledarna. De var kreativa och 
valde att framföra teatern på assyriska. Efter att de fått veta att de vunnit 
kommer Selyman fram till mig och nästan viskar i mitt öra samtidigt som han 
ser sig omkring och kollar ifall någon annan hör honom och säger: ”Jag lovar 
Natalie, vi planerade det hela en kvart innan” Haha!  
 
Gruppresentationerna gav mest poäng i 9-kampen och även här vann grupp 
Akkad som hade ämnet jämställdhet. De vann tack vare av att de lyckades 
skapa en livlig och intressant diskussion med intressanta frågor och svar. 
Samtidigt framförde de konkret fakta som var strukturerat på ett bra sätt. På 
andra plats kom grupp Eufrat med ämnet kriminalitet. De lyckades skapa en 
professionell powerpoint samt frambringa en hetsig och spännande 
diskussion. Dessa var mina favoriter men de andra aktiviteterna som 
musiktävlingen, skattjakten, vattenkriget och 5-kampen var minst lika 
lyckade. Hela 9-kampen vann grupp Akkad med 76 poäng och tätt bakom och 
med delad andra plats kom grupp Eufrat och Assur med 74 poäng. Lite roligt 
är det hela eftersom grupp Eufrat och Assur kämpat hela vägen för att segra 
medan grupp Akkad gav upp hoppet tidigt men ändå vann till slut.  
 
Vi hade tre föreläsningar under lägret. Den första var ett besök av två poliser 
från Botkyrka området som skulle föreläsa om ungdomskriminalitet, men det 
liknade mer ett informationsmöte om polisyrket och polisutbildningen. Den 
andra besökaren var Augin Kurt som föreläste om assyrisk identitet och 
identitetssymboler. Augins föreläsningen var väldigt uppskattad av 
ungdomarna.  
 
Den tredje föreläsningen var 
av Isa Isa, en assyrier som för 
närvarande sitter i fängelse 
och som tog sig tiden att 
komma till vårt läger för att 
föreläsa om sitt tidigare 
kriminella liv och hur han 
lyckades bli en bättre 
människa med hjälp av 
religionen.  
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Augin Kurts föreläsning väckte stort intresse       Augin (t.h.) ackas av  
och många frågor.     Gabriel - lägerledare 

Isa Isa t.h. tackas av Gabriel för 
den vågade föreläsningen 

Det finns så otroligt mycket att skriva om som hänt under dessa 10 dagar.  
Utöver aktiviteterna som gjordes inför 9-kampen hade vi även ett beachparty 
och utomhusbio. Beachpartyt var en stor succé där lägerbesökarna fick vara 
med. Med brasan igång och musiken dunkande lyckades vi gunga bryggan till 
vår favorit dans, nämligen Bagiye. Utomhusbion var lika mysig som den låter. 
Fåtöljer, soffor, täcken och kuddar bars 
ut till gården där alla fick mysa tätt 
intill varandra. Självklart så skulle jag 
och Ilona Awrohum ha parkettplats och 
den största soffan för oss själva. 
 
Nu när vi är tillbaka är det så underbart 
att se alla nya vänskapsband som 
skapats och hur ivriga ungdomarna är 
att vilja träffa varandra. På läger så 
blomstrar personligheter ut och man får 
se personers rätta jag. Varje deltagare 
var speciell på sitt sätt och det var 
underbart att få lära känna dem och 
kunna umgås med dem. Jag vill även 
poängtera att Nemrud Kurt fick pris 
som årets deltagare. Han har under 10 
dagar behandlat deltagare, ledare och 
kökspersonal med oerhörd respekt och 
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hänsyn. Nemrud var i grupp Eufrat, min grupp så jag är mycket stolt över 
honom. Jag önskar honom all lycka i sina framtida studier och att han ska 
fortsätta på samma bana som han är inne på.  
 
Jag vill tacka alla ledare (Ilona Awrohum, Sara Poli, Naramsin Poli, Andreas 
Aho, Andreas Kerimo, Ninos Gourie, Nahir Nison) som tog sig tiden att ställa 
upp på detta läger samt kökspersonalen som från morgon till kväll stod inne i 
köket för att mätta våra magar. Och sist men störst, Gabriel Baryawno som 
lagt ner hundratals timmar och helhjärtat satsat på detta läger. Det hade inte 
funkat utan dig Gabi! Jag ser fram emot ett ännu bättre läger nästa år, därför så 
jag ska göra allt i min makt för att uppnå detta för våra ungdomars skull. Men 
till dess, arrivederci! 
 
Natalie Kerimo 
Viceordförande i AKC:s ungdomsstyrelse 
 
Dagbok från Shamirams Sommarläger 2011 
 

Dag 1 
Av: Sara Kerimo, Södertälje 
 
Efter en mängd lyckade sommarläger så var det 
äntligen dags för årets omtalade Shamirams 
sommarläger. Precis som i fotboll har våra 
sommarläger alltid försnack, men dock inte i en 
ynka timma. Snarare i ett helt år! ”I år blir det 
intressant, de var länge sen vi fick många nya 
deltagare på samma gång”, så löd en av många 
diskussioner. Tillskillnad från tidigare 
sommarläger så har de assyriska föreningarna i 

Hallunda och Norrköping även gjort ett samarbete med Linköping och 
Södertälje förenigarna. Så det var en del nya ansikten att hälsa på när man klev 
av bussen som ankommit till Ansgarsgården i Flen. Men ju fler desto roligare 
och mer lärorikt, bsheyno! 
 
Som alltid börjar deltagarna alltid med att hetsa upp sig över rumsindelningen. 
Vad som också blev nytt för i år var att tjejerna fick bo i alla stugor medan alla 
killar fick bo i rummen. Risken är ju att det blir för uppdelat med tanke på att 
det är en bra bit mellan stugorna och rummen. Det återstå att se hur det 
kommer att fungera... 
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Efter att vi hade gjort i ordning rumsindelningen så var det dags för lunch. Vår 
favoritkock Ferit Poli är på plats och hade tillagat spaghetti m. köttfärssås.  

 
 
Utsökt! 
Därefter var det dags att samlas i aulan där huvudansvarige Gabriel Baryawno 
hade en genomgång om lägrets uppbyggnad samt regler osv. Dessutom hade 
ett gäng tjejer tagit ett eget initiativ att fixa handgjorda och personliga t-shirtar 
till alla på lägret. Dem var super söta och jätte fina! Dessa delades ut efter 
genomgången. 
 
Den första dagen är oftast väldigt lugn eftersom att deltagarna ska lyckas 
bekanta sig med varandra och med lägergården. Men det dröjde inte länge tills 
den första grenen inom 9-kampen drog igång och satte språng på oss. Det var 
musiktävlingen, men tyvärr skulle vi inte sjunga ut svaren, utan vi skulle 
skriva ner dem, så synd Aksel då får du spara på rösten. Fast det är nog kanske 
lika bra det, för vi har ju hela 9 dagar kvar här tillsammans och då tror jag att 
vi lär höra en hel del hesa röster. 
Dag 2  
Av: Sara Kerimo, Södertälje Efter en lång (och sömnlös natt för många) 
lyckade vi ändå samlas kl 09:00 utanför matsalen för att sjunga den assyriska 
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nationalsången enligt ”läger traditionerna”. Denna morgon vart jag alldeles 
chockad över hur pigg och stark kören lät! Tillsammans med Nemrud Kurts 
starka stämma, fick vi i år även förstärkning av Sleyman Esso och Ashur 
Ibrahims röster. Man kan väl inte få en mer perfekt morgon än sådan. 
 
Dagen fortsatte med en fin presentation av vår egen Gabriel Baryawno som 
presenterade en av de viktigaste grenarna i 9-kampen, nämligen 
Gruppuppgiften. Denna gren kan ge höga poäng, vilket ökade intensiteten 
bland deltagarna.  
 
Idag startade även fotbollsturneringen igång. Det märks att denna gren är en 
stor favorit bland deltagarna under alla dessa sommarläger då alla deltagare 
laddar inför detta helhjärtat. Men för i år var det nytt med att man kunde tjäna 

till sig hela 15 
poäng ifall 
gruppen kunde 
komma på en bra 
hejarramsa innan 
avspark. Så även 
om det är väldigt 
tufft på planen så 
fick vi oss alla ett 
gott skratt innan. 
Men inom fotboll 
kan skratt vända 
till tårar. Strax 
efter  

 
fotbollsturneringen hade vårat älskade fotbolls A-lag Assyriska, borta match 
mot Hammarby. Matchen visades på storbildsskärm i aulan som var full med 
nervösa deltagare. Spänningen flödade i hela 90 minuter då matchen slutade 
0-0. Men tack vare våra godhjärtade kockar som lager världens godaste mat så 
varade inte de sura minerna efter matchen. Vi åt en god middag som slutade 
upp i ett stort firande av att Gabriel Baryawno, Nathalie Poli, Sargon Garis 
och Akadia Hawsho fyllde år. Därför bjöds vi även på en supergod hembakad 
tårta. Ett stort tack till Ilona Awrohum och Natalie KerimoMätta och belåtna 
avslutades kvällen nere vid eldstaden där vi tände en brasa och bara hade 
allmänt trevligt. De flesta var väldigt trötta vid den tiden, deltagare som 
ledare. Men detta har aldrig hindrat oss från att ha kul tillsammans. Vi började 
med att leka olika leker som ledde till gåtor, och som i sin tur ledde till att 
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Gabriel Baryawno och Naramsin Poli skulle visa att de kunde telepatisera med 
varandra? Hmm… 
 
Jaa hittills har det bara gått 2 dagar och redan har vi lyckats bevisa att oavsett 
hur trötta vi än är så ger vi varandra energi. Denna energi har visat spela ut sig 
på många olika galna sätt. Det är därför vi älskar att vara här, för att man aldrig 
vet vad vi kommer att hittar på next. Men att det alltid slutar upp på ett roligt 
sätt kan vi däremot garantera! 

 
Dag 3 
Av: Nemrud Kurt, Upplands Väsby 
 
Lägrets tredje dag bjöd på lika fruktansvärda röster som 
vanligt vid nationalsången, samtliga nyvakna och vissa 
fortfarande i djup sömn trots att man stod upp. Frukostens 
betydelse skulle vi dock inte inse förrän dagen efter, något ni 
kommer att få läsa om i någon annans text. Vi 

”grupparbetade” och samlade information om våra respektive uppgifter där 
vissa skulle behandla kulturkrockar och andra kriminalitet. Frågorna ska 
besvaras allmänt men med assyrisk utgångspunkt.  

Just dessa grupparbeten har på senare år ersatt föreläsningar på ett lyckat sätt, 
men det fanns även plats för polisen att föreläsa vid tvåtiden. Firas och 
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Christian hette lagens män och talade i närmare tre timmar om dels den 
kriminella banan, dels vad som krävs för att bli polis. Även om det var lite att 

ta i när de tog upp hur många sekunder det behövdes på löptestet, så var det 
genomgående en lyckad föreläsning som även väckte många frågor från 
framförallt en rapp Ashur som gjorde skäl för sitt majestätiska namn. Man 
måste även ha i åtanke att dessa poliser förmodligen inte föreläser alls, och 
tacksamhet 
för att de tog 
sin tid att 
komma till 
oss trots 
egentlig 
semester. 
Med det sagt 
hoppas jag att 
de stryker 
mig från sitt 
register. 
 
Efter detta 
öppnade 
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Sigges legendariska Cöske, trots att grundaren själv inte ens är på lägret. Att 
den behållit sitt namn tyder på en odiskutabel status. Chips hade äntligen 
  
köpts in och plundrades lika snabbt som kråkors huvuden brinner upp, innan  

 
det var dags för Jeopardy. Vår grupp Eufrat hade inga problem med att plocka 
hem en totalt överlägsen seger tack vare giganter som Julie Is och Frida Poli. 
Kvällens mest hysteriska kommentarer kom från frågekungen Ashur som 
menade att flodvågskatastrofen i år inträffat i Thailand och att Frankrike är 
den delstat i USA där Disneyland finns. Framför honom satt 
riksdagsprinsessan Sara Kerimo som inte ens fick svara på hur många partier 
som finns i riksdagen innan kung Ashur ropade ”51”. Ridå. Gabi Baryawno, 
lägerledare och Juventus-fascist, passade även på att klämma in sitt svartvita 
favoritlag för att förnedra deltagarna och Ilona Awrohums vackra stämma 
avgjorde vem som tog poäng, direkt efter att Naramsin Poli plingat med pianot 
för att förkunna tidens slut. Sammantaget en mycket underhållande gren av 
niokampen. 
Kvällen avslutades med att nollor passade på att missbruka sin tredje och sista 
chans genom att göra sådant som man aldrig skulle våga göra framför sina 
föräldrar. Helt korrekt fick vi därefter avtjäna vårt kollektiva straff morgonen 
därpå. Men det är en historia som ni får vänta en dag till på. 
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Dag 4  
Av: Julie Is, Norrköping  
På grund av att det skedde en massa oacceptabla bus 
under gårdagens kväll så började denna onsdags morgon 
med att vi alla deltagare blev kollektivt bestraffade. 
 
Dagen startade utan frukost och med att alla deltagare 
fick städa hela lägergården, sedan var alla tjejer tvungen 
att ha ett gympa pass med vår älskade fitness brud Ilona 
Awrohum och killarna fick lasta ved från parkeringen 

ner till eldstaden.Efter all städning fortsatte alla grupper med sina 
grupparbeten, vilket för övrigt har varit väldigt intressanta ämnen för årets 
läger. När vi väl hade slitit oss igenom de evighetslånga 
grupparbetstimmarna, under den varmaste och soligaste dagen hittills, var det 
dags att bilda kö in till matsalen. Väl framme i leden fick vi vår vardagliga 
predikan av Gabi som sedan ledde till en hel föreläsning om etik och moral. 
När han äntligen hade pratat färdigt så återstod en mycket välförtjänad måltid.
  
Dagen fortsatte sedan med en väldigt spännande fotbollsturnering där alla 
grupper bland annat visade upp olika hejaklacksramsor av olika slag, och lag 
Eufrat hade till och med ordnat med tifon för just detta moment. Turneringen 
var en spännande kamp som innehöll blod, svett och tårar men den ledde 
också fram till årets fotbollsvinnare vilket var grupp Assur. 

 
Det var planerat att den här dagen skulle avrundas med utomhusbio men 
tyvärr blev denna aktivitet inställd pga det dåliga vädret och ersattes istället 
med en rolig kväll av charader  
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Dag 5 
Av: Akadia Hawsho, 

Botkyrka och Claudia 
Barkarmo, Norrköping 

 
Dag 5 har passerat och som 
resten av dagarna har den 
varit en minnesful dag.  Vi 
har fått ta del av en 

föreläsning som Augin Kurt höll i. Den handlade om namnkonflikten bland 
assyrier och syrianer. Det märktes tydligt att alla deltagare var intresserade 
och de deltog väldigt mycket. Många frågor ställdes till Augin och han hade 
självklart svar på allas frågor.  
 
Därefter var det dags för middag och som vanligt hade våra underbara kockar 
lagat gudomlig god mat, wok. Efter att alla fick i sig lite mat så hade de fritid 
och då passade de på att umgås med varandra och helt enkelt ha kul. Efter en 
lång tids fritid så var det äntligen dags för det efterlängtade vattenkriget. Att få 
höra ordet vattenkrig låter som ett rejält barnsligt spel, men i själva verket vet 
ingen hur stort det tas på allvar! Tänk er själva, att få en vattenfylld ballong 
sulad mot ansiktet eller resterande delar av kroppen är kul i okulen ha-ha.   
Alla var väl förberedda med kläder och rätt inställning. Spelbanan var 

uppbyggd i en 
version av counter 
strike, förutom att vi 
använde oss utav 
kanoter, bord, 
bänkar mm. 
Publiken fick sig ett 
gott skratt när dem 
fick se dolda James 
Bond talanger ute på 
plan. Under tiden 

ställdes det också till med bus, om man verkligen tror att man kan lämna 2500 
ballonger med 55 ungdomar, ja då är man helt ute och cyklar. Ballonger och 
vattenflaskor slängdes vilt omkring och även oskyldiga drabbades. Mellan 
Gabriel Baryawno (ja ni hörde rätt, huvudledaren) och Akadia Hawsho blev 
det en vild strid, vilket ledde till att även Ashur Kerimos barnsliga sida trädde 
fram. Majoriteten blev genomblöta och tog det på största allvar.  Men 
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olyckligtvis så börja det regna så vi var tvungna att ställa in tävlingen, men det 
skulle bli ett avslut i någon av de kommande dagarna.  
 
Efter en fullspäckad 
dag med roligheter 
så vart alla slutkörda 
och behövde få i sig 
lite energi, köket 
bjöd på middag och 
senare var det 
charader som stod på 
tur. Alla samlades i 
samlingssalen och 
delades in i två lag. 
Naramsin Poli, 
Nahir Nison & 
Claudia Barkarmo 
höll i aktiviteten. 
Aktiviteten blev väldigt uppskattad och det syntes tydligt att alla, även här, tog 
det på stort allvar – assyriska ungdomar är tävlingsinriktade. 
Vid tolvslaget var det dags för tystnad på lägergården, och konstigt nog 
lyckades det!  

Dag 6 
Av: Ninos Aslan, Södertälje 
 
Fredagen var här, och till skillnad från 
vissa tidigare dagar sken solen denna 
dag, vilket självklart gjorde att alla var 
lite gladare än vanligt på morgonen. 
Och visst tackade vi extra för solskenet, 
då denna dag var en av de mest 
händelserika dagarna enligt schemat. 
 
Inte var det bara fredag, utan även 
besöksdagen, då vänner fick komma till 
lägergården och ta del av den härliga 
stämningen. Dagen gick och fler och 

fler kom till lägergården, som vi sedan länge gjort oss bekväma på.  
Vattenkamp stod på schemat som dagens del av den ärofyllda 9-kampen. De 
flesta frågade sig nog om det skulle bli lika tufft som förra året. Vattenkampen 
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i år var lite annorlunda upplagd. Ett flertal mindre grenar som skulle 
bestämma starttiden i den avslutande stafetten fanns, där den första var att få 
ner fem stycken kubbar så snabbt som möjligt. Sedan var det dags för fysiska 
tanuro. Skall inte stickas under stolen att jag var rädd att få möta Arido och 
Kevins grupp, som såklart var väldigt glada att denna fysiska gren fanns med, 
och behöver det ens nämnas att de vann sin match?  
Som sista gren innan stafetten gällde det att tända en eld så snabbt som 
möjligt. Mycket spring var det bland alla som försökte hålla sina eldar  
 

brinnande. Stressigt var 
det, samtidigt som Ninib 
stod och skrattade åt 
personer som försökte 
använda gröna växter som 
hjälp. Slutligen var det dags 
för stafetten. Vissa grupper 
hade lyckats skaffa sig ett 
försprång, medan vissa 
grupper (däribland 
undertecknads) fick starta 
en bra stund efter. I 

stafetten fanns först två löpmoment, där den sista som sprang skulle klappa 
vidare till de två som skulle paddla, som i sin tur klappade vidare till 
simmarna. Grupp Nimrud stod till slut som odiskutabla segrare, då de varit 
mycket starka i grenarna innan, men också i stafetten. 
 
Utmattade som vi var 
efteråt smakade de 
grillade hamburgarna 
extra gott. En perfekt 
uppladdning inför beach 
partyt som väntade. Innan 
beach partyt strömmade 
ännu fler folk in. Med 
Naramsin och Ilona vid 
ingången fick beach partyt 
en underbar start. Goda 
fruktdrinkar och en härlig 
stämning, beach partyt flöt på som det skulle. Mycket dans var det, både till 
assyrisk och annan musik. Natten blev lång, lång och underbar! 
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Dag 7 
Av: Jennifer och Rebecca Abdulahad 
(Tvillingar) Norrköping 
 
Efter en lång natt med bus och mys, vaknade 
stuga 5 efter att blivit väckta av Natalie 
Kerimo och Sara Poli med bultande på dörren. 
Trötta men hungriga släpade vi oss ner till 

samlingen och sjöng nationalsången för sjunde gången. Även fast natten var 
sömnlös för många sjöng alla för fulla halsar och sedan var det dags för 
frukost serverad av vår kära kökspersonal.  
 
Klockan 11 var det dags för dagens föreläsning som visade sig vara otroligt 
intressant. Det var Nemrud Kurts pappa, Augin Kurt som pratade om vår 
assyriska identitet. Föreläsningen var mycket motiverande och efteråt ställdes 
det många frågor som ledde till mycket bra diskussioner. Inte en enda 
somnade under föreläsningen, vilket bevisar att alla tyckte det var 
intresseväckande. Nemrud Kurt fick många kommentarer efter som exempel: 
”Du kommer aldrig bli så smart som din pappa”, dock blev han nöjd med att 
han fick uppmärksamhet…  
 
Alla grupper fick tid till att jobba med sina grupparbeten efter lunchen vilket 
var väldigt bra då vi snart ska redovisa vad vi kommit fram till. Dock hade inte 
riktigt alla, de flesta killar och Akadia Hawsho, sina hjärnor med sig eftersom 
Assyriska idag skulle spela mot Sundsvall. De flesta höll en god min även fast 
Assyriska förlorade med 1-0. Stämningen höll, även fast förlusten, en hög 
nivå eftersom det var dags för mat! 
 
Ledarna bestämde att ställa in 5-kampen eftersom det var fint väder och för att 
vi istället skulle hitta på roliga saker tillsammans. Många sysselsatte sig med 
att bada men Juliana Is sprang direkt till kanoterna för att paddla med Tobil 
Poli och Ramil Bisso. På fotbollsplanen hade ledarna bestämt sig för att 
utmana deltagarna, vilket slutade i att deltagarna vann med 204-2. Matchens 
lirare blev Gabriel Baryawno för flest insläppta mål och Ashur Ibrahim för 
han fortsatte spela fast han fått en lårkaka av Nahir Nison. Han var inte den 
enda som blev förstörd. Jag kan försäkra er om att ledarna, som trodde de 
fortfarande var 15 år, kommer ha träningsvärk i morgon! 
 
Vid 23.00 var alla samlade vid bildskärmen som Naramsin Poli hade flyttat ut. 
Det var dags för utomhusbio! Popcorn och tårta delades ut vilket 
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uppskattades, främst av Arido Kerimo tog för sig och fick i sig 5 tårtbitar och 
höll popcornskålen för sig själv. Filmen som valdes hette ”De misstänkta” och 
gillades av de flesta (Julia Dursun och Rebecca Abdulahad somnade efter 10 
minuter). Även fast filmen tog slut till sist, fortsatte vi med att umgås ända tills 
morgonen. Det verkar inte som om vi kommer tröttna på varandra, nu är det 
bara tre dagar och två nätter kvar, så det finns inget tid till att slösa på att sova!  

 
Dag 8 
Av: Julia Dursun, Norrköping 
 
Dagen började precis som de flesta dagar, dvs. 
gemensam samling utanför matsalen i väntan på att bli 
insläppta. Jag såg väldigt många trötta ansikten, men 
detta hindrade inte oss från att tillsammans sjunga 
nationalsången med den vackra morgonröst vi hade, 
för att sedan få gå in och äta frukost.  
 

Efter frukosten var det dags att samlas i sin egen grupp för att gemensamt göra 
klart arbetet då det var den sista tid man hade på sig innan det skulle redovisas. 
Men eftersom att vädret var så otroligt underbart så var det nog tufft för många 
utav grupperna att helhjärtat fokusera på arbetet och gå in för det, i alla fall för 
min grupp. Vi valde istället att vara ute i det fina vädret och umgås med 
varandra. 
 
Det började med lite fotbollslekar där förloraren stod i centrum. Första straffet 
delades ut till Daniel A som imiterade en gris på ett mycket fint och 
organiserat sätt som fick oss alla att skratta. Leken slutade med att Daniel Y 
stod på alla fyra, som en hund, och ”kissade” på Ashurs ben mitt under hans 
Volleybollsmatch där han och Ilona såg ut att ta hem de flesta segrarna.  
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Det hade nu blivit dags att framföra sitt arbete som man tillsammans hade 
jobbat med under dessa dagar. Alla grupperna stod på led utanför 
samlingssalen, vissa nervösa, andra inte. Grupperna fick gå in, en efter en, för 
att sätta sig på de fint radade stolarna som stod inne i salen. När alla var 
närvarande så kunde vi börja. Först ut att redovisa var grupp Eufrat, följt av de 
andra grupperna.  
Eftersom att det blev väldigt intressanta diskussioner efter varje framförande 
så drog det ut på tiden lite, detta gjorde att alla inte hann redovisa. Vi fick helt 
enkelt ta resten dagen efter.  
 
Kvällen/natten var väldigt lugn. Efter redovisningarna blev många av 
deltagarna trötta och valde att sova. Men det var även vissa som var vakna 
hela natten och busade lite med de andra.  
 
 
Dag 9 
Av: Nemrud Kurt, Upplands Väsby 
Jag skriver den här texten halvvaken och med ungefär tio minuters sömn på 
hundrafemton nätter. Lika trött och kusligt död verkade morgonen på den 
nionde dagen. Här skulle allting avgöras med slutförda grupparbeten, slitande 
gåtjakter och imponerande talangjakter. Fyra grupper hade presenterat sina 
grupparbeten kvällen innan, och avslutningen av denna gren bjöd på fina 
diskussioner om bland annat jämställdhet där världens bästa Ilona 
poängterade att hon ändå inte vill ha en tönt till man i köket vilket fick mina 
instämmanden att sjunga i kör och bjuda på konsert. Vinnare blev grupp 
Akkad som varierade mellan sketch, intervju och presentation, och använde 
dessutom både assyriska och svenska. Kriminella Eufrat och 
namnkonflikternas Ashur låtsades att de inte kände till resultatet. 
Gåtjakten bjöd på en galen kamp mellan just grupperna Eufrat och Ashur, där 
jag själv vill hylla Julie för att vara fruktansvärt snabb- och klartänkt i att 
avläsa ledtrådar och lösa gåtor. Att konditionen dock inte är på plats kan 
förklaras med att Ashur Ibrahim har lungor större än hela lägergården och 
med hjälp av Ramil Bissos slughet blev det denna grupp Ashur som tog hem 
segern, mycket tätt följda av just Eufrat. I bakgrunden lurade hela tiden 
grupparbetsvinnarna Akkad som ingen verkade ta på större allvar, framförallt 
inte de själva. 
 
Utmattade (de flesta) deltagare förberedde sig nu för den allra sista grenen, 
talangjakten. Efter klockren tacos till middag och hundratals förseningar 
startade den till slut. Mitt Eufrat valde att försöka spela säkert eftersom vi låg 
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bra till, och körde på en repris från fjolåret då vi bytte ut en assyrisk låttext 
mot anekdoter om deltagarna. Marli Saro från 2010 ersattes av Amane lele 
men effekten var inte alls lika kraftfull som sin föregångare. Överansträngda 
huvuden? Möjligen. Men det verkade inte drabba grupp Akkad som körde 
över allt vad en talangjakt står för när man härmade ledarna på ett fantastiskt 
kul sätt. Ashur och Michel i efterföljande framträdanden var lika vackra 
utklädda till tjejer som när man brukade släntra ner till frukosten vid åttatiden, 
fast då i egentligt kön. 
 
De tre grupperna Eufrat, Ashur och Akkad gjorde alltså upp om förstaplatsen 
och då talangjakten fällde avgörandet så blev det sinnessjukt chockerande de 
senare som tog hem titeln och belönades med signerade Assyriska-tröjor. Med 
två poängs försprång före sina konkurrenter som tvingades dela (!) 
andraplatsen kan Akkad skatta sig lyckliga att vara segrare i årets upplaga av 
sommarlägrets niokamp, ledda av en briljant Sleyman Esso. För min del var  
 

 
 
det andra gången jag slutade på en frustrerande andraplats, men det är inget 
som en god natts sömn, iskallt vatten och en film med Johnny Depp inte kan 
råda bot på. Den sista natten rundades av sömnlös och med en avslutningsfest. 
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Så var  
Shamiram sommarläger 2011 
 
Av: Ilona Awrohum 
 
I sommar har de assyriska sommarlägren haglat 
tätt på den svenska landsbygden. I år har inte 
mindre än 5 assyriska sommarläger ägt rum och 
hundratals assyriska barn och ungdomar, 
alltifrån 8 år och uppåt, samlats för att träffa 
gamla vänner och lära känna nya. 
Mediautskottets Ilona Awrohum var själv 

lägerledare på ett av de större sommarlägren, Shamiram sommarläger utanför 
Flen, och delar med sig av sina erfarenheter som både är nära till skratt och 
eftertanke. 
Väl hemma efter nio nätter och 10 dagar på Ansgarsgården i Flen känns det 
lite tomt. Man har lämnat en stor assyrisk familj och vaknar nu återigen upp i 
sin vardag istället för att vakna upp till Michel Is morgonbrasa som han 
kallade för ”livet”. Budskapet med brasan var fint, men frågan är om han ens 
visste vad han babblade om =D. 
 
För att inte halka ifrån ämnet, vilket är väldigt lätt hänt efter alla minnen från 
lägret, kommer jag nedan att berätta om lägrets syfte, tema och lite minnen 
självklart. 

 
Detta år samarbetade ett antal assyriska föreningar för att anordna detta 
sommarläger: Assyrien Kultur Center i Hallunda, Assyriska föreningen i 
Södertälje, Assyriska Dolabani föreningen i Upplands Väsby samt de 
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Föreläsare: Augin Kurt (t.v.) och Isa Isa 

assyriska föreningarna i Norrköping och Linköping. Kombinationen var 
grymt lyckad och ifrån dessa städer samlade vi ihop 53 ungdomar mellan 
15-21 år. 
Som tema för i år valde vi att diskutera moderna ämnen som direkt eller 
indirekt berör dagens assyriska ungdomar. Som grupparbeten hade vi 
kriminalitet, jämställdhet, kulturkrockar, namnkonflikten, sociala medier, 
missbruk, rasism och relationer. Presentationerna av varje grupps tema 
gjordes sista dagen på lägret, dessa överträffade mina förväntningar och jag 
kunde inget annat än att känna en stor stolthet. 
 
Till dessa ämnen hade vi tre föreläsningar. Först kom två poliser som föreläste 
om hur de ur ett polisperspektiv jobbar för att motverka ungdomskriminalitet. 
Personligen var jag inte så tillfredsställd av polisernas presentation då de 
enbart hade jobbat i två år och inte hade någon arbetserfarenhet. En polis fick 
frågan om hur man använder pepparsprej och vad den har för funktion, då  

svarar han ”Jag har själv aldrig använt varken den eller pistolen men jag har 
sett den användas av andra” hahah Vah? Det var det enda jag tänkte. Det 
assyriska journalisten Augin Kurt var vår andra föreläsare. Han gjorde en 
grym föreläsning om assyrisk identitet vilket skapade en stor diskussion hos 
ungdomarna. Sist men inte minst hade vi Isa Isa från Norrköping som 
berättade om sina egna erfarenheter av det kriminella livet som han tidigare 
levt och om tiden i fängelset och hur han personligen lyckades hitta sin väg ut. 
Ungdomarna blev starkt påverkade av historien och ställde väldigt många bra 
frågor. Personligen blev jag grymt imponerad av hans mod att kunna dela med 
sig av sitt liv som kriminell. Starkt! 
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Ilona Awrohum heter jag och var ledare tillsammans med Gabriel Baryawno 
(grym huvudledare), Natalie Kerimo, Andreas Kerimo, Andreas Aho, 
Naramsin Poli, Sara Poli, Nahir Nison och Ninos Gourie… Karjo o Haljo så 
var man omringad av Kerimosat & Poliät :D. 
 
Förutom dessa ovannämnda ämnen hade vi våra härliga tävlingar, turneringar 
och kamper. Nämnvärt är fotbollsturneringen som resulterar i lika stor succé 
varje år trots Andreas Ahos brutna käke (förstår ej varför då vattenkrig är 
roligare enligt mig :p). Där hade vi i alla fall Grupp Assur, med ledaren Nahir 

Nison, som tog hem vinsten. Detta efter att matchen kvitterades (till ALLAS 
förvåning) av Nisha Issa och ledde till straffar där Sara Kerimo avgjorde 
vinsten med en ”tåpaj” straff som ledde till mål i krysset :D Snyggt var det i 
alla fall. 

Om jag säger Jeopardy börjar alla från lägret som läser detta asgarva! Vår 
berömda favorit, tävlingsinriktade och positiva Ashur Ibrahim lyckades 
kläcka ur sig ett par härliga svar. Frågan var: I vilken delstat i USA ligger 
Diesneyland? Då ser man en Ashur så seriös i blicken, vill få sina 1000 poäng, 
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flyga upp från stolen, får ordet och skriker: VAD ÄR FRANKRIKE! 
Hahahaha föreställ er bara resten av skrattkaosen i samlingssalen.Varje dag 
hade vi fullspäckade scheman och jag kan därför inte gå in på detaljnivå men 
ha i åtanke att varje presentation och aktivitet hade sin charm och lämnade 
spår i oss alla, säger bara ”Talangjakten” =D. Sång, dans och teater…Vilken 
fantastisk fantasi de hade. 
 
Nämnvärt är också underbara Nemrud Kurt som blev utsedd till lägrets 
förebild med motiveringen att han aldrig gav upp, pushade sitt lag oavsett, var 
alltid först i kön till maten och sjöng nationalsången med en härlig stämma 
etc… =D. Du är så värd detta! 
 
Michel, Arido & Arim: Stort tack till er show av låten Mardin Kapisindan som 
ni gjorde fantastiskt bra! Vi får absolut inte glömma värdet av dessa typer av 
engagemang! Jag vill tacka alla 53 charmiga/busiga/tysta/kaosiga ungdomar, 
ledare och kökspersonal för ett väldigt lyckat läger. Önskar att ni som inte var 
med hänger med nästa år eller är aktiva på kommande aktiviteter.  Tack för 
mig! 
 
Ilona Awrohum, mediautskottet  
Även ordförande ungdomssektionen i Assyriska Föreningen i Södertälje 
 
 
En föreläsning som rätade ut flera frågetecken 
Varför betyder suryoyo assyrier? Hur kommer det sig att assyriska 
kyrkoledare har agerat mot sitt eget folks intressen? Och vad behövs för att det 
här folket ska ta steget mot enande? På Camp Shamirams sommarläger i Flen 
föreläste journalisten och författaren Augin Kurt Haninke om assyrisk 
identitet, där han besvarade dessa frågor. Och från en deltagares perspektiv 
berättas här om det avtryck som han lämnade efter sig.  
Med PowerPoint som hjälpmedel berättade Augin i kronologisk ordning om 
den interna benämningen suryoyo och varför den korrekta översättningen till 
svenska är assyrier. Allt från utgrävningarna av en sten på feniciska och 
luviska, till de rödgula färgernas prägel på assyriska dansgrupper och 
frihetskämpar, gjorde att ungdomarna fick konkreta bevis som rätade ut 
många frågetecken. Som deltagare blev vi positivt överraskade och 
imponerade av Augins passion och engagemang i föreläsningen. Det var 
också tydligt att han sprudlade av energi i takt med vårt ökade intresse. Därför 
blev timmen lyckad för alla närvarande. 
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Ungdomarna lyssnade på föreläsningen med stort intresse 
 

Duktig på årtal och noggrann med källor berättade Augin om patriark Afrem 
Barsoms helomvändning, om patriark Yakub III som kopplade beteckningen 
suryoyo till perserkungen Cyrus, om att den assyriska falangen nu offentligt 
använder ordet suryoyo på det egna språket, om bristen på ett övervakande 
och kontrollerande system bland vårt folk. Ivriga deltagare passade sedan på 
att ställa frågor och till slut blev det Augin själv som måste avsluta det hela då 
han märkte att fler åhörare började bli trötta i sommarvärmen.  
De som ville veta mer slutade dock inte där, utan fortsatte fråga i enrum ända 
fram till lunchdags halvtimmen därpå. Samtidigt anslöt sig ett halvdussin 
kamrater för att lyssna. Det var imponerande att se hur ungdomarna drogs till 

  

detta ämne. Många har förmodligen underskattat deras intresse men det kan 
också vara så att den lyckade föreläsningen grävde fram frågor som legat och 
malt i bakhuvudet. För att få utförligare svar på olika frågor rekommenderade 
Augin oss att ta en titt på hans kommande böcker; den ena, Om vi söker, har 
fått sig ett ansiktslyft, och den nya vid namn Obekväm sanning innehåller 
desto mer aktuella artiklar om det assyriska folket. En tredje, som nästan är 
klar, är tänkt att färdigställas nästa år. Den handlar om hur olika patriarker 
försökt turkifiera eller arabisera assyrierna under den kritiska epoken efter 
folkmordet Seyfo. Jag vill å lägerdeltagarnas och andra assyriska ungdomars 
vägnar önska Augin Kurt Haninke lycka till i hans fortsatta arbete. 

Text av: Lägerdeltagare 
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Nemrud Kurt, deltagare 
 

Intervjuer med lägerdeltagare 
 

Ilona Awrohum, mediautskottet 
www.auf.nu, 2011-08-14  
 
SHAMRIAM SOMMARLÄGER 2011 
Shamiram sommarläger utanför Flen är det 
många lägerdeltagare som minns tillbaka till och 
saknar redan. Över 50 assyriska ungdomar hade 
då möjligheten att knyta närmare band, umgås 
med varandra och lära sig en hel del om den 
assyriska rörelsen och annat kul. Ilona 
Awrohom har intervjuat två lägerdeltagare för 
att höra vad de tyckte om Shamiram 
sommarläger 2011. 
 
Vad tycker du om lägret i år? 
Sämre än fjolårets! Mycket på grund av så höga förväntningar men självklart 
var det riktigt kul ändå. Ungt blod bland ledarna och uppryckning av 
deltagarna var pluset i år. 
 
Vad var negativt och positivt för i år? 
Positivt: Ashur Ibrahims ögon 
Negativt: Ashur Ibrahims svar på Jeopardy 
 
Hur kändes det att bli utsedd till lägrets förebild? 
Som en glädjande bekräftelse på att jag lyckats balansera uppförande, 
prestation och ansvarsfullhet på ett lyckat sätt. Ännu bättre var att min favorit 
Ilona Awrohum delade ut priset.  
 
Kommer du att följa med nästa år? Varför? 
Definitivt och tveklöst! Dock vet jag inte vad min ålder tillåter, d.v.s om jag 
ska med som deltagare eller ledare men för mig är det sak samma. Så många 
vänner och minnen på så kort tid borde få alla assyriska ungdomar att vilja åka 
på dessa typer av läger. 
 
Vad har du lärt dig under dessa 10 dagar på lägergården? 
Att många av ungdomarna saknar en viss mån av hyfs och respekt mot sig 
själva och andra, samt att Sleyman Esso platsar som kreatör på Assyriskas 
mittfält : D  

http://www.auf.nu/
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Natalie Kerimo, 
ledare  

 
 

Detta är första gången för dig som ledare då du själv varit deltagare många 
gånger förut. Hur känns det och vad tycker du? 

Det känns underbart att få delta, men personligen 
tycker jag inte att benämningen ”ledare” passar in på 
min personlighet då jag försökt anpassa min humor, 
tempo, sömn osv till deras nivå (alltså ingen sömn 
alls). Jag har dansat, skrattat och skapat nära 
relationer till ungdomarna vilket var viktigt för 
lägrets positiva anda. Självklart röt man till åt en och 
annan men man är ju trots allt inte mer än människa.  
 
Vad var det bästa med detta läger sett ur en ledares 
perspektiv? 
Det bästa måste ändå ha varit att samla ihop 53 unga 
assyrier i samma lägergård och låta dessa avreagera 
sig på varandra. Skapandet av ny vänskap gav mig en 
härlig känsla av att vi lyckats. Diskussionerna efter 

varje föreläsning och presentationerna av grupparbetena var också väldigt 
givande och man kunde se hur vissa assyriska ungdomar fick sig en 
väckarklocka vad gäller identitet, hålla dig borta från onödiga vägar etc.  
 
Vilka var de härliga/ jobbiga på lägret? 
Jag vill helst inte nämna några namn då alla var härliga på sitt sätt. Självklart 
hade man några som man fastnade lite mer för pga hes röst, stort hår etc… 
men som sagt jag kan inte nämna namn. Hello Kitty var den jobbigaste på hela 
lägret. Skämtosido så var de flesta super härliga. Ni vet vilka ni är! 
 
Kommer du att vara ledare nästa år? 
Självklart! Det är viktigt att våra äldre assyrier ställer upp på dessa typer av 
aktiviteter och arrangemang. Vi måste agera förebilder för att detta ska 
fortsätta i generationer och inte dö ut.  
 
Vad gör du om 10 år? 
Om 10 år har jag tillsammans med ungdomsstyrelsen i Hallunda skapat en 
stark sammanhållning med andra föreningar då vi förhoppningsvis arrangerar 
större och lyckade evenemang. Ju fler desto starkare är vi! Jag kommer att ha 
3 barn då, stå i köket och tillaga misslyckade kutle samtidigt som jag 
dammsuger och torkar av diskbänken. Hayat vilket liv: D 
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Lyckad paintball i Södertälje! 
Den 17 september startade ungdomssektionen i AKC den nya terminen med 
en populär aktivitet, främst bland killarna men även bland några tjejer. Det var 
nämligen Paintball på schemat så att hela 4 st. tjejer vågade sig ut på banan 
bland 17 killar var väldigt vågat. Paintball banan låg i Almnäs, Södertälje och 
det var en ny paintball-bana för de flesta som kom, de hade nämligen flyttat 
ifrån den förra som låg i Tveta. 

Förutsättningarna var goda: vädret var ganska milt, det blåste inte och alla fick 
hela 500 bollar att skjuta på varandra. 21 ungdomar delades in i 2 olika lag där 
det gick ut på att träffa samtliga i motståndarlaget för att vinna ”heatet”. Det 
var väldigt jämt mellan lagen och vilka som egentligen vann finns det delade 
meningar om.  
 
Det viktigaste är ändå att alla hade roligt, för det såg dem verkligen ut att ha 
haft. Vissa fick med sig hem lite blåmärken men det är tydligen sådant som 
skall ingå i paintball… 
 
Avslutningsvis så samlades de flesta i ett av Södertäljes matställen och åt 
tillsammans innan alla begav sig hemåt för att ladda batterierna inför 
kommande helg, då var det nämligen återträff för deltagarna ifrån Shamirams 
sommarläger.  
 
Text av: Gabriel Baryawno 
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Beachvolleyboll!! 
Onsdagen den 2/11 åkte 
ungdomar från Assyrien 
Kulturcenter i Botkyrka 
till Södertälje Hamn för 
att spela lite inomhus 

beachvolleyboll. 
Höstlovsveckan var i full 
gång och att få spela 
Beachvolleyboll i 25 

gradig värme var något som lockade. Speciellt då vinterkylan närmat sig. Vi 
var totalt 17 personer som närvarade, varav 16 spelade volleyboll. Den två 
timmar långa speltiden gick väldigt fort eftersom vi alla hade roligt.  
 
Efter att ha duschat bort allt sand i håret och lämnat volleybollarenan 
bestämde vi oss för att fortsätta kvällen i AKC:s lokaler. De som ville följde 
först med och åt kebab och sedan gick vi till föreningen för att bara koppla av, 
kolla Champions League fotboll och umgås. Aktiviteten var väldigt lyckad 
och många tyckte att vi ska ha fler Beachvolleyboll kvällar. Att träffa på 
mycket nytt folk var det bästa och förhoppningsvis kommer dessa ungdomar 
till fler aktiviteter i framtiden! 
 
Text av: Tobil Poli 
 
Twilightmaraton och biopremiär i Heron City 
Onsdagen den 16 november var det äntligen dags för biopremiären av 
Twilight – Breaking Dawn, den sista delen i serien (som dock är uppdelad i 
två delar, typiskt Hollywood…). Ungdomssektionen hade valt att se 
premiären i Heron City och intresset kring filmen var minst sagt stort. Det var 
ett fullsmockat Heron City som mötte oss när vi kom fram, tur var det att vi för 
en gång skull hade tidsmarginal och därför hann med att köpa godis, läsk och 
snacks mm. 
 
Innan biopremiären valde vi att ladda upp med ett filmmaraton i föreningens 
lokaler under lördagen där vi betade av alla de tre tidigare filmerna i 
Twilight-serien. 
 
Vi vart ett gäng på ca 15 personer till slut som orkade ta sig igenom den 6-7 
timmar långa visningen. En perfekt uppladdningen inför den stora premiären! 
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Bild: www.auf.nu  

I vanlig ordning haglade kärleksförklaringarna från tjejerna till Edward 
(vampyr i filmen) medan killarna kontrade med skämt om hans bleka hud. För 
att vi skulle orka med detta filmmaraton hade vi dukat upp med allt ifrån 
popcorn och läsk till bakelser och smågodis. 
I det stora hela vart det två trevliga Twilight-dagar och vi ser redan fram emot 
den absolut sista delen som förväntas ha premiär om ca 1 år.  
 
Text av: Gabriel Baryawno 
 
Ungdom: Ordförande träff med AUF 
Sista helgen i november (23-25/11-2011) anordnade AUF en väldigt 
intressant ordförandeträff för landets assyriska ungdomsstyrelser. 
Ordförandeträffen, som i sig var ny för många, handlade dels om att utbyta 
erfarenheter kring temat föreningsteknik men även för att stärka kontakten 
mellan AUF och medlemsföreningarna.  

 
 
 
 

Det är trots allt i föreningarna vi ungdomar växer upp och lär oss grunderna 
för vår identitet. Från AKC:s styrelse åkte Natalie Kerimo, Gabriel Baryawno 
och Akadia Hawsho. Denna gång var platsen Munkaskog, Jönköping. En gård 
som i gryningen förtrollade oss alla. Med gårdens enorma tomt, och 
harmoniska sjöutsikt kunde vi alla drömma oss bort för en kort stund. Men 
nog om miljön.  
 

http://www.auf.nu/
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Vi anlände fredag kväll, där vi hälsades välkomna och körde dem traditionella 
lära-känna-lekarna.  
På lördag var det dags för två föreläsningar. Anna Von Koch stod för en av 
föreläsningarna och där gav hon oss en gruppuppgift där vi skulle komma på 
kommande idéer och projekt för förenings ungdomar med en speciell metod. 
Den andra förläsaren Rolf diskuterade bl.a. mötesteknik och hur man 
genomför olika möten. Två lärorika föreläsningar, som kommer att gynna 
allas föreningar i framtiden.  
 
Mot kvällen hade vi sedan en härlig Shahro (fest) med alla ungdomar. Det vart 
en hel del dans, skratt och härliga saker att tugga på. Vid tolvslaget hade vi 
dansat av oss fötterna och stängde av musiken.  
Och vad gör man utan dans & musik när 25 energiska ungdomar inte kan 
sova? Jo, man kör Maffia. Ilona Awrohum stod som värdinna och berättade 
hur det gick till. Ett spel där det går ut på att döda maffian i staden, i vårt fall 
Gabriel Baryawno, en synnerligen skicklig spelare. Han lurade oss alla, till 
och med den smarte Peter Butros. 
 
Söndag var det dags för städning och hemresa. Alltid den jobbigaste delen av 
en sådan helg, att behöva säga hejdå till alla vänner man lärt känna där. Men 
tur att man har AUF som ordnar sådana aktiviteter flera gånger om året.  
 
Jag vill tacka AUF och NOKU (Nationella och kulturella utskottet) för deras 
engagemang under denna helg. Mycket har planerats och förberetts, en stor 
eloge till alla dem och till alla andra Assyriska föreningar i Sverige.  
 
Text av: Akadia Hawsho 
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Julbord och ungdomsfest med Zelge Fans  
I år ville Zelge ha ett riktigt assyrisk julbord och vände sig därför till Assyrien 
Kulturcenter i Hallunda med en förfrågan ifall att man kunde arrangera en 
sådan i deras lokaler. Trots att AKC hade flera julbord inplanerade och 
personalen inte gjorde något annat dessa dagar än att laga mat kunde de inte 
säga nej, det var en självklarhet att ta emot Zelge och många av våra andra 
assyriska ungdomar i området med öppna armar. 

 
Det som från början var planerat att bli något enkelt blev istället en enorm 
buffé av traditionella svenska och assyriska rätter. Allt ifrån apprach, kutle, 
kubbe, chamborak och borak till julskinka, kycklingvingar och revbenspjäll 
fanns att välja mellan.  
 
Efter julbordet hade vi en fest med inhyrd DJ som varade ända fram till kl. 
03.30. Stämningen var på topp och folk droppade in titt som tätt, till slut vart 
vi uppe i ca 120 ungdomar. Detta var helt klart en av våra bättre aktiviteter på 
länge och det märktes, folk krävde att vi ska göra om liknande fester varannan 
månad.  
 
Bakom denna aktivitet låg flera timmars planering och matlagning, därför är 
det på sin plats att tacka de som ställde upp extra mycket. Personalen gjorde 
ett superjobb, ingen lämnade julbordet hungrig eller missnöjd, ett kvitto på 
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deras prestation. Baren sköttes exemplariskt av Ibrahim och Aksel Kerimo. 
Just Ibbe låg även bakom mycket annat denna kväll. Han bokade vår grymma 
DJ Samer, såg till 
att vi möblerade 
rätt och att det 
inreddes fint och 
mysigt. Han är helt 
enkelt en person 
som får saker att 
hända, när alla 
andra är lite 
tveksamma och 
inte riktigt kan 
bestämma sig för 
hur man ska göra 
kommer Ibbe in i 
bilden och ordnar allt! Även Simon Hanna ifrån Zelge lade ner väldigt många 
timmar både innan och under kvällen, han är en stor orsak till att kvällen blev 
så lyckad som den blev. 
 
Det fanns mycket positivt att hämta från denna kväll men om jag personligen 
får välja ut något var det att så pass många föreningar och organisationer fanns 
representerade, vissa officiellt och vissa inofficiellt. Så ett stort tack till 
styrelserna i ARS, AUF, AUDS, Assyriska Botkyrka FF, Ungdomsstyrelserna 
i Assyriska föreningen i Södertälje och Assyriska Kulturföreningen i 
Botkyrka för att ni ville spendera denna kväll med AKC och Zelge fans! 
 
Text av: Gabriel Baryawno 
 

Julbordet hos Assyrien 
Kulturcenter i 
Hallunda 
Den 16 december bjöd Assyrien 
Kulturcenter i samarbete med 
Zelge fans på julbord i Hallunda. 
Aktivitetens syfte var att mätta 
alla hungriga assyriska själar, 

och naturligtvis att umgås och dansa. Mediautskottets utsände Ninorta 
Baravdish ger här en redogörelse för hur ett assyriskt julbord kan se ut! 
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På fredagskvällen hade det dukats upp för ca. 70 personer i AKCs fantastiska 
lokal, och sakta men säkert fylldes de flesta platser av unga som gamla 
assyrier. Föräldrar tillhörande AKCs förening hade jobbat riktigt hårt med att 
förbereda julbordet, och då talar jag inte om prinskorv, köttbullar och sill. Nej, 
här bjöds det på traditionella assyriska rätter så som kutle, aprakh, djokat, 
shamborak.. you name it. Det är sällan man ser en sådan entusiasm bland folk 
som när det var dags att turnera runt buffébordet.  
Efter att alla avnjutit den välsmakande maten, var det dags för assyrisk dans. 
Musiken kickades igång av DJ Samer, som spelade alla tänkbara assyriska 
låtar. Fastän de flesta drabbades av matkoma, så tog det inte alls lång tid 
förrän dansgolvet var fullt av dansande och skuttande ungdomar. Även 
föräldrarna som var på plats hade svårt att hålla sig borta från dansgolvet, 
vilket är helt förståeligt. Dansandet fortsatte långt in på natten och föreningen 
var fylld av god stämning.  
Här nedan följer en liten kort intervju med Natalie Kerimo, 23 år gammal och 
sitter som vice ordförande i Hallundas ungdomsstyrelse. 
 
Hur har du tyckt att samarbetet med Zelge fans har gått? 
Samarbetet med Zelge fans gick väldigt bra. Vi kom bra överens om praktiskt 
allt som skulle planeras och fixas. Det var väldigt lärorikt att jag för första 
gången kunde samarbeta med en grupp istället för en annan förening. 
Självklart fanns det för- och nackdelar med samarbetet, men i stort anser jag 
att fördelarna överväger nackdelarna. Förhoppningsvis samarbetar vi med 
Zelge Fans under fler aktiviteter framöver.  
 
Vad var roligast med julbordet och vad kunde ha gått bättre?  
Roligast med denna kväll måste ändå ha varit att under kvällens gång så 
omvandlades julbordet till en riktig assyrisk ungdomsfest. Att de flesta kände 
varandra och att det var lagom mängd personer på julbordet gjorde att 
ungdomarna verkligen kunde slappna av och släppa loss. Det var länge sedan 
man hade en "riktig" assyrisk fest där man verkligen är avslappnad och känner 

sig hemma, men detta julbord blev en sådan kväll. 
För tillfället kommer jag inte på något som kunde 
ha gått bättre, dock så vill jag poängtera att 
julbordet blev så lyckat eftersom vi inte hade höga 
förväntningar inför kvällen. Vi trodde verkligen 
inte att det skulle utvecklas till det de gjorde, 
alltså en RIKTIG assyrisk ungdomsfest. Kvällen 

kunde inte heller ha varit så bra om det inte vore för föreningens kökspersonal 
som kämpat så mycket med maten för julbordet. Tusen tack till dem! 
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Slutligen, är detta en aktivitet vi kan förvänta oss nästa år också? 
Assyrien Kulturcenter har i många år haft sina traditionella julbord för 
familjer så det är absolut något som även kommer att göras nästa år. Och 
självklart vill vår ungdomsstyrelse göra ett samarbete med Zelge Fans och 
ordna ett julbord för ungdomar även nästa år. Om viljan och engagemanget 
finns så kommer det att genomföras. Under en tid nu har föreningen rustat upp 
sina lokaler och försökt att anpassa miljön till ungdomsverksamheter, detta 
har man kunnat göra. Genom att modernisera hela föreningen vill vi locka de 
ungdomar tillbaka till föreningens aktiviteter. Framöver kommer det fler 
aktiviteter, och förhoppningsvis även ett julbord tillsammans med Zelge Fans 
år 2012. 
 
Text av: Ninorta Baravdish, mediautskottet 
www.auf.nu 

Med Körverksamhet stärker vi vår identitet 

En solig sommardag år 2011 i gamla Norsborg låg jag och Ilona Awrohum 
(ordförande ungdomsstyrelsen i Södertälje) på en filt och såg ut över den 
gröna ängen  och diskuterade hur vi kan bilda ett samarbete mellan våra 
föreningar som sträcker sig långt framöver. Vi ville bilda en verksamhet som 
skulle få våra ungdomar att ha kul tillsammans och lära känna varandra 
samtidigt som denna verksamhet skulle stärka vår identitet. Något jag, Ilona 
samt många andra unga assyrier har gemensamt är våran passion för assyrisk 
musik och dans. Då kom vi på idèn att bilda en ungdomskör som skulle utgå 
från väst- och östassyriska låtar. Kören skulle vara ett samarbete mellan 
ungdomsstyrelsen i Assyrien kulturcenter i Hallunda och ungdomsstyrelsen i 

http://www.auf.nu/
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Assyriska föreningen i Södertälje. Vår första tanke var att vi skulle behöva en 
körledare med de rätta kvalifikationerna och därifrån visste vi att det inte 
kunde vara någon annan än vår kära assyriske sångare Aboud Zazi. Vi 
skickade en förfrågan till Aboud och han visade stort intresse för 
verksamheten och tackade ja. Nu gällde det att skicka ut reklam och försöka 
fånga in så många som möjligt till vår första träff. När det väl var dags för vår 
första träff torsdag den 10 november 2011 hade vi en informations 
genomgång över vad vårt mål var samt att ungdomarna fick skriva ner på 
papper vad de ville få ut av denna sorts aktivitet och vad de ville att vi som kör 
skulle sjunga och ha för uppträdanden framöver. Vad vi gjorde efter det var att 
jag och Ilona satte oss ner och gjorde ett schema över vilka låtar vi skulle 
sjunga och om vi kunde få in andra element i våra träningar såsom inbjudan av 
sångpedagog, inbjudan av assyriska sångare och sångjeopardy. Idag har vi lärt 
oss älskade låtar såsom: nfal farosho  och al yad nahro av Aboud Zazi och 
betnahren atriwat av Ashur bet Sargis. Idag ser vi positivt över körens framtid 
med många uppträdanden framför oss. Vi har även märkt av positiva 
reaktioner utifrån, detta gäller exempelvis nya Assyria tv som vill göra ett 
repotage över vår utveckling och kommer att följa våra träningar och 
uppträdanden för att förverkliga detta repotage. Vi ser verkligen fram emot 
detta repotage och tackar dom för deras visade intresse. Idag består kören av 
ca 17 personer, killar och tjejer plus vår körledare Aboud, men vi hoppas att 
allt flera ska gå med i framtiden och vi välkomnar alla som vill gå med.  
Slutligen vill jag framföra varför denna kör är så viktig för våra ungdomar. 
Sång, dans och musik har länge haft en stor innebörd för vår 
identitetsutveckling och det är med den som vi formar vår etniska identitet.  
Bevarandet av vår etniska identitet är viktig för att vi ska kunna veta vem vi är 
och kunna ha en plats i samhället. Vår etniska identitet är även viktig för att vi 
ska kunna bevara kulturella värden och musik är ett stort kulturellt värde för 
vår identitet. Körens mål är att stärka vår etniska identitet med våra kära låtar 
samtidigt som vi vill föra unga assyrier samman med något som de uppskattar 
och älskar att vara en del utav. Med detta sagt vill jag tacka syrisk ortodoxa 
kyrkan St. Jakob i Södertälje och Assyrien Kulturcenter i Hallunda för att vi 
fått hålla våra träningar i deras lokaler. Aboud Zazi som varit en underbar 
körledare som tagit sig tiden att vara körledare på sin lediga tid, Orkina Bahe 
som hjälpt till med praktiska sysslor inför träningar, Ilona Awrohum för 
hennes engagemang i varje träning och slutligen ett stort tack till alla våra 
ungdomar i kören, ni är underbara! 
Natalie Kerimo, AKC ungdomsstyrelse, januari 2012 
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Kvinnosektionens  
verksamhet 2011 

 
Kvinnosektionen hade sitt årsmöte den 17 april 2011.   
De som var närvarande enades om att det är av stor vikt att fortsätta engagera 
kvinnorna i föreningen för att uppnå jämnställdhet. Kvinnosektionen har ju 
varit en av de livsviktiga stöttepelare för föreninens existens sedan bildandet.  
Förutom de traditionellenliga aktiviteter, har sektionen ansvarat för 
barnaktiviteter, varit med och påverkat de beslut som fattades av såväl vid 

presidie som huvudstyrelse och andra planerings möten. 
Årsmötet valde följande personer till styrelse. 
 
Fehima Poli  Ordförande 
Lidia Eskander V.ordförande 
Zekiye Cansu Sekreterare 
Rahel Poli           Kontaktman  
Pervin Poli          Kontaktman   
Yildiz Kerimo      Ledamot 
Teres Baryawno    Ledamot 
Pere Dag            Ledamot 
Behiya Poli         Ledamot 
Sanfo Kerimo       Ledamot 
 
 
Sektionen har haft 11 styrelsemöten, extra möten vid behov och vid olika 
aktiviteter. 
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Följande aktiviteter har sektionen lyckats 
med under 2011 

 
Assyriernas egen karneval ”Hano Qritho” i AKC 

I många 
kulturer finns 
en tradition 
av att äta fet 
mat innan 
den stora 
fastan på 
våren, 
allmänt känt 
som 
karneval. Så 
även i den 
assyriska 
kulturen, där 

början på den stora fastan markeras med firandet av "Hano Qritho".  
 
Under söndagen den 5 mars firades denna dag i AKC traditionsenligt då 
kvinnor med traditionella kläder delade ut rätten burgul med stekta ägg till de 
närvarande. Firandet uppskattas stort av föreningens medlemmar och även i år 
var lokalerna överfyllda med människor. 
 
Av: Zekiye Cansu 
 
Internationella kvinnodagen 
Tisdagen den 8 mars var det internationella kvinnodagen och det firades med 
pompa och ståt hos Assyrien kulturcenter i Hallunda. Arrangörerna var ABF, 
Assyrien kulturcenter, Verdandi, Filippinska kultur- och fritidsföreningen, 
Botkyrka kvinnocenter, Assyriska familje- och kulturföreningen, 
Kvinnojouren Regnbågen, S-kvinnor i Botkyrka samt föreningen Varken hora 
eller kuvad. 
Klockan 17:30 slogs portarna upp och alla besökare bjöds på kaffe och kaka 
som föreningarna bakat. Lokalen fylldes på efterhand och när Tibelia Dag 
medlem i akc: först ut på scenen uppträdde med sin rockring var det runt åttio 
personer som satt bänkade inför kvällens program. 
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Konferencieren Åsa Wiese från ABF presenterade nästa punkt på programmet 
som var assyrisk folkdans framförd av fem tjejer som till folkets jubel visade 
upp sina välrepeterade alster.  

 
Därefter var publiken i form att lyssna på riksdagsledamoten Christina Zedell 
(S) som var årets talare. Christina berättade om sin politiska bana och 
poängterade hur viktigt det är att man tror på vad man själv tycker och känner. 
Hon utmanade alla kvinnor på plats att ta med sig en väninna till ett möte 
arrangerat av Socialdemokraterna där för deltagarna viktiga och angelägna 
frågor ska diskuteras.  

 
Sist ut var musikgruppen Fågel Roc med Nadia Louis i spetsen som bjöd på 
orientaliska rytmer med text både på svenska, assyriska och engelska. Efter 
några låtar kunde inte publiken hålla sig längre utan struntade i blygsel och 
hängav sig i dansens virvlar. 
Det var en lyckad och trevlig dag. 
 
Åsa Wiese, ABF 
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Påskfest 

 
Kvinno- och ungdomssektionen tillsammanas med Selma anordnade en 
påskfest för hela familjen, det firades den 20 april 2011. 
 
Ungdomar klädde ut sig till påskkärringar och påsk harar och gick bland 
barnen och bjöd på påsk godis och påsk ägg. 
 
Det började med att alla barnen hade påskpyssel och målade ansikten festen 
var lyckad alla barnen var 
nöjda och dem vuxna också. 
 
Morsdag 
21 maj 2011 anordnade 
kvinnosektionen mordag.  
 
I år valde vi att boka bord på 
Botvids krog för att fira 
morsdag tillsammans med 
förenings kvinnor. 
 
Dagen firades med levande 
musik, mat, dans samt 
mycket glädje och nöje 
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Morsdags firande – ur historiskt perspektiv 
Man firar mors dag för att det är en högtid och man uppmärksammar 
moderskapets mödor. Man firar minnet av ens moder och i Sverige inträffar 
denna högtid den sista söndagen i maj månad. Den amerikanska 
moderälskande kvinnan Ann M Jarvis introducerade dagen i Philadelphia 
1908 på årsdagen av hennes egen mor. Hon lyckades med sin dröm och dagen 
firades i USA första gången den 10 maj 1908, på sin mors dödsdag. Därför 
hölls en Gudtjänst med fokus på det fjärde budorden och moderkärlek. 
Kyrkan pryddes av Ann Jarvis själv och det delades vita nejlikor till alla som 
besökte kyrkan, moderns favoritblomma. Dagen blev officiell helgdag 1914 
och har sedan dess snabbt spridits till Europa, först till Storbritannien och 
sedan till Skandinavien. 
 
I Sverige firades mors dag första gången 1919 på Cecilia Bååth-Holmbergs 
initiativ. På den tiden var de flesta kvinnor hemmafruar och modern stod 
därför självklart för hemmets skötsel. Att få en fridag smakade inte dumt.  
 
Det tog flera decennier innan man uppmärksammade på allvar, för att många 
hade uppfattningen om att dagen bara tillkommit av kommersiella skäl. 
 
Vi Assyrier firar och uppmärksammar morsdag som alla andra nationaliteter. 
Föreningen arrangerade en afton för att fira morsdag för samtliga medlemmar. 
Dagen firades med levande musik, mat & dans samt mycket glädje och nöje. 
 
Vi vill önska alla mödrar som inte kunde närvara på vårt firande en härlig 
morsdag med en massa fina presenter. 
 
Text av: Zekiye Cansu 
 
 
Botkyrka dagen  
Hjärta Botkyrka firades i 
hågelbyparken den 20 maj 2011. 
AKC deltog med att 
kvinnosektionen hade prova på 
mat. Målet var att vi skulle visa 
smak prov på våra maträtter. 
Några kvinnor lagade aprach i 
föreningen, som man tog med 



92 
 

sig för att besökare skulle smaka samt prova på. Det fanns köttfärs och 
vindruvsblad för dem som ville prova på och rulla aprach. I övrigt ställde 
föreningen upp med informationsbord och dansuppvisning. 
 
 
Ledarskapsutbildning för kvinnor  
Söndagen den 18 september 2011 hade vi två väldigt givande och 
inspirationsfyllda utbildningspass i ledarskap. Moa och Rhoda från Svenska 
Lottakåren var på plats för att hålla i utbildningarna. Första passet startade 
klockan 10.00 och var för kvinnor, vi var omkring 15 kvinnor totalt 
tillsammans med ledarna.  
 
Vi började med att bjuda på fika, därefter fick deltagarna presentera sig själva 
och berätta om något minne från sommaren som betytt mycket och gjort dem 
särskilt glada. Därefter startade Moa igång utbildningen. Upplägget var 
väldigt bra då Moa kombinerade föredrag med diskussioner, hon lyckades 
verkligen engagera deltagarna och alla fick och vågade säga det de tyckte och 
kände.  Vi hade en fikapaus och fortsatte sedan med olika workshops 
övningar/lekar där vi diskuterade kring olika ämnen under tiden. Det var 
verkligen intressant, givande och framför allt inspirerande att se och höra 
kvinnorna berätta om sina åsikter och erfarenheter. Utbildningen avslutades 
med att alla fick ett personligt diplom/certifikat för sitt deltagande. Därefter 
bjöd Föreningsrådet på lunch. Alla kvinnor uppskattade utbildningen jätte 
mycket och alla tackade oss och ledarna: Moa och Rhoda efteråt.  
 
Det var Hallunda/Norsborg Föreningsråd som hade anordnat utbildningen för 
sina medlemsföreningar. 
 
6 kvinnor från AKC deltog i utbildningen. 
 
 
 
SIOS: Seminarium om kompetensutveckling 
Den 22 oktober arrangerades ett seminarium där målet med mötet var att alla 
närvarande skulle diskutera i grupp dem förslag som hade lämnats från dem 
olika riksförbunden och komma fram till vad SIOS ska fördjupa sig i 
framtiden. Från AKC deltog Lidya Eskander, Yildiz Kerimo, Pero Dag, 
Zekiye Cansu och Behiya Poli 
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AKC gruppen framför den berömda 
Berlinmuren i nuvarande skick 

Föreläsning med Ida från Amnesty International 
Den 27 oktober inbbjöds 
Ida lönneberg från 
Amnesty International 
till AKC att informera 
om organisationen. 
Föreläsningen var 
givande för de ca.20 
medlemmar som vaer 
närvarande. Många 
intressanta frågor 

ställdes till Ida som var informativ. 
Inbjudan kom med initiativ av Zekiye Cansu som arbetar inom organisationen 
och är med i AKC Kvinnostyrelsen och  har posten som sekreterare.  
 
Berlinresa - studiebesök och erfarenhets utbyte 
Den 8 november åkte nio personer ur AKC:s kvinnosektion till Berlin, 
Tyskland, för att dels knyta kontakten med assyrier i Tyskland men även för 
att besöka olika platser och 
museer.  
 
Bland museerna de hann besöka 
var där ibland Pergamonmuseet 
som är ett av få museer i Europa 
som bevarat flertalet artefakter 
ifrån forna assyriska imperiet. 
 
Dag 1: Vår efterlängtade resa till 
Berlin började redan klockan 
03:45. Behiye Poli plockade upp 
alla medresenärer från olika håll 
och därefter startade resan till 
Skavsta flygplats. Flyget lyfte 
06:45 och efter en behaglig 
flygtur vi var framme i Berlin 
08:10.  
Vi tog tåget till Berlin 
Haupebauhaf, där vi möttes upp 
utanför tågstationen av Anisa 
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AKC gruppen poserar framför assyriska bevingade tjurar i Berlin 
museum 

och hennes man Sleymon Younan. Anisa lärde vi känna sedan tidigare, hon 
var inbjuden av Assyriska Kvinnoförbundet på en konferens i oktober 2010 
där Anisa föreläste om den assyriska kvinnans hälsa i Europa.   
 
Vi promenerade till vårt hotell och lämnade våra väskor på hotellet för att 
sedan äta frukost. Efter frukosten gick vi runt och tittade på olika historiska 
byggnader, gamla riksdags byggnader samt helt nya glaskomplex samt 
moderna byggnader som har byggts efter Berlinmurens fall. Hela tiden under 
rundturen, frågade vi mötande hur vi skulle hitta till Pergamonmuseet (vilket 
var vårt största mål under denna resa). Till slut så hittade vi museet och gick 
in. Det första vi såg var Ishtar porten med all sin glans men även en massa 
andra föremål från det forna Assyriska riket. Här fanns bl.a. smycken (som 
man inte kunde tro kom från den tiden). Det tog oss lång tid att smälta alla 
intryck och vi kände oss så stolta över alla föremål som fanns där. Vi ville 
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verkligen inte lämna museet men tillslut var vi tvungna då det fanns mycket 
annat att upptäcka i Berlin t.ex. Berlinmuren (eller snarare det som fanns kvar 
av den) som var vår nästa destination. Vi tog oss tillbaka till Berlins 
störstatågstation, Berlin Haupbanhof, och åt middag. Sedan gick vi t ill 
hotellet för att vila lite. 19:00 fick vi besök av Anisa och hennes väninna Ceta, 
som också bor i Berlin och är aktiv i Berlins Assyriska förening. Vi hade det 
jättetrevligt tillsammans, fikade och hade diskussioner om vårt folks situation 
i olika länder och de kulturella föreningarnas situation dem senaste 10 åren 
mm. 
 
Dag: 2 
Klockan 08:00 åt vi frukost och vid 10-tiden tog vi bussen till Pariserplatz och 
det Judiska monumentet (en massa betong block med olika storlekar, som 
skall påminna om förintelsen) och museet, dessa lämnade ingen oberörd. Vi 
fick även se en film om händelserna under förintelsen. Sedan tog vi bussen till 
Alexsanderplatz och såg en del av dem historiska byggnader som fanns i 
staden Berlin. Vi besökte även Gallerian Kaufhof (liknade NK) och 
Potzdammerplatz (det moderna Berlin TV-tornet). Vi hann även med ett 
besök i gallerian Arkadan där vi gick runt och tittade i affärerna samt åt 
middag. Där mötte vi också upp Ceta från kvällen innan. Vi hade bestämt att 
hon och Anisas man Sleumon Younan skulle hämta oss i gallerian 18:00 och 
köra oss hem till Anisa för att umgås. Vi satt och fika och hade diskussioner 
om olika teman, som t.ex. vårt folk och dess föreningar. Klockan 20:30 var det 
dags för oss att åka tillbaka till hotellet. 
 
Dag: 3 
Ceta mötte oss tidigt på morgonen i 
hotellet för att åka med oss till 
Krauesberg (lilla Istanbul) där många 
turkiska immigranter bosatt sig. Väl 
framme så gick vi runt, fikade vid 
12-tiden och fortsatte sedan med lite 
besök i olika butiker och marknader. 
Sedan åkte vi tillbaka till det område 
där Anisa bor för att äta på en 
restaurang som hade väldigt god mat. 
Det var bestämt från början att vi skulle besöka Mesopotamien föreningen så 
vi mötte upp Anisa för att åka tillsammans till deras förening. Vi var framme 
kl 17:30. Alla som var där hade tagit med någon maträtt (som knytkalas). 
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Vi fick berätta om vår förenings verksamhet och dem fick berätta om sin 
förening. Kvällen avslutades med mat, dryck och dans mm. Vi hade 
jättetrevligt och blev väl bemöta av dem. De hade önskemål om att mötas 
igen, nästa gång kanske i Sverige. 
Klockan 22:00 åkte vi tillbaka till hotellet och tidigt på morgonen dagen efter 
tog vi flyget hem till Sverige och Skavsta flygplats. En del av oss tog bussen 
hem och de övriga åkte minibuss till Marieborg i Norrköping för att delta på 
AKF:s veckoslutskurs om ”Motion och hälsa”. 
 
Text av: Behiya Poli 
 
Assyriska Kvinnoförbundets veckoslutskurs 

Den 12-13 november 2011 anordnade AKF veckoslutskurs om kvinnans hälsa 
och motions vanor i Marieborg i Norrköping. 
Kursen var intressant och den var my cket uppskattad av deltagarna. 
Det var både teoretiska och praktiska övningar. Deltagarna ville att man skulle 
träffas oftare i samma form. Från Akc deltåg 6 personer. 

 
Stresshantering 
Föreläsning om stresshantering i akc 
den 16 november 2011. Föreläsaren 
var från Lottakåren Moa 
Asperöling. Det var många kvinnor 
som deltog. Föreläsningen var 
givande och mycket uppskattad. 
Kursen avslutades med intressanta 
diskussioner. 
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Julfest  
Den 17 december 2011 anordnades årets jul fest för hela familjen. Akc:s 
ungdomssektion med kvinnosektionen höll i programmet. På programmet 
fanns lekar för dem små och för stora samt dans mm. Jultomten kom och 
delade ut paket till alla barn. Akc bjöd dem närvarande på kaffe och julkakor. 
Festen blev mycket trevligt och uppskattad. 
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Barnaktiviteter. 

Barnaktiviteter i samarbete med kvinnor och ungdomssektion anordnades 
varannan fredag av Selma Hawsho. 
Aktiviteterna var anpassade till olika åldrar från 1 – 12 år. Det var bl.a. Olika 
lekar, pyssel, spel, talang jakt mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

Fria aktiviteter:  
Under hela år 2011 har vi haft följande aktiviteter. 
Onsdagar: Assyrisk folkdans, Zumba och teater. 
 
Sammanfattning av året 2011 
Sektionen har gjort ett bra jobb. De aktiviteterna som var planerade har 
genomförts till belåtenhet. 
Det som vi i sektionen saknar är att delaktighet från dem övriga kvinnor i 
föreningen är låg i vissa aktiviteter. 
Vi hoppas att år 2012 blir ett bättre år och att kvinnorna engagerar sig mer. 
Vi har utökat vårt samarbete med andra organisationer och föreningar utanför 
akc. Detta anser vi är bra för vår utveckling. 
Att egentligen vår resa till Berlin blivit av.  
Tack för det här året och välmött nästa år med nya krafter och ambitioner 
 
Kvinnostyrelsen 2011 
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Med lite stöd av föräldrar och prioritering av basket 
seriespel hade räkt för att behålla laget 

Idrottsverksamheten  
hos  

AKC  
ändrar  

form 
 

Idrottsverksamheten har alltid varit en viktig del av ungdomsverksamhet i 
föreningen. Sedan föreningens bildande har man satsat på idrott i olika grenar 
för att locka så många ungdomar som möjligt, vid sidan av kulturella, 
samhälleliga och övriga aktiviteter som riktar sig till ungdomar.  
 
Assyriska Botkyrka FF – Herrlaget Fotboll  
Asyrien Kulturcenters lag Assyriska Botkyrka FF (ABFF) bildades år 2000 
och har spelat i Stockholms Fotbollsförbunds seriesystem fram till hösten 
2011. Den 5 oktober togs ett beslut om att lägga ner laget. Det tog dock inte 
lång tid innan ett 
nytt lag gjorde 
entré i Botkyrka, 
mer om det 
längre fram. 
 
Basket 
laget har 
lagts ner. 
 
Laget hade 
funnits sedan 
2007 men först 
under år 2009 börjat spelat i Basketförbundets seriespel. Truppen som bestod 
av yngre flickor födda 97,98,99 har de flesta varit från start.  
November 2011 lades laget ned på förslag från Ashur Krimo som har varit 
engagerad i många år och tränaren Assefa med motivation att sedan flera år 
blev Ashur överbelastad genom att engagera sig för att hålla laget kvar i 
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Det är 
ungdomar 
från 
Assyriska 
föreningar-
na i 
Botkyrka 
står bakom 
Assyriska 
Botkyrka 

seriespelet. Trots kritik mot föräldrarna som inte brydde sig om Ashurs 
begäran om hjälp, några av spelarnas prioritet av andra aktiviteter framför 
matcher har orsakat till beslutet att lägga ned laget. 
Styrelsen framförde ett stor tack till Ashur för den tid han lagt. Beträffande 
beslutet att lägga ned laget möts med förståelse med tanke på det begränsade 
stödet Ashur fått från föräldrar och andra problem. 
 
Övrigt  
Ungdomssektionen har den 4:e December 2010 anmält ett lag till spökbolls 
turnering som arrangerades av Assyriska Ungdomsförbundet ( AUF) och 
ungdomssektionen i Assyriska Föreningen i Södertälje en för assyriska 
ungdomar. Även lag från Göteborg, Norrköping och Stockholms trakterna var 
på plats och spelade. Liksom andra turneringar, arrangerades det även en 
ungdomsfest med den sångare som alltid lyckas sprida energi och glädje bland 
ungdomarna, Aboud Zazi och sitt band Orkina. 

AFF Ungdom blir Assyriska Botkyrka 
www.assyriska.se 

Efter en tids spekulationer står det nu klart att Assyriskas talanglag flyttas till 
Botkyrka och får namnet Assyriska Botkyrka FC. 
 
Utlåningsreglerna för unga spelare ändras till kommande säsong, ett beslut 
som får konsekvenser runt om i fotbollssverige. Flera elitklubbar lägger nu 
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gör entré 
 
 

ned sina talanglag som spelat i seriesystemet och även Assyriska följer det 
exemplet. 
- Vi har utvärderat situationen och kommit fram till att förändringar är 
nödvändiga för att vi skall anpassa vår talangutveckling. Framför allt handlar 
det om hur unga spelare skall matchas. Vi har anmält oss till U21-serien 
kommande säsong och det kommer att bli en riktigt bra serie nu när fler 
klubbar deltar. Botkyrka är det bästa alternativet för AFF ungdom, det ligger 
bra till geografiskt för oss och vi har massor av medlemmar och supportrar i 
området så laget kommer att ha ett bra stöd. Samarbetet kommer egentligen att 
fungera precis som tidigare. Vi kommer fortfarande slussa dit spelare och de 
som gör bra ifrån sig i Assyriska Botkyrka kommer att få¨möjlighet att visa 
upp sig hos oss, säger Assyriskas klubbchef Aydin Aho. 
Assyriska Botkyrka kommer precis som AFF ungdom att vara en egen 
självständig förening. Ett samarbetsavtal kommer att skrivas med Assyriska 
FF där formerna för utbytet kommer att regleras. Laget kommer att spela i 
division 3. 
- Vi är mycket glada att få leda detta projekt och denna nya klubb in i 
framtiden med Botkyrka som hemmabas. Vi ser stora möjligheter för klubben 
och vår ambition är även att inom en väldigt snar framtid starta en egen 
ungdomsverksamhet, säger Assur Badur, ordförande i Assyriska Botkyrka. 
Vi önskar Assyriska Botkyrka lycka till och ser fram emot ett mycket nära och 
givande samarbete. 
 

 
 
Sedan Svenska Fotbollsförbundet tog fram nya regler för samarbeten 
mellan fotbollsföreningar blev Assyriska Ungdoms samarbete med 
Assyriska FF avslutat. I Assyriska Ungdoms ställe har en ny förening, 
med Ashur på sitt rödvita klubbmärke, sett dagens ljus. Assyriska 
Botkyrka FF heter laget som kliver rakt in i heta division 3 och har en hel 
uppsättning lovande talanger i bagaget. AUF har tagit ett snack med 
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Botkyrka-lagets ordförande Assur Badur för att höra hur tankarna går 
om lagets första säsong. 
Assur Badur är 35 år gammal och arbetar till vardagen som advokat och egen 
företagare. Just kombinationen advokat och ordförande i Assyriska verkar 
vara en lyckosam kombination. Det var inte länge sen som just advokaten 
Sargon Debasso var ordförande för Södertälje-laget Assyriska FF som så när 
gick hela vägen från division 1 till Allsvenskan. Assur Badur, med samma 
namn som nationalguden på sitt lags klubbmärke, har kanske inte lika höga 
ambitioner som allsvenskt spel med sitt lag. Desto viktigare är då visionen om 
att framodla duktiga fotbollsspelare och få till en bred ungdomsverksamhet 
för ungdomarna i Botkyrka. 
 
Er målsättning är att hålla er kvar i division 3. Vad talar för att ni lyckas 
med det? 
- Vi har en bra stomme med duktiga spelare som vi tror på. Flertalet av dem är 
redan etablerade seniorspelare på denna nivå. Vi har även en duktig ledarstab 
som vi tror på.  
 
Ni förfogar över ett relativt ungt lag. Har ni någon specifik satsning för 
just ungdomar? 
- En av våra målsättningar är att verka för ungdomarnas utveckling som 
fotbollsspelare och om allt vill sig väl; vidarebefordra talangerna till AFF. I 
första hand i år gäller dock att vi håller oss kvar.  
 
Bland era visioner är att etablera en attraktiv barn- och 
ungdomsverksamhet. Kan du specificera vad det ska utmynna i? Har ni 
till exempel planer på att starta flicklag? 
- Vår vision är att ha en fullgången barn- och ungdomsverksamhet inom 5 – 10 
år. Detta innebär såväl pojklag som flicklag, förhoppningsvis (på sikt) i alla 
åldrar. Det vi arbetar främst med detta år är att skissa fram en plan för hur 
detta skall organiseras på bästa sätt (men vi kommer vi givetvis få lära oss en 
del längs resans gång). Vår avsikt är att jobba tillsammans med alla assyriska 
föreningar i Botkyrka. 
 
Ni lanserar er själva som ett attraktivt alternativ i Botkyrka kommun. I 
division 2 finns två andra etablerade fotbollslag från just Botkyrka. 
Varför är just ni Botkyrkas främsta lag? 
- Vi är inte Botkyrkas främsta lag sett ur det perspektivet dvs. det finns lag 
högre upp i seriesystemet. Det som möjligtvis särskiljer oss från de andra 
klubbarna är att vi har samarbetet med AFF som är en tvåvägs lösning. Med 
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Bland styrelsens visioner är att etablera barn- och ungdomsverksamhet 
inom 5-10 år. På bilden ses barn som redan börjat träna för Assyriska 
Botkyrka FF 

andra ord skall de som spelar hos oss och gör det på ett framgångsrikt sätt 
kunna ha en smidigare väg upp i seriesystemet.  
 
På er hemsida har ni lanserat Club 2011. Du tror inte det råder en 
inflation av liknande sponsorlösningar bland assyriska fotbollslag i 
Sverige? 
- Jo, förvisso. Men det är ett relativt framgångsrikt koncept och en smidig 
samt fungerade lösning för såväl klubben som den enskilde sponsorn.  
 
Vart är ni om 5 år, både organisatoriskt och resultatmässigt? 
- Då är vi ett stabilt lag i division 2 med en fullt fungerande, proffsig och 
sjösatt ungdomsverksamhet. 
 
Tack så mycket och lycka till med er verksamhet! 
 
- Stort tack själv! 
 
Text av: AUF mediautskottet 
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AKC Verksamhetsprogram  
för 2011/2012 

Antogs vid konferensen den 15 maj 2011 
 

 

Långsiktiga visioner:  
Hur vill vi ha vår förening om 5-10 år? 
1- Lokalplacering och ekonomi: En ny lokal är en stor förutsättning för vår 
fortsatta verksamhet och ekonomin är knuten till detta. På så sätt kan man 
främja verksamheten. 
 
2- Oro för framtiden: Dagens ungdomar är inte aktiva i dag, hur kommer 
det se ut om några år? Vi behöver se över föreningen i sig, vad är fördelarna 
med föreningar och vad är nackdelen? Dessa bör studeras närmare och 
informera om läget för dessa medlemmar. Varför är det viktigt att ha en 
förening och vilken vikt har det för vår egen (Assyriska) identitet. 
 
3- Större samhällsengagemang: Vi bör delta i nattvandrarna igen för att få 
en bättre bild av vad som händer på gatan och i samhället.  
 
4- Vart ligger vår fokus?  
 Ska vår fokus vara lokalt eller nationellt? Det är viktigt att vi först och främst 
fokuserar oss på vår förening lokalt. En del saker måste ske nu idag som t ex 
upprustning av ungdomsrummet bland annat. 
 
 
5- En mötesplats: Vi vill att föreningen skall fungera som en mötesplats för 
ungdomar. Den måste anpassas för de behov som finns idag. Försäljning av 
mat och fika. 
 
6- Renovering av lokal: Utse en kommitté som tar fram ett förslag på hur 
lokalen bör renoveras för att bli mer anpassad till verksamheten och 
medlemmarnas behov och önskemål. Kortsiktigt: eventuell bygga en 
uteterass, förslag och ritning tas fram. 
Lokalkommitté: Ninib Baryawno, Ibrahim Kerimo, Dita Kleman, Sargon 
Hawsho och Nathalie Kerimo vill ingå i kommittén. Även tillfråga Eva 
Hawsho. Sargon Hawsho blir sammankallande och pratar även med Eva. 
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7- Buffén 
Menyn ska ses 
över, bör 
anpassas till 
medlemmarnas 
önskemål med 
målet att locka 
fler 
medlemmar till 
föreningen.  
 
8- Personal 
Några från 
styrelsen bör 
ordna ett möte 
och titta igenom vad vårt mål är och föreningens brister samt även se över 
personalens avtal och se vad vi kan göra.  
Förslag: Anpassa personaltider efter aktiviteter? Dita, Sargon o. George 
ansvarar för frågan. 
 
9- Idrottsförening Bakgrund: att avknoppa idrotten från 
föreningsverksamhet för att starta en enskild idrottsförening. 
Beslut: Mötet beslutade att inte genomföra detta utan vi ska behålla vår 
idrottsverksamhet men starta en idrottssektion. Föreningen kommer aktivt att 
söka personer som kan ingå i denna sektion. 
 
Några förslag på aktiviteter för 2011 
- Jämställdhetseminarium: George kom med förslaget att anordna ett 
seminarium/en konferens om ”Jämställdhet”. Detta kan även leda till att 
föreningen kan få ekonomiskt stöd för detta av ABF. 
- Föreläsningsserie: Sargon Hawsho kom med förslag att anordna en 
föreläsningsserie i föreningen med olika teman. En föreläsning i månaden. 
Förslag om att det ska vara teman som locka både ungdomar och äldre. 
Förslag att det ska vara den första måndagen i den nya månaden klockan 
19:00. Första föreläsningen kommer att ske 5:e september. Vi kommer att 
marknadsföra alla datum samtidigt, det vill säga alla föreläsare under hösten 
2011 ska vara bokade då. Ungdomssektionen kommer att vara ansvarig för 
detta projekt. 
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Verksamhet för 2012 
Huvudstyrelsen 

- Årsstämma, Styrelsemöten, Presidiemöte/Måndagsträff,  
- Planeringskonferens 
- Sommarläger   
- Dagcenterverksamhet  ”Dawmo”   
- Medlemsbladet   
- Assyrisk Julbord   
- Samkväm/Shahro   
- Föreläsningar   
- Medverka i olika 
 ”Dagar”   
- Hemsida 
www.assyrien.se    
- Samarbete med 
 medlems– och övriga 
 organisationer 
- ABF, Studiecirklar 
- Pic nic – utflykter 
- Assyriska Högtider 
 Naum Faiks Dagen (minnet av den assyriska patrioten hölls 2 
 februari) 
 Kha b`Nison (firandet av den assyriska nya året som sammanfaller den 1 
 april) 
 Martyrernas Dag (Seyfo 1915 – folkmordet i Semele 1933) 
 
Ungdomssektion 

- - Årsmöte, Styrelsemöte   
- - Sommarläger för barn och 

ungdomar   
- - Deltagande i olika 

veckoslutskurser (AUF, 
AUDS)   

- - Visning av fotbollsmatcher 
i föreningen   

- - Matlagningkurser   
- - Pingisturnering   
- - Dans, folklore kurser   
- - Föreläsningar , Biobesök  

 

http://www.assyrien.se/
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-  Fester,   
-  discokvällar    
- Utflykter   
- Studiecirklar   
- Skidresa   
Laserdome, Beachvolleyboll inomhus, Filmkvällar en gång om månaden, 
”Chill” kvällar 2-3 gånger i  månaden, Bowling, Utflykter till andra 
föreningar(lära oss av deras sektioner), Spa, Tjej-aktiviteter (stödgrupp), 
Kill-aktiviteter (stödgrupp), Kryssning eller andra roliga aktiviteter med alla 
sektioner. 
 
Kvinnosektion 
- Årsmöte, Styrelsemöten/Sektionsmöten, Måndagsträffar  
- Internationella kvinnodagen   
- Morsdag   
- Knytkalas   
- Sommarläger 
- Studiebesök   
- Föreläsningar om 
 olika ämnen 
- Farsdag  
- Firandet av Hana 
 Hana kritho  
- Öppetverksamhet 
 för småbarns 
 föräldrar 
- Jämställdhetsfrågor 
- Dialogforum 
- Europaresa 
- Samarbete med AKF och kontakter med andra kvinnosektioner och 
 kvinnoorganisationer 
 
Idrottsektion 

- Herrlaget 
- Basket för unga tjejer  
- Övriga regelbundna idrottsaktiviteter 
- Deltagande i olika turneringa som arrangeras av andra organisationer 
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