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I detta kapitel finns förord från föreningens ordförande Dita Kleman, 
målsättning samt verksamhetsplanering. 

Kaptitel 1: Om Assyrien Kulturcenter i Botkyrka  sid 1-7

Översikt
Översikt kapitel 1-4.

Om Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, huvudverksamhet, kvinnoverksamhet 
samt barnverksamhet.

Föreningen genomförde flertalet aktiviteter under 2010. I detta 
kapitel beskrivs dessa i korthet. Exempelvis finns texter beskrivna 
om julbordet och olika samarbetsmöten. 

Kapitel 2: Huvudverksamhet sid 8-16

Kvinnosektionen genomförde flera aktiviteter relaterade till kvinnan 
och jämställdhet. Bland annat firades Internationella kvinnodagen 
och Mors dag.

Kapitel 3: Kvinnoverksamhet sid 17-23

Nytt för i år har varit barnverksamheten för barn i åldrarna 0-15 år. 
Under detta kapitel beskrivs denna verksamhet i detalj.

Kapitel 4: Barnverksamhet  sid 24-25



Ungdomsverksamheten har haft flera olika aktiviteter. I denna sek-
tion beskrivs en del av dessa. Bland annat finns texter om Akkad 
Sommarläger.

Kapitel 5: Ungdomsverksamhet sid 26-47

Översikt 
Översikt kapitel 5-8.

Om ungdomsverksamhet, idrottsverksamhet, projektverksamhet, relaterad verksamhet 
samt texter på assyriska. 

Här beskrivs föreningens idrott med fokus på Assyriska Botkyrka och 
AKC Superstars som spelar fotboll respektive basket.

Kapitel 6: Idrottsverksamhet  sid 48-50

Under detta kapitel står AKCs projekt “Dawmo”. Detta projekt har 
pågått i 6 år och här beskrivs hur det gått med verksamheten för de 
äldre.

Kapitel 7: Projekt sid 51-53

I detta kapitel finns texter från olika evenemang, möten och 
högtider som AKC varit involverade i. Antingen direkt via planering 
och genomförande, eller genom närvaro. Bland annat beskrivs 
erkännandet av Seyfo, Ninos Aho besök i Sverige samt firandet av 
Naum Faik dagen.

Kapitel 8, 9: Relaterad verksamhet & texter på assyriska sid 54-110
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Förord
Inför verksamhetsåret 2010 beslutade den nya styrelsen för Assyrien Kulturcenter 
i Botkyrka (AKC) att detta år skulle vara ungdomarnas år. Vi lämnar nu ett innehåll-
srikt och händelserikt 2010 bakom oss och hoppas på ett ännu finare 2011.

Under senaste åren har AKCs ungdomsverksamhet kantats med nedgång. Medan 
de kulturella aktiviteterna såsom danser, teater och musik florerat i föreningens 
lokaler, har färre ungdomar vistats i föreningens lokaler. Orsakerna har varit många, 
där en av de viktiga pusselbitarna var avsaknaden av en fungerande hemsida. Även 
en utarmning av eldsjälar har skett under en lång tid, då de verksamma ungdomar-
na bl.a. flyttade till nya studieorter och satsade på sin utbildning. 

Under styrelsens planeringshelg sattes nya riktlinjer för AKCs verksamhet. Vi skulle 
prioritera våra medlemmar. Stortsatsning på ungdomarna skulle göras med ökade 
resurser för deras aktiviteter och renovering av ungdomsrummet. Dessutom beslu-
tades att en nyare och mer ungdomlig hemsida skulle utvecklas för föreningen. 
En hemsida som reflekterar föreningens breda ideella- kulturella- och idrottsliga 
verksamhet. En annan stor målsättning var att locka nyblivna föräldrar till förenin-
gen genom aktiviteter för barn. Därtill skulle äldreverksamheten förankras ytterlig-
are. 

Nu när 2010 avrundats, kan styrelsen se tillbaka mot ett lyckat verksamhetsår. Vi kan 
konstatera att vi lyckats infria vår målsättning. AKC har idag fått en ny hemsida med 
fräschare och ungdomligare look. Ungdomssektionen arrangerade ett ungdoms-
läger som lockade mer än 45 ungdomar från hela landet. Ett sommarläger som 
av många anses som det främsta någonsin i föreningens historia. Ungdomssek-
tionen har även gjort aktiviteter såsom skidåkning i Flottsbro, grillning, videokväl-
lar, visning av fotbollsmatcher med mera. Selma Hawsho, som tog ansvaret över 
barnverksamheten för AKC, har varannan fredag arrangerat olika barnaktiviteter för 
barn i åldrarna 0-15 år. Vi har fortsatt inhysa en mängd assyriska organisationer som 
arbetar för vårt folk på olika sätt. Bland dessa finns Assyrier Utan Gränser (AUG) och 
Svenska Kommittén för Assyrier (SKA). Nytt för i år är att vi även öppnat våra dörrar 
för nybildade Assyriska Familj- & Kulturföreningen. 

Vi som jobbar ideellt för AKC ser ett stort hopp inför verksamhetsåret 2011. Vi ser 
framför oss en tid av utveckling där fortsatt fokus kommer att ligga på barn- och 
ungdomsverksamheten. Utmaningarna kommer att fortsätta med hopp om en god 
framtidstro för AKC. 

Vi vill härmed tacka alla våra medlemmar, anställda och ideellt verksamma eldsjälar 
för 2010 och ser fram emot det nya året!

Dita Kleman, ordförande.
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Om AKC
 
Styrelsesammansättning 2010
Dita Kleman (ordförande), Sargon Hawsho (vice ordförande), Melissa Hawsho-
Tantak (sekreterare), Matilda Chamon (kassör), Ninib Baryawno (barn- och ungdom-
sansvarig/IT), Nahir Poli (suppleanter) och Ibrahim Kerimo (suppleanter).
Styrelsen har under verksamhetsåret 2010 genomfört 12 protokollförda styrel-
semöten, 40 anteckningsförda måndagsträffar/presidiemöten och11 månatliga 
informationsblad.

Medlemmar
Under 2010 hade AKC 440 medlemmar. 224 stycken var kvinnor och 216 var män. 
Jämfört med 2009 har medlemsantalet ökat med 30 personer.

Personal
AKC hade 9 stycken anställda under 2010,  varav 7 stycken gick på lönebidrag. 
Föreningen betalar endast 10 % av lönen. 2 personer har fas 3 anställning, vilket 
innebär att föreningen får bidrag för att anställa dessa personer.

Bidrag år 2010
Kommunen beviljade AKC 206 800 kr i bidrag för verksamhetsår 2010. 

Välgörenhetsverksamhet  
AKC har sex stycken föreningar/välgörenhetsföreningar som inhyser lokalerna för 
sin verksamhet och kansliarbete. Samtliga utan någon hyreskostnad. Dessa är AUG, 
SKA, Seyfo Center, Furkono, Föreningen för Zafaran Klostret i Turabdin – Sverige 
samt Assyriska Familj- & Kultur förening. Dessa har sitt kansli hos AKC där de bland 
annat har tillgång till material, kontorsutrustning, telefon, personella resurser, 
möteslokal m.m. 
Under 2010 beviljade AKC bidrag till Abdullah Demirbas (5 000 kr för AKCs årliga 
kulturpris), Assyriska Dolabani Föreningen (10 000 kr), SKA (1500 kr), Assyriska 
Fotbollsföreningen i Södertälje (5000 kr), 2000 kr i bidrag till Assyriska barn i Irak via 
organisationen Stichting Assyrie Nederland samt till AUG (4 200 kr). Den totala sum-
man var 27 400 kr, allt utbetalades via AKCs utvecklingsfond.

Samarbeten
AKC samarbetar idag med AUG, SKA, Assyrian Council of Europe (ACE), Seyfo Cen-
ter, Assyriska Demokratiska Org. (ADO), Furkono, Save Assyria Front (SAF), Politiska 
partier i Botkyrka, Assyriska kulturföreningen i Botkyrka (AKFB), Assurföreningen 
i Botkyrka, Assyriska Familj- & Kulturföreningen, Assyriska föreningen i Södertälje, 
Assyriska FF i Södertälje, Assyriska föreningen i Järfälla, Dolabani kulturföreningen 
i Upplands Väsby, Assyriska kulturföreningen i Norrköping samt Assyrian Dolabani 
Association.

     Kapitel 1
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Målsättning 
AKC har förbundit sig att följa de av Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS) antagna 
stadgar för sina medlemsföreningar då AKC blev godkänd som medlem hos ARS 
den 23 mars 2002. Följande är AKCs målsättning:

• Att vara förenade organ för de assyrier som bor inom dess verksamhetsom-
råde.

• Att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och ut-
veckla det assyriska språket.

• Att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnå jämställ-
dhet 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.

Förverkligande av målsättningen
Föreningen förverkligar sin målsättning och bedriver verksamheten enligt egna 
stadgar, enligt ARS stipulerade stadgar och program samt på så sätt som är defini-
erade vid föreningens beslutsmässiga möten. 

• Till förverkligande av målsättningen 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 up-
plysnings- och rådgivningsverksamhet; ta egna initiativ och komma med 
förslag i frågor rörande assyriernas förhållanden; ta kontakt med myn-
digheter och andra organisationer. 

     Kapitel 1
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klostret i Turabdin, i sydöstra Turkiet.
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• Föreningen tar emot anslag och bidrag, gåvor och testamentsmedel samt 
anordnar egen ekonomisk verksamhet för vilken föreningen ansöker 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.

Verksamhetsplanering
Nedan följer de beslut som togs vid planeringshelgen som skedde den 2:a maj 2010 
på AKCs lokaler i Hallunda. 

Styrelsen: 
• Kansliet: att en styrelseledamot en gång i veckan träffar kanslichefen för att gå 

igenom viktiga papper och ärenden.

• Styrelsemöten: att alla i styrelsen jobbar aktivt och deltar i styrelsesam-
manträde.  Viktigt att ledamöterna prioriterar styrelsearbetet i AKC. Om man 
inte kan vara med på ett möte måste man meddela i god tid till ordföranden 
för att byta mötesdatum.

• Aktiviteter: att styrelsemedlemmarna engagerar sig i aktiviteterna samt att de 
får föreslå aktiviteter, förslagsvis en aktivitet på två styrelsemedlemmar per 
månad.

Utanför föreningens lokaler i Hallunda. Ungomar från AKC, Assyriska kulruföreningen i 
Norrköping och Mesopotamiska föreningen i Linköping samtalar om hur föreningarnas 
ungdomssektioner ska samarbeta i framtiden.

     Kapitel 1
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• Presidiemöten: ska inte vara beroende av att styrelsen deltar. Kansliet får 
mandat att hålla i presidiemötena utan styrelsens närvaro. Gällande beslut i 
presidiet, skickas minnesanteckningar till styrelsen för genomgång. Om det 
finns beslut som styrelsen tycker ska gå via styrelsen görs detta vid behov.  

Kansliet: 

• Generellt: att en styrelseledamot en gång i veckan träffar kanslichefen för att 
gå igenom viktiga papper och ärenden.

• Arbetsuppgifter: att det formas konkreta arbetsuppgifter för kansliet. Exempel-
vis utgående e-post.

Personal:
Sommarschema: det ska formas direktiv för semester och annan ledighet.
 
Ungdomssektionen:

• Aktivitetsplan: ungdomssektionen ska göra en detaljplanering för vad de ska 
göra för aktiviteter under verksamhetsåret.

Styrelsens planeringshelg på AKCs lokaler i Hallunda. Från vänster, närmast kameran: Sargon Hawsho, 
Yildiz Kerimo, Fehime Poli, Bahiye Poli, Dita Kleman. Från höger, närmast kameran: Nahir Poli, Ninib 
Baryawno, Ibrahim Kerimo och Naramsin Poli.

     Kapitel 1
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• Kontakt med kansliet: kontakterna mellan ungdomssektionen och kansliet 
måste bli bättre.

• Samarbeten: kontakterna mellan ungdomssektionen och Assyriska Ungdoms-
förbundet i Sverige (AUF) samt Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm 
(AUDS) måste intensifieras. Våra ungdomar måste delta i AUFs och AUDS 
aktiviteter och årsmöten.

• Statistik: det förs statistik på alla aktiviteter.

• Avsätta medel: styrelsen beviljar ungdomssektionen 50 000 kr i ekonomiska 
medel för deras aktiviteter.

Kvinnosektionen:
• Högtider: att kvinnosektionen firar vikiga högtider och andra viktiga dagar 

såsom Mors dag och Internationella kvinnodagen.

• Samarbeten: kontakterna mellan kvinnosektionen och Assyriska Kvinnoför-
bundet i Sverige (AKF) måste intensifieras. 

• Jämställdhet: jobba mer med jämställdhet med hjälp av kurser, cirklar och 
aktiviteter. 

• Barnverksamheten: ge Selma Hawsho friheten att genomföra sin barnverksam-
het, men att kvinnosektionen hjälper till vid behov. 

• Avsätta medel: styrelsen beviljar kvinnosektionen 30 000 kr i ekonomiska me-
del för deras verksamheter.

Idrottssektionen:
Föreningen har två lag underställda idrottssektionen: fotbollslaget Assyriska Bot-
kyrka FF och basketlaget AKC Superstars.

Assyriska Botkyrka FF:
• Målsättning: att fotbollslaget spelar säsongen ut med förhoppningen att gå 

upp en division, det vill säga från division 7 till division 6.

• Deltagande i AUFs idrottsverksamhet: viktigt att AKC deltar med lag till deras 
turneringar.

• Barnfotbollslag: föreningen har under flera år velat bilda ett barnfotbollslag 
som spelar i S:t Erikscupen. Styrelsen har beslutat att Sargon Hawsho från AKC 
sätter sig ned med AKFB och Assurföreningen i Botkyrka för att diskutera ett 
samarbete att bilda ett assyriskt barnfotbollslag i Botkyrka.

AKC Superstars:
• Administration: kansliet hjälper basketlaget med allt pappersarbete som rör 

deras verksamhet.

     Kapitel 1
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• Målsättning: att utöka antalet medlemmar i basketlaget till 12-15 personer.

• Tränare/lagledare: föreningen måste hitta en person som kan ta ansvaret över 
basketlaget både som tränare och lagledare.

Lokalen:
Förslag har inkommit om att fräscha upp föreningens lokaler. Exempelvis att måla 
väggarna och ta bort onödiga tavlor, detaljer och väggar. 

• Ansvarig: Sargon Hawsho får ansvaret att kontakta entreprenörer för att få en 
offert på att måla föreningen och ta bort väggarna mellan stora lokalen och 
studion samt studion och pingisrummet. 

Hemsidan: 
• Ny hemsida: Ninib har tagit 

kontakt med Amarena Webb- 
solutions som ska göra en ny  
hemsida till AKC. Det kommer 
 att kosta ca 5000 kr exkl moms.  
Ninib kommer att ha det över- 
gripande ansvaret för att få en  
komplett hemsida. Målsätt- 
ningen är att ha en klar  
hemsida i slutet av året.  
Hemsidan gick online den 
1:a december 2010.

Budget:
• Styrelsen beviljar 50 000 kr för ungdomsverksamheten för år 2010.

• Styrelsen beviljar 30 000 kr för kvinnoverksamheten (inkl barnverksamheten) 
för år 2010.

• Styrelsen beviljar 5 000 kr för en ny hemsida för år 2010.

• Styrelsen beviljar mellan 15 000 - 25 000 kr för renovering av lokalen under 
2010.

     Kapitel 1
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Huvudverksamhet

Under kalenderåret 2010 genomfördes ett stort antal aktiviteter i och utanför före-
niningens lokaler i Hallunda. Nedan följer en kort resumé av dessa. 

Suroyo TV besökte AKC
24 januari: Suroyo TV representanter: Metin Rhawi, Ninorta Haddad och Hanibal 
besökte AKC för inte informationsträff. Det var mycket bra stämning då Suroyo TV 
informerade om sin verksamhet som följdes med många konstruktiva frågor och 
förslag. Suroyo TV bad AKC att medverka på en namninsamling för kabel-TV nätet i 
Botkyrka samt medlemskap via autogiro.

Fehmi Bargello informerade om sin bok ”Gabro”hos AKC 
31 januari: föreläsningen var givande. Många viktiga frågor debatterades under 
dagen. 28 personer var närvarande.

Dialoger om det nya bidraget
4 mars: Botkyrka kommun arbetar fram ett nytt bidragssystem. Dialogen handlade 
om att även organisationer ska få vara med från början och påverka det nytilltänkta 
systemet. Från AKC deltog Aziz Poli, Ashur Kerimo och George Baryawno.

Bethnahrin Kvinnoföreningen i Södertälje
6 mars: AKC blev inbjudna av Bethnahrin Kvinnoföreningen i Södertälje att delta i 
firandet av Internationella Kvinnodagen på Suroyo TV. AKC tackade för inbjudan 
och skickade ett gratulationsbrev samt två representanter.

     Kapitel 2

Assyrien Kulturcenter, Assyriska föreningen i Norrköping och Mesopotamiska föreningen i 
Linköping berättar om varandras verksamheter och delar med sig av erfarenheter. Över 60 
personer var samlade under denna träff i augusti.
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SKA höll sitt årsmöte hos AKC
17 mars: årsmötet valde en ny styrelse. Aziz Poli lämnade blommor till Margareta 
Viklund för att visa AKC uppskattning för de insatser hon gjort för assyrierna och för 
Seyfofrågan. Nuri Kino höll ett känsloladdat tal om de assyriska flyktingarnas utsatta 
situation i Sverige och att behovet av hjälp för de ca 5 000 gömda utvisningshotade 
assyrierma från Irak är stort. 

Mässa för de kristna i Irak  
23 mars: mässa för kristna dödsoffer i S:t Klara kyrkan. Arrangörer: ARS, SKA och S:t 
Klara Kyrkan. Från AKC deltog ca 10 personer. 

Kha b’Nison firandet i Syrien
30 mars: Aziz Poli informerade vid presidiemöte den 29 mars att enligt de uppgifter 
som har erhållits från våra organisationer i Syrien att syriska staten har förbjudit att 
man ska fira Kha b’Nison (assyriskt nyår). Men ADO och Gefo som har gott samar-
bete bl.a. i den här frågan är bestämda att genomföra firandet till varje pris. Vid 
mötet föreslogs också att AKC skickar en skrivelse till dessa organisationer som 
stöd till deras aktion. På uppdrag fick Osyo Ibrahim att formulera en skrivelse som 
godkändes av styrelsen för sändning.

Besök hos Biskop Abdulahad Gallo Shabo i samband med Påsken
9 april: besöket genomfördes tillsammans med representanter från AKFB. Från AKC 
deltog Aziz Poli, Aziz Hawsho, Seyde Hawsho, Feyyaz Kerimo, Terzo Baryawno, Yildiz 
Kerimo, och George Baryawno. Tolv stycken böcker lämnades över som present till 
Ärkestiftelsens bibliotek från båda föreningarna. Besöket var ett positiv steg för att 
diskutera olika frågor samt skapa goda relationer med biskopen. 

AUG höll sitt årsmöte hos AKC
18 april: under årsmötet framförde AUG tack till AKC för det ekonomiska, materiella 
och personella stödet. 

Manifestation till minne av 95-årsdagen av folkmordet 1915  
24 april: Samlingsplats i Sergels Torg i Stockholm. Det var ARS, Armeniska och 
Pontus-Grekiska riksförbunden som arrangerade manifestationen. Från AKC deltog 
ca 20 personer.  

     Kapitel 2

Manifestation i Stockholm i samband med 95-årsdagen av folkmordet på assyrierna.
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AUF anordnade bidragsseminarium om bidragsregler
8 maj: Aryo Makko och Ninos Turgay som representerade AUF gav en negativ bild 
av de brister som råder hos föreningarna när det gäller redovisning av sina med-
lemmar och övriga frågor. Centralregistret som är ett så påkostat program borde 
ha utnyttjats av alla föreningar för att underlätta hantering av medlemsregister och 
redovisning till myndigheterna. ARS, AKF och AUF som är ägare av centralregistret 
har problem att samordna och vårda programmet. Framtiden för registret är oviss. 
AKC är en av de få föreningar som har börjat använda registret och lagt in alla sina 
medlemmar i registret och även börjat se fördelarna. 

Möte med representanter för ”nya föreningen” 
12 maj: Dinkha Elia som numera är ordförande för den nybildade föreningen ”As-
syriska Familje- & Kulturförening” (AFKF) berättade att gruppen som består av 
70-80 personer har efter många diskussioner med Assurföreningens ledning och 
sinsemellan kommit fram till att bilda egen förening. Missnöjen är baserade på 
att föreningen är passiv, mansdominerad med fokus på kortlekspel. Utrymme för 
aktiviteter för barn, kvinnor och ungdomar är nästan uteslutet. AFKF kortsiktiga 
målsättning är att skaffa en egen lokal, bedriva aktiviteter för alla åldrar och öka 
medlemsantalet. Långsiktiga målet är att slå sig samman med AKC som en förening. 
AKC representanter önskade nya föreningen lycka till och föreslog att man ska 
ha samarbete i många gemensamma frågor samt att de är välkomna att använda 
föreningens lokaler till sina aktiviteter under de tider lokalerna är lediga. 

 
 
 

Informationsmöte om förslaget på nya bidragsregler
22 maj: mötet anordnades i Hågelby av Botkyrka kommun för genomgång av 
förslaget på nya bidragsregler. Vid ett tillfälle informerades kommunen om AKC nys-
tartade barnaktiviteter. AKC skulle kunna ansöka om särskilt prestationsbidrag för 
dessa aktiviteter. Från AKC deltog Sargon Hawsho, Josef Kopar och Ashur Kerimo.

Föreläsning hos AKF i Norsborg om Antropologi projekt 
27 maj: Sargon Debasso som sitter i styrelsen för den nybildade Dolabani stiftelsen 
informerade om assyrisk historia, identitet och benämning. Cirka 17 personer från 
AKC var på plats. Syftet med projektet är bl.a. att genom internationell baserad 
forskning beskriva assyriernas koppling från dagens assyrier till fornassyrierna. Efter 
mötet utlovades 10 000 kr i bidrag av AKC till stiftelsens verksamhet. 
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Fehmi Bargello signerar sin nya bok.
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Assyriska Kulturföreningen i Norrköping och Mesopotamiska förenin-
gen i Linköping besökte AKC
14 augusti: över 60 personer var närvarande. Dagen började med samling klockan 
11 och fortsatte med grupparbete, med syfte att byta erfarenheter. Klockan 13:00 
hölls föreläsning av Sargon Debasso från Dolabani föreningen om benämningskon-
flikten och försöken att ändra assyriska benämningen till syriska/syrianska genom 
åren. Dagen avslutades med grillservering. 

Dolabani föreningen: Dolabani Stiftelsen är en nybildad organisation som har flera 
olika projekt, bland annat antropologiprojektet om assyrisk historia. Syftet med 
projektet är bl.a. att genom internationell baserad forskning beskriva assyriernas 
koppling från dagens assyrier till assyrierna från det fornassyriska riket. Det finns 
även andra projekt som kommer att presenteras inom kort. Kostnader för de plane-
rade projekten uppgår till cirka 500 000 kr. De har redan samlat in 300 000 kr. AKC 
beviljade 10 000 kr i bidrag till deras projektet.

Samarbetsmöte mellan assyriska föreningar i Botkyrka
1 september: Sargon Hawsho som deltog på mötet skrev följande: “Vi har inte kun-
nat bilda en kommitté ifrån de fyra assyriska föreningarna i Botkyrka. Assurförenin-
gen deltog inte på mötet. Assyriska Familjeföreningen ser positivt på samarbetet, 
men tycker det än så länge för tidigt för dem att delta innan deras förening har fått 
ett fotfäste. Det har uttryckts också en önskan om att minimera kommitténs befo-
genheter till att endast bli en idrottskommitté. Men även där har vi inte lyckats bilda 
en kommitté. Ett misslyckande har varit att för få ifrån respektive förenings sty-
relser deltagit i dessa möten. Det kan endast tolkas som att ett ointresse finns. Som 
sagt har vi idag inte kunnat enas kring bildandet av en samarbetskommitté. Men 
samarbeten kommer fortsatt att bedrivas föreningarna emellan. Vi har trots detta 
“misslyckande” lyft upp frågor som kanske inom en snar framtid kommer behöva 
“dammas” av. Mötet hoppas på bättre initiativ till samarbete i framtiden.” 
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Från vänster: kvinnosektionerna från de tre föreninganar diskuterar samarbete. Från höger: ungdoms-
sektionerna planerar för framtiden.
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AUF Dialogträff hos AKC
4 september: AUF anordnade en dialogträff för sina medlemsföreningar i syfte att 
diskutera viktiga frågor relaterade till den assyriska verksamheten i Sverige. Ex-
empelvis om planerna på att köpa en fastighet för våra  tre riksförbund (ARS, AKF, 
AUF) samt att diskutera om relationerna mellan medlemsföreningar och AUF. Dita 
Kleman, Naramsin Poli och Gabriel Baryawno representerade AKC på mötet.

 
 
 
 
Kemal Yalcin besöker AKC
9 oktober: turkiska författaren som har skrivit sin senaste bok om bl.a. Seyfo, besökte 
AKC för andra gången. Han informerade om bakgrunden till hans senaste bok som 
innehåller över 100 sidor om Seyfo och som är baserade på hans besök till Turabdin 
och om forskningen han gjort om Seyfo. Cirka 40 personer var närvarande. 

 

 
Planeringsmöte för att starta musikundervisning i samarbete med ABF
22 oktober: vid mötet närvarade Mousa Elias och George Baryawno. Sex stycken 
barn anmälde sig till kursen som startartade fredag den 29 oktober mellan 17:30 
– 19.00. Kursen kommer att hållas varje fredag tills vidare. Annonsering om kursen 
har även publicerats i medlemsbladet för november månad. Det är ABF som betalar 
arvode till Mousa Elias.
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Bilden, vänster: representanter från olika assyriska föreningar i Sverige i möte med AUF. Dita Kleman, 
AKCs ordförande representerade föreningen. Bilden, höger: Sanharib Shamoun, AUFs ordförande, berät-
tar om AUF och om bakgrunden till dialogträffen.
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Avslutningsfest för Assyriska FF i S:t Georgis kyrka i Hallunda
12 november: Arrangörer var AKC och AKFB. Cirka 350 personer var närvarande. 
Ashur Kerimo, Josef Kopar och Iskender Lahdo från AKC hjälpte till med olika arbet-
suppgifter före och under festen. 

Möte med ARS angående Webb TV
19 december: närvarande från ARS var Ilhan Debasso, Aznif Demir och Sait Yildiz. 
Från AKC var Sargon Hawsho, Ninib Baryawno, Nahir Poli, Josef Kopar och George 
Baryawno närvarande. ARS representanter informerade om bakgrunden till att vilja 
använda en del av AKC lokaler för en ny Webb-TV som är tilltänkt att starta under 
våren 2011. Mötet avslutades efter att AKC representanter ställde frågor kring 
projektet gällande ekonomin, tidsplanering, personal, principer, objektivitet och 
projektledare.

Assyriskt julbord – en ny favorit (från Hujådå)
Ett förhållandevis nytt fenomen i Sverige är anordnandet av assyriska julbord i 
föreningsregi när det vankas mot juletider. Hujådå har talat med tre föreningar som 
prövat konceptet på var sitt sätt för att ta reda på deras erfarenheter. 
Som för all annan verksamhet så är det viktigt att de assyriska föreningarna i Sverige 
utvecklar sig och hittar nya aktiviteter som attraherar medlemmarna. Som ett led i 
det har det på senare år dykt upp assyriska julbord lite här och var i Sverige och det 
verkar ha blivit lite av en ny favorit.

I grunden rör det sig om en fusion mellan den svenska julbordsmodellen och den 
assyriska mattraditionen. Istället för, eller ibland tillsammans med, lax, sill och 
skinka så dukas maträtter som aprach/vinbladsdolmar, hummus/kikärtsröra och an-
dra läckerheter från Beth Nahrin upp på det avlånga bordet. I helgen som kommer 
arrangerar inte mindre än tre assyriska föreningar julbord med assyriskt tema.

Först ut är Assyriska föreningen i Järfälla, en förening i Stockholms utkanter, som ar-
rangerar sitt assyriska julbord i form av ett knytkalas där varje familj tar med sig en 
maträtt och tillsammans får man ett bord fyllt av assyriska godbitar. 
– Vi testade det förra året och det  
funkade väldigt bra. Responsen från  
medlemmarna var oerhört positiv så 
 nu siktar vi på att göra det till en årlig  
tradition, säger Sito Aydin, vice ordf- 
örande i Assyriska föreningen i Järfälla. 
– För oss är det viktigt att aktivera våra  
medlemmar och det är anledningen till   
att vi valde ett julbord i just den formen.  
Det är ett bra tillfälle att samla många av 
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Julbord på AKC.
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föreningens medlemmar, fortsätter Sito Aydin som också nämner att stämningen 
sist var så bra att folk ville stanna hela kvällen.

Hon berättar att föreningen gör detta i mångt och mycket för att bevara och visa 
upp de assyriska maträtterna och föra dem vidare till föreningens yngre medlem-
mar. Mycket var gott på förra årets julbord, men något som stack ut bland ovan-
ligheterna som särskilt välsmakande var den fyllda lammbringan.

Assyriska föreningen i Västra Frölunda är näst på tur och tar i samband med sitt 
julbord lördagen den 11 december in en sångare och siktar in sig på en helkväll 
tillsammans med sina gäster. Där har man att se fram emot en god blandning av 
svensk och assyrisk mat, skön assyrisk musik

 
 
Med den fullsatta lokalen var stämningen hög. Det som upplevdes som negativt var 
att maten inte var tillräkligt varmt. Det får personalen tänka på till nästa års Julbord

Styrelsen vill framföra särskild tack till personalen som även i år lyckades anordna 
julbord med många assyriska rätter. Ett stor tack även till Ungdomssektionen som 
ställde upp med att passa och aktivera barnen i den hyrda lokalen som ligger under 
föreningens lokal. Barnen hade fått eget bord dukat med de rätter som fanns på 
menyn. 
– Vi började med detta 2008 som ett sätt för oss att hylla och uppskatta Habib 
Mousa som en stor assyriska sångare, sedan utvidgade vi det till att bjuda andra 
sångare, berättar Aslan Akbas som är ordförande i Assyriska föreningen i Västra 
Frölunda. 
- Stämningen brukar vara på topp, efterfrågan på biljetterna har alltid varit stor, 
medlemmarna väntar på att få delta på denna tillställning, säger Aslan Akbas, , och 
lägger till att aprach/vinbladsdolmar och assyrisk köttgryta tillhör publikfavoriterna

Sist ut är AKC som håller sitt julbord den 12 december som lockade över 130 del-
tagare - både barn och vuxna. Över 40 stycken assyriska maträtter ingick i årets up-
plaga av julbordet. Det som var nytt för i år är ”Qaliye” med burgul, som var mycket 
omtyckt och tog slut ganska snabbt. På AKC har man hållit assyriskt julbord flera år i 
följd och det är god och framförallt glad stämning i lokalen medan gästerna plockar 
tallriken full med julmat.
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Vänstra bilden: Sargon Kerimo och Brola Poli på årets julbord. Högra bilden: vy över 
deltagarna på årets julbord i föreningens lokaler i Hallunda.
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- Vi började med detta för fem-sex år sedan för att visa vår matkultur till den kom-
mande generationen och valde att göra det genom att skapa en motsvarighet till 
det svensk julbordet, säger George Baryawno hos AKC.

Han beskriver responsen på föreningens julbord som enbart positiv och menar att 
det beror på att det julbord som dukas upp är en fröjd både för öga och gom. 
- Vi får ofta höra att det är en wow-känsla gästerna får, dels över att det är assyrisk 
mat, dels att det är så varierat, sen är det också väldigt prisvärt, berättar George 
Baryawno.

Bilden är entydig, alla tre föreningar som Hujådå har varit i kontakt med har positiva 
erfarenheter från den nyskapande aktiviteten och en nya assyriska favoriten stavas i 
och med det Assyriskt julbord. Ska du bara äta ett julbord i år så se till att det blir ett 
assyriskt sådant, nu när chansen finns.   

AKC reviderades för år 2009
Bakgrund 
AKC valdes ut för revision enligt ett brev från Botkyrka Kommun den 20 april 2010. 
Föreningen granskades för genomförd verksamhet år 2009 efter att ha lämnat 
följande handlingar till kultur- och fritidsförvaltningen:

• Ekonomisk planering avseende budget för verksamhetsåret 2009.

• Verifikationer och kontoutdrag från post-/bankgiro för verksamhetsåret 2009.

• Huvudbok/transaktionslista etc. 2009.

• Resultat/balansrapport per 31 december 2009.

• Aktuell medlemsförteckning per 31 december 2009.

• Redovisning av hur deltagarbesök registreras i föreningen (närvarokort eller 
annat alternativ).

• Ifylld enkät.

Föreningen fick hämta materialet från Kultur- och Fritidsförvaltningen efter genom-
förd revision. Handläggaren för föreningsbidrag kontaktade föreningen för att boka 
ett gemensamt möte med föreningen och revisorn för att gå igenom resultatet av 
revisionen och eventuella kompletteringar.

Utvalda föreningar revideras 
Kultur- och Fritidsnämnden genomför på uppdrag av Kommunfullmäktige up-
pföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Tre föreningar valdes 
ut för revision med kommunal revisor under året 2010. Revisionen ska förutom den 
ekonomiska granskningen se över föreningens insatser i relation till de riktlinjer 
som finns för föreningsbidragen.
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Riktlinjer som föreslås särskild granskning:
• Skapa positiva fritidsmiljöer och mötesplatser.

• Stimulera de föreningar som aktivt samverkar med andra aktörer i lokalsam-
hället.

• Främja jämställdhet och lika behandling.

• Ungdomar ska ges möjlighet till inflytande och att deras engagemang, ska-
pande förmåga och kritiska tänkande tas tillvara som en resurs.

Följande föreningar blev uttagna till revision:
• Eriksbergs BK

• Botkyrka Vi Unga krets

• Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

AKC får godkänt
Den 10 juni, kallades AKC till ett möte med kommunens revisor och en representant 
från Kultur och Fritid. Enligt revisorns rapport har AKC skött sin ekonomiska förvalt-
ning helt i enlighet med de gällande regler och normer. Även verksamheten hade 
genomförts i enlighet med den planerade verksamhetsplanen. Inga anmärkningar 
eller påpekelser kunde hittas. AKC representerades av AKCs kanslichef George 
Baryawno.
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Enkido Poli, styrelseordförande för AUG tar emot årets assyrier pris från Dr. Meleks hemlands-
fond. Ceremonin ägde rum i Assyriska fotbollsföreningens lokaler i Södertälje.
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Kvinnoverksamhet

Kvinnosektionens styrelse hade sitt årsmöte 2009 och valde en ny styrelse för en 
två-års mandatperiod.

Förutom aktiviteterna som sektionen anordnat under år 2010, som framgår nedan, 
har styrelsen varit aktiv i föreningens andra verksamhetsområden och hjälpt till 
med planering och andra viktiga frågor.

Kvinnostyrelsen är representerad i föreningens huvudstyrelse, där de har en plats 
med rösträtt. De har även varit aktiva i deltagandet av måndagsträffarna och andra 
möten.

Yildiz Kerimo som arbetar på heltid och står till sektionens förfogande har varit den 
drivande kraften för kvinnosektionens verksamhet. Hon har även representerat 
föreningen i Hallunda/Norsborg Föreningsråd, planeringsmöten för Internationella 
Kvinnodagen och många andra aktiviteter som har anordnats i samarbete med 
andra organisationer.

 
Aktiviteter 2010
Hana Hana Qritho
Den 14 februari 2010 firades traditionella Hana Hana Qritho i föreningens lokaler. 
Med musik, dans och utställning av dockan som föreställde Hana Qritho, var pro-
grammet lockande för alla medlemmar som var närvarande.

AKC bjöd sina medlemmar på den traditionella maten (burgul med stektägg), kaffe 
och kakor. Aziz Hawsho berättade om betydelsen och meningen med firandet av 
denna dag. 

Medlemmar från sektionen visade upp en sketch om firandet av Hana Qritho i 
hemlandet Turabdin. Många medlemmar hade lockats till denna dag som är högt 
uppskattad. Det rådde hög stämning under kvällen.
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Hana Hana Qritho på AKCs lokaler i Hallunda. 
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Internationella kvinnodagen
När AKC firade kvinnodagen den 8 mars var det många som ville delta. Förutom 
besök av politiker stod även livemusik och dans på programmet.

För att extra uppmuntra de assyriska lokalföreningarna till att fira kvinnodagen gick 
AKF i år ut med ett pengabidrag. Några föreningar nappade, däribland AKC.

Det var trångt och varmt men lärorikt och inspirerande. Så sammanfattar många 
besökare kvinnodagsfirandet på AKC. Föreningen hade i samarbete med bland 
annat kvinnojouren Regnbågen, ABF Botkyrka-Salem samt Socialdemokraterna (S)-
kvinnor valt att uppmärksamma dagen till ära med sång, dans och tal.

I den fullsatta lokalen fick besökarna ta del av tal  
från bland annat riksdagsledamoten Ylva  
Johanssons (S). Hon betonade vikten av  
kvinnodagen och varför det är viktigt att fira den. 

Under kvällen kunde även besökarna skaka  
höfter och axlar till toner av Nadia Louis och  
hennes band (se bild höger). 

Knytkalas för män och kvinnor
Söndagen den 7 november 2010 anordnade kvinnosektionen knytkalas för både 
män och kvinnor. Kvällen började kl 18:00 och avslutades 22:00. I programmet 
ingick dans, musik, sketcher och lekar. Alla hade någon maträtt med sig och åt 
tillsammans från det dukade bordet. Festen var väldigt trevlig och alla hade kul. Vad 
som var roligast är de berättelser som berättades av flera deltagare under kvällen.

Julfest för hela familjen
Söndag den 19 december anordnades en fest för hela familjen med anledning av 
Jul och Nyårsfirandet. Festen började kl 16:00. I den fullsatta lokalen innehöll pro-
grammet musik, mat samt utdelning 
av presenter för barn av Jultomten.  
Presenterna sponsrades  
av Assyriska FF som bestod av  
pennskrin för barn och  
reflexer för de yngre barnen. 
Båda paketen innehöll även godis.  
Föreningen bjöd på fika m.m.  
till både barn och vuxna.
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Påsk/Kha b´Nison fest 
Den 1:a april 2010 arrangerade Kvinnosektionen en fest för hela familjen med 
anledning av Påsk och Kha b`Nison. Lokalen var fullsatt med både barn och vuxna. 
Innan festen hade Selma Hawsho hjälpt barnen med påskpyssel, sminkning inför 
festen. 

Murat Poli läste en dikt om  
betydelsen av påsk och  
Kha b´Nison. Programmet  
innehöll många andra  
kulturella inslag.  
Påskägg och godis delades  
ut till barnen. 

Vi firar Mors dag varje år” (Linda Asmar, Hujådå)
När dagen som hyllar mödrarna är kommen firar Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
stort - varje år. Denna gång slöt ett 30-tal kvinnor upp på en restaurang för mat i 
överflöd och härlig sång och dans.

- Mors dag är, precis som Kvinnodagen, en viktig dag för medlemmarna i vår 
förening. Det är mamman som föder barnen och som till stor del uppfostrar dem 
- därför är det viktigt att vi uppmärksammar dagen. Vi firar varje år, säger Yildiz 
Kerimo, kanslist på Assyrien Kulturcenter i Botkyrka.

Föreningen planerar Mors dag i tid. Vissa år firar de med samkväll i de egna lokaler-
na andra gånger på bortaplan. I år bokades bord på Olles Krog i Tensta. 

Ett 30-tal mödrar från ung ålder till närmare pensionsåldern slöt upp för att visa up-
pskattning till varandra. Under kvällen bjöds det på orientalisk matbuffé, sång och 
dans. På krogen fanns andra grupper assyrier från Tensta som även de firade Mors 
dag.

- Det var lite trångt men vi hade en trevlig kväll tillsammans och vi känner oss 
nöjda, säger Yildiz Kerimo. 

I bilden syns från vänster Evelin Kerimo. Från höger Yildiz  
Kerimo, Seyde Hawsho och Pero Dag.
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Kvinnokonferens

Under två dygn i oktober anordnade Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) en 
kvinnokonferens. Nedan följer texter och sammandrag från konfenrensen som ägde 
rum mellan 16-17 oktober 2010 i Folketshus i Hallunda.

Historisk konferens gav nytändning (Linda Asmar, Hujådå)
AKFs ordförande Afamia Maraha öppnade den internationella konferensen med en 
historisk tillbakablick. 
“Det här har varit en dröm för oss i många år”. 

Två dygn senare hade man överträffat drömmen!

Ett nätverk för assyriska kvinnor i världen. Det var ett av huvudmålen med AKFs 
internationella konferens i Folkets hus i Hallunda. Drygt 180 deltagare från Tyskland, 
Holland, Syrien och hela Sverige hade samlats för att insupa ny kunskap.

AKF hade bjudit in föreläsare från olika länder för att få en helhetsbild om hur den 
assyriska kvinnan har det i världen. 

• Chamiram Hanna, Syrien berättade om kvinnans roll i sitt hemland. 

• Elena Piraeva, Georgien, gav en inblick i de assyriska kvinnornas situation i sitt 
hemland.

• Anisa Said, Tyskland, om den assyriska kvinnans självständighet och hälsa. 

• Attiya Gamri, Holland, om levnadsförhållanden för assyriska kvinnor i Irak före 
och efter Saddam. 

• Ninwe Maraha, USA om hur assyriska kvinnors organisering skiljer sig i USA 
från Sverige. 
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Varje föreläsare utgjorde en pusselbit som tillsammans gav en världsomspännande 
bild om hur den assyriska kvinnan har det samt vilka kanaler man kan använda för 
att börja nätverka.

Den föreläsning som berörde deltagarna mest var Attiya Gamris om den assyriska 
kvinnan i Irak. 

- Det pågår ett folkmord på vårt folk idag, var Gamris budskap.

Hon inte bara berättade om konkreta fall med massaker utan visade även en doku-
mentär som hon tillsammans med holländska journalister gjort i Irak. Efter hennes 
tal samlades massvis med deltagare runt henne med tårar i ögonen. Allihop frågade 
hur de kunde hjälpa till. När dagen var över hade kvinnorna samlat ihop mer än 10 
000 kronor att skänka till lobbyorganisationen Assyrian council of Europe. 

Mellan föreläsningarna delades de 180 deltagarna in i mindre grupper för att när-
mare diskutera frågeställningar. Under första workshopen ville AKF ha svar på: vilka 
fördelar finns det med att skapa ett nätverk mellan assyriska kvinnoorganisationer 
på internationell nivå och hur kan det förverkligas? Andra workshopen: Hur kan 
AKF arbeta för att stärka assyriska kvinnor i hemlandet? 

Senare fick grupperna i storgrupp lyfta fram sina bästa idéer.

Lördagskvällen avslutades senare med en kulturafton där skådespelerskan Yelda 
Hadodo framförde delar av föreställningen Iamjustagirl vilket blev en succé. Dä-
refter fortsatte kvällen med assyrisk folkdans till toner av sångerskan Orshina och 
senare Numan Kass Elias. 

Responsen efter konferensen tyder på att den var uppskattad. Många redan aktiva 
profiler berättar om hur de fått en nytändning att fortsätta att göra ett gott jobb för 
den assyriska kvinnan. Andra som slutat berättade att de nu vill tillbaka. 

Konferensen var en dröm och nu har drömmen överträffats!

 
 
 
Kvinnosektionens roll i kvinnokonferensen: Cirka 180 personer från olika delar av 
världen deltog på AKFs internationella konferens.  Från AKC deltog 18 personer. 
AKC lagade mat för konferensdeltagarna samt ställde upp med transport.
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“Ändra åsikter men behåll värderingar” (Linda Asmar, Hujådå)
Hemligheten bakom en god ledare är bra självkänsla och bestående värderingar. 
Det fick ett 40-tal kvinnor lära sig under AKFs ledarskapsutbildning i Norrköping i 
helgen. 

- För att du ska kunna leda en grupp så måste du först få förtroende av gruppen. Du 
ska kunna ändra åsikter men inte dina värderingar, säger kursledaren Soledad Piñero 
Misa. 

Deltagarna, som bestod av kvinnor från olika assyriska föreningar i landet, fick 
många aha-upplevelser under tvådagarskursen i Norrköping. Soledad visade på 
sambandet mellan värderingar, ledarskap och självkänsla. 

- Du som chef eller ledare kan inte alltid vara omtyckt av hela din grupp men du 
måste kunna vara likadan mot allihop. Och du ska vara sig själv oavsett om någon 
smartare, snyggare omringar dig.

Soledad Piñero Misa har med sina 32 år redan en lång meritlista med olika jobb i 
ledarpositioner. Hon har bland annat varit generalsekreterare för LSU, Sveriges 
ungdomsorganisationer och kanslichef för Ungdomar mot rasism. Idag driver hon 
Diferencia som är ett socialt företag som utbildar företag i ledarskap, samverkan 
och mångfald. 

Under ledarskapsutbildningen varvade Soledad teori med praktiska övningar där 
kvinnorna själva fick tillämpa sina kunskaper. Det var alltifrån konflikthantering och 
att prata inför en grupp, till konsten att lyssna och förstå en annan.

En åsikt som tände debatten ytterligare.  
- Utan föreningar existerar inte AKF. Vi behöver föreningarna och det är inget nega-
tivt med att ungdomarna engagerar sig i svenska organisationer. De får ny kunskap 
och ett nätverk som de sedan kan ta med sig till sin assyriska förening, säger Samira 
Barmano. 
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Elisabeth Nison: 
- Jag vill trycka extra på barnlägrena. Det var längesedan jag hörde om att vi hade 
ett ordentligt läger. Det är där barnens identitet växer, det är där drömmarna tar fart 
och det är där de finner sina assyriska förebilder. 

Många nickar till bland åhörarna - barnlägrets betydelse var något som de flesta 
verkade hålla med om.  
- Min son var på läger med Stockholmsföreningarna i somras. Han var så nöjd, han 
fick nya vänner och de umgås fortfarande med varandra, säger Nursel Awrohum. 

Munira Maraha fortsätter: 
- Lägerverksamheten är inte bara bra för barnen, det är ett bra sätt att locka dit 
föräldrarna också. De skjutsar barnen och stannar oftast kvar en stund och vissa-
föräldrar är delaktiga i aktiviteterna och organiseringen.  
- Om mamman tar ett steg in i föreningslivet så följer oftast barnen med. I Nor-
rköping har vi en bra kvinnosektion som aktiverar kvinnor och barn, säger Meryem 
Demirel. 

Maha Chamoun vill rikta in sig på de nya mammorna: 
- Vi måste väcka intresse hos de nya mammorna. De aktiverar sina barn med basket, 
musik och annat och har en helt annan prioritet än vad vi hade förr i tiden. Det är 
vårt ansvar att locka hit dem.  
- Det är tufft, oavsett om vi vill eller inte så kommer saker och ting förändras, säger 
Yildiz Kerimo.

Afamia Maraha, ordförande för AKF avslutade debatten: 
- Vi som ledare måste ta ansvar och vi måste medge att vi har ett stort ansvar. Det 
är inte medlemmarnas fel, det är ledarna som inte lyckas locka hit dem. Nu måste vi 
samarbeta för våra föreningar och förbund, kvinnorna och hela folket. 
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Assyriska Kvinnoförbundets huvudstyrelse. Från vänster: Afamia Maraha, Behie Poli, Samira Gergeo, Nah-
rin Kesenci, Meryam Abdulahad, Sara Barmano, Sema Arslan och Kima Isskandar. Foto: AKF. 



Barnverksamhet  24

Barnverksamhet

Öppenverksamhet för barn och unga föräldrar (Selma Hawsho) 
AKC styrelsen har tillsammans med ungdoms- och kvinnosektionen sedan länge 
diskuterat om olika vägar att locka barn och ungdomar till föreningen tillsammans 
med sina föräldrar.  Under våren beslöt kvinnosektionen att starta en ny verksamhet 
som byggde på att anordna aktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 0-15 år. 
Målgruppen skulle vara förutom barn, även unga föräldrar i åldrarna 25-40 år. Sty-
relsen trodde starkt på att man skulle kunna nå en ny målgrupp genom den öppna 
verksamheten. 

Selma Hawsho, en ung nybliven förälder med tidigare erfarenhet av arrangemang 
av barnaktiviteter, fick i uppdrag att planera verksamheten för att anordna aktiv-
iteter med olika teman varannan fredag mellan 17:00 – 19:00. Under tiden barnen 
deltar i aktiviteterna skulle föräldrarna sitta i föreningen och fika tillsammans. På så 
sätt engageras även unga föräldrar i föreningen genom att fika, diskussion och även 
hjälpa till föreningens personal vid genomförandet av aktiviteter.

Verksamheten satte igång den 1 april och avslutades med en fest den 19 decem-
ber med anledning av jul- och nyårsdagarna. Efter varje aktivitet dokumenterades 
antalet deltagare, aktiviteter och vid föreningens presidiemöten på måndagar 
utvärderades verksamheten. Efter att ha genomfört verksamheten i 14 omgångar 
kan vi konstatera att den har varit framgångsrik där många barn och unga föräldrar 
varit med i verksamheten och uppskattat den väldigt mycket. 

Sammanfattning av barnverksamheten: verksamheten som har bedrivits under 
perioden 1 apri till 19 december 2010 har utan tvekan varit framgångsrik. Faktorer 
som varit avgörande är Selma Hawsho med sin erfarenhet, föreningens personal 
som stod för servering, och barnpassningen. Efter åtta månaders erfarenhet och 
med facit i hand kommer föreningen att satsa mer på att utveckla verksamheten.
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Föreningens ekonomiska situation kommer att vara en annan avgörande faktor för 
satsningens omfattning och verksamhetens kvalitet. 

AKC styrelsen vill framföra ett stor tack till Botkyrka Kommun och Assyriska Ung-
domsdistriktet i Stockholm för det ekonomiska stödet till denna verksamhet. 

Deltagarstatistik:

Datum:   Barn 0-15 år: Vuxna: Tema: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-04-01  27  10 Påskpyssel, fest  
2010-04-09  40  20 Tårttävling 
2010-04-23  45  20 Målning 
2010-05-07  28  17 Plantering, pingisturnering 
2010-05-21  20  18 Olika inomhusaktiviteter 
2010-08-06  20  20 Olika inomhusaktiviteter 
2010-08-20  27  10 Bakning, bakelser med frukt 
2010-09-03  27  10 Folkdansträning 
2010-09-17  16  15 Olika inomhusaktiviteter
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Bilder från barnaktiviteterna under 2010. Vänster, högst upp: Selma leker “trasleken” med barnen.  Vänster, 
längst ner: Selma lär barnen göra “aprach”. Höger, högst upp: tårttävlingen ska avgöras och föräldrana är 
ivriga om vem som vunnit (från vänster Nineveh Dag, Nineveh Baresso och Nineveh Varli). Höger, längst 
ner: barnen har pyssel med Selma.
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Ungdomsverksamhet

Förord
Den 21 februari 2010 hade ungdomssektionen årsmöte på AKCs lokaler för attvälja  
ny styrelse. Naramsin Poli blev vald till ordförande och resten av den nya styrelsen 
skulle bestå av Gabriel Baryawno, Bethnahrin Hawsho, Tobil Poli, Sebrin Poli, Ninos 
Lahdo och Aksel Kerimo. Det skall nämnas att Gabriel Baryawno blev ny ordförande 
efter sommaren när Naramsin Poli flyttade till USA. 

Samtliga i den nya styrelsen såg fram emot ett år där vi skulle göra allt för att en-
gagera våra ungdomar genom olika aktiviteter. Förutom återkommande aktiviteter 
hade ungdomssektionen två uttalade huvudmål för verksamhetsåret 2010, dessa 
var ett välplanerat och storartat sommarläger samt en totalrenovering av ung-
domsrummet. Dessa i kombination skulle hjälpa ungdomssektionen att dels locka 
ungdomarna till föreningen men även att behålla dessa kvar i verksamheten.

Första aktiviteten vi valde att genomföra var en skiddag i Flottsbro som satte an 
tonen för resten av året. Vi lyckades locka dit totalt 29 ungdomar och för oss i den 
nya styrelsen var det ett stort framsteg, speciellt med tanke på att en liknande aktiv-
itet en månad tidigare endast lockade 8 personer. Succén fortsatte med aktiviteter 
som Champions Leaguekvällar, grillkvällar och annat roligt som lockade många.  
Under tiden planerades sommarens stora verksamhet för fullt. En kommitté 
bestående av Gabriel Baryawno, Naramsin Poli och Ninib Baryawno hade ledde 
arbetet för sommarlägret. Kommittén hade hörsammat tidigare önskemål och 
resultatet blev därför ett längre läger (9 dagar), fler deltagare ifrån andra förenin-
gar (Hallunda, Norrköping, Södertälje, Upplands Väsby och Linköping) och ett nytt 
koncept. Vi hade nämligen minskat till endast 4 föreläsningar och satsade istället på 
problem baserat lärande (PBL) som gick ut på att grupperna fick varsin fråga som 
de tillsammans skulle lösa genom att samla in information, bearbeta denna och 
slutligen redovisa för alla.

Sommarlägret blev en stor succé, resultatet kan vi se än idag då i princip samtliga 
deltagare fortfarande håller kontakten. Allt fler deltagare ifrån sommarlägret söker 
sig till våra aktiviteter och intresset för föreningslivet har vuxit. Detta visar vikten av 
att arrangera sådana aktiviteter som vi kallar för nytta- och nöje aktiviteter. 

Efter sommaren och den obligatoriska lägeråterträffen återupptog vi verksamheten 
och bland de mest lyckade aktiviteterna kan El Clasico (tungviktsmötet mellan Bar-
celona och Real Madrid) nämnas. Ett stort antal medlemmar i alla åldrar sökte sig till 
AKC för att avnjuta god mat (Tapas) och en välspelad match. En viktig aspekt som 
diskuterats flitigt i ungdomssektionen är kontakten med AUF och hur denna måste 
stärkas. De första stegen har tagits i form av ett möte med AUF och andra förenin-
gar i AKC:s lokaler samt att vi även lyckades skicka ett lag ifrån vår förening som 
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deltog i spökbollsturnering Ashur Cup i Södertälje. Detta är dock bara början och är 
något som blivande ungdomsstyrelse måste fortsatte bygga vidare på.

I skrivande stund är renoveringen av ungdomsrummet fortfarande i gång men vi 
hoppas kunna presentera och inviga denna under februari månad. I och med detta 
har vi avklarat det andra av våra två stora huvudmål för detta verksamhetsår. Vi 
hoppas att ungdomsrummet utgör ett viktigt verktyg för den blivande styrelsen i 
jakten på nya framgångar med ungdomsverksamheten.

Vi i ungdomsstyrelsen vill tacka för oss och önskar nästa styrelse nya framgångar 
med ungdomsverksamheten!

Gabriel Baryawno, ordförande ungdomssektionen.

Aktiviteter under 2010

Skidåkning i Flottbro och filmvisning på AKC 
4 mars: under sportlovet åkte 
ungdomarna till Flottbro för att  
åka skidor. Vi hade planerat att,  
förutom skidåkning, grilla  
samt fika och umgås. Vi samlades  
framför skiduthyrningen 13.00  
för att alla skulle hjälpa varandra  
och hyra tillsammans. Det var  
ungefär 20 ungdomar som åkte   
skidor. Resterande 9 personer  
valde att ta  det lugnt i cafeterian  
och ta en kopp kaffe.  Senare vid  
16:00 började vi förbereda grillen.  Vi hade tagit med oss korv med bröd plus till-
behör, kaffe och varm choklad. Alla ungdomar kom in droppande och tog ett par 
grillade korvar snabbt för att hinna åka vidare. Många valde att stå kvar vid  grillen 
för att värma sig eftersom det var ganska kallt och blåsigt. Vi avslutade dagen på 
Flottbro 18.30 då vi lämnade in skidorna och många åkte hem. Men cirka 10 ung-
domar åkte vidare till föreningen för att avsluta med en film. Hela dagen var väldigt 
lyckad och vi från den nya ungdomssektionen var väldigt nöjda med årets, för oss, 
första aktivitet.

Chelsea – Inter och Tacobuffé i AKC 
16 mars: AKCs ungdomssektion anordnade en fullspäckad kväll med stor underhåll-
ning i form av kvartsfinalreturen mellan Chelsea och Inter. Matchen visades som 
vanligt på bioduk. På menyn stod  en stor tacobuffé. Matchen slutade tillslut 1 – 0 
till Inter vilket ledde till blandade miner bland deltagarna, som var cirka 30 personer 
denna kväll.
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Chillkväll  
8 april: denna dag hade vi planerat att vi skulle umgås och ha lite mindre aktiviteter 
i föreningen. Kvällen blev lyckad med cirka 20 ungdomar som bl.a. spelade pingis 
och kollade på film. Dessa chillkvällar är populära bland våra deltagare då de får 
träffa varandra och umgås. Vi hade anordnat en liten pingisturnering för de som 
ville och vinnarna fick varsin biobiljett.

Grillafton i Flottbro
14 maj: delvis regnigt och grått väder stoppade inte de 25 ungdomar som begav 
sig till Flottbro för att grilla. Här umgicks vi tillsammans och avslutade kvällen med 
en stor brasa och en massa roliga historier, gåtor och lekar. En väldigt trevlig kväll 
där ungdomar ifrån många olika åldrar närvarade. Vad gäller maten så blev ingen 
besviken när Ferit Poli styrde och ställde vid grillen.

 
Champions League final och grill på AKC
22 maj: dags för den stora Champions League finalen mellan Bayern München och 
Inter. Till matchen hade vi förberett god mat i form av grill. Vi var 45 personer som 
följde finalen på bioduk. Det var Inter som vann finalen efter två vackra mål av 
Milito och för Interfansen på plats var det stor lycka efter att ha väntat på detta i 
flera år.

Fotbolls VM 2010
Juni och juli: under sommaren spelades fotbolls VM i Sydafrika och AKC visade en 
hel del matcher där antalet närvarande varierade beroende på vilken match som 
spelades. Speciellt Spaniens matcher följdes noga på AKC och slutligen stod de 
även som segrare i finalen mot Holland, något som säkerligen gladde många av 
våra medlemmar.

Akkad Sommarläger 
17 - 25 juli: årets höjdpunkt för alla våra ungdomar. Det är alltid detta de ser fram 
emot mest. Förväntningarna är alltid skyhöga och det är inte alltid man kan mots-
vara dessa. I år så motsvarades inte bara förväntningarna, de överträffades! Detta 
läger hade allt: intressanta föreläsningar och grupparbeten samt roliga aktiviteter 
som fotbollsturnering, gåtjakt och vattenkrig och mycket mer (läs mer nedan).
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Chillkväll   
22 oktober: fredagen den 22 oktober hade vi en chillkväll i föreningen där menin-
gen var att bara träffa varandra och umgås. Vi hade dekorerat föreningen med lite 
värmeljus och annat trevligt för att skapa en mysig känsla. Vi var cirka 15 personer 
som närvarade och hade det allmänt trevligt.

Halloweenkväll för yngre  
1 november: fredagen den 1 november hade vi Halloweenfest i föreningen. Mål-
gruppen var 8 till 15 år och hela 35 barn och ungdomar deltog vilket bidrog till en 
lyckad aktivitet.

Beachvolleyboll i Södertälje 
20 november: detta var första gången vi testade på inomhus beachvolleyboll i 
Södertälje. Cirka 15 ungdomar trotsade kylan och begav sig till inomhushallen med 
sandtäckta volleybollplaner. Samtliga tyckte att det var jätteroligt och vi kommer 
säkerligen göra om detta.

Spansk fotbollskväll  
27 november: El Clasico mellan Barcelona och Real Madrid. Stormatcher av denna art 
går inte ungdomssektionen förbi. Det var en självklarhet för oss att visa matchen på 
bioduk. Med tanke på matchens dignitet ville vi krydda på kvällen med lite god mat 
och vad passar bättre en spansk stormatch än tapas. Vår succékock ifrån sommarlä-
gret Ferit Poli tog på sig ansvaret att tillreda spanska smårätter såsom marinerade 
kycklingvingar, hackad chorizo i tomatsås, kryddade oliver och vitlöksbröd mm. Sin 
vana trogen gjorde han ingen besviken.  Cirka 50 personer i olika åldrar var med 
och bevittnade en historisk match där Barcelona vann med hela 5-0, en minnesvärd 
kväll på alla sätt och vis. 
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Ungdomssektionen  30

 
Akkad Sommarläger 2010
 
Under sommaren, mellan 17 till 25 juli, arrangerade AKCs ungdomssektion i samar-
bete med andra assyriska föreningar i Sverige ett sommarläger för ungdomar i ål-
drarna 15 till 23 år.  Ungdomslägret som var på Ansgarsgården utanför Flen lockade 
över 45 deltagare och 10 ledare. Nedan följer reflektioner, historier och dagböcker 
från ledare och deltagare. 

Akkad Sommarläger – ett läger att minnas…(Gabriel Baryawno)
Den 17 juli 2010 samlades ledare, kockar och deltagare ifrån olika delar av vårt av-
långa land för att tillsammans spendera nio dagar i Flen. Deltagarna ifrån Botkyrka, 
Södertälje, Upplands Väsby, Norrköping och Linköping samlades tidigt i Ansgars-
gården för att påbörja Akkad Sommarläger 2010. Innan ett läger har man olika 
förväntningar på hur det kommer att vara - redan första dagen brukar man få en 
indikation på hur helheten kan komma att se ut. Lägrets första dag började bättre 
än förväntat och då började man ana att detta ungdomsläger skulle bli speciell.

Första dagen, en lördag, var precis som en första dag skall vara, dela in deltagarna 
i rum och grupper, packa upp, äta, gå igenom lägrets upplägg och schema för att 
sedan avsluta med lära-känna-lekar. Stressigt och roligt på samma gång. Däremel-
lan hann vi med den första deltävlingen i 8-kampen som var Jeopardy. Jeopardy 
var starten på en lång batalj mellan de sex grupperna som fick en avslutning värdig 
detta läger, mer om det senare.

Andra dagen började i klassiskt lägermanér: väckning, nationalsång och frukost. 
På detta sätt började vi dagen varje dag men där enda skillnaden idag var att de 
fick ledigt ifrån deras grupparbete efter frukost. Grupparbetet var något vi valde 
och fokusera på i år istället för att enbart ha föreläsningar. Vår idé var att deltagarna 
själva skulle få söka, bearbeta och presentera information för varandra utifrån en 
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Gabriel Baryawno, huvudledare, går igenom regler och riktlinjer för 
sommarlägret. 
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given frågeställning. Med fokus på grupparbetet valde vi att endast ha fyra föreläs-
ningar på schemat och först på tur var AUG där Robil Malki och Lovisa Bethmorad 
berättade om AUGs verksamhet. Extra trevligt var det att föreläsningen hölls utom-
hus. Under dagen hann vi även med fotbollsturneringens gruppspel där Naramsin 
Poli stod för en stor del av underhållningen. Precis som en riktig kommentator 
serverade han oss spelarintervjuer, halvtidsunderhållning, reklaminslag och mycket 
mycket mer. Kvällen avslutades framför lägerelden där Ninib och Sigge berättade 
historier. En minnesvärd historia var den oändligt låååånga (!) berättelse där slutet 
gav upphov till många häftiga och besvikna reaktioner. Mer än så kan jag inte säga.

Tredje dagen fick vi ett besök  
av från AUF som berättade om sin  
verksamhet. Föreläsning avslutades  
med att AUFs ordförande Sanharib  
Chamoun och deras kassör Mano  
Barmano delade ut presentpåsar med  
en massa olika innehåll. Glädjefnatten  
bland deltagarna gick inte och ta miste  
på, lite Oprah-Whinfrey-delar-ut-gratis- 
saker-till-publiken-känsla över det  
hela… När alla inspekterat klart sina  
påsar som bl.a. innehöll assyriska-vimpel och  
assyriska-handduk var det dags att avsluta fotbollsturneringen - vi var framme i 
slutspelet. Hylla de som hyllas bör, men denna gång är det inte vinnarna utan den 
som skall ha stor eloge är ingen mindre än Ilona Dag som tappert offrade sig för 
lagets bästa och räddade en stenhård projektil som var på väg in i mål. En stukad 
handled, ett kort sjukhusbesök och lite bandage senare var vi tillbaka till lägret där 
alla precis ätit klart sina grillade hamburgare. Vi fick veta att det smakade gott…

Nästa dag, fjärde i ordningen, var det dags för ytterligare en föreläsning och denna 
gång var det Yilmaz Kerimo som ställde upp och berättade om hans väg in i riksda-
gen och hur han bidrog till Seyfo-erkännandet. Applåderna avlöste varandra gång 
på gång och det med rätta! 

Dagen hade börjat bra men deltagarna  
hade ingen aning vad som väntade dem,  
för medan deltagarna spelade fotboll och  
volleyboll höll vissa av ledarna med Sargon,  
Ninib och Kima i spetsen på att förbereda ett  
Beachparty som utvecklade sig till något  
alldeles speciellt. Det var bland det bästa  
jag varit med om i lägersammanhang, en  
strandfest där bryggan utgjorde dansgolvet, där brasan framför dansgolvet var 
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formad efter assyriska flaggan och där dekorationerna bestod av en massa levande 
ljus och marsaller. Atmosfären var något jag inte sett tidigare på ett sommarläger 
och stämningen var påtaglig. Som grädde på moset rundade vi av festen med att 
sitta runt brasan och lyssna på assyrisk musik och lite äldre lugna klassiker med bl.a. 
Michael Jackson. Hur mysigt som helst när de flesta började sjunga med. Det må 
vara en klyscha men för att förstå hur bra den kvällen var måste man ha varit där.

Dag fem var kommen och nu var det dags för det efterlängtade vattenkriget där 
även ledarna skulle få vara med och hjälpa sina lag. När vi hade fyllt klart 2000 
stycken vattenballonger körde vi igång. Till tonerna av krigsmusik, rock och lite an-
nat stämningshöjande fick lagen möta varandra i matcher om 3 heat. 

Reglerna var enkla: 25 ballonger var och den som tar flaggan till sin bas eller slår 
ut alla motståndarna vinner. Tillslut var de två lag kvar, grupp Sanharib mot grupp 
Tiglat-Pileser. Finalen skulle avgöras i ett endaste heat och varje lag fick hela 70 
ballonger var. Ballongerna flög hej vilt lite överallt och när all rök (eller vatten om 
man så vill) hade lagt sig stod grupp Sanharib som segrare.  Innan dagen var till 
ända var det dags för ytterligare en deltävling i 8-kampen, nämligen Filmtävlingen 
som bestod av fyra deltävlingar. Filmtävlingen gick ut på att deltagarna skulle svara 
på 10 filmfrågor, 10 olika filmcitat, 10 soundtrack och 10 filmklipp. Segrarna denna 
gång var grupp Asharhaddon.

Den sjätte dagen började med lite besök ifrån utomstående för att sen fortsätta 
med en högintressant föreläsning av Afram Baryakoub. Diskussionerna var vilda 
och intressanta om vårt folks namnkonflikt och jag tror att många av deltagarna 
fick flera av sina frågetecken uträtade. Nästa aktivitet på tur var assyriska 5-kampen 
där Andreas Aho och Naramsin Poli hade förberett en rad olika tävlingar som till sist 
avgjordes med en stafett som bl.a. innehöll simning och kanotrace. Dagen fortsatte 
sen med grillparty och födelsedagsfirande.
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Lägret hade nu nått sin sjunde dag där Gåtjakten stod högst upp på agendan. 
Ninib hade förberett en gåtjakt utan gränser, deltagarna fick mer än en gång ta sig 
till andra sidan sjön för att försöka lösa gåtan som tar de till nästa gåta (o.s.v.) och 
som till slut skall leda dem till den eftertraktade skatten och nya poäng i 8-kampen. 
Även ledarna fick vara med och jag märkte tidigt hur långt vissa deltagare var redo 
att gå, vissa välte sina kanoter och förlorade sina kära mobiler (vad gör man inte för 
sitt lag), vissa kämpade ensamma mot alla andra (grymt jobbat Tigge) och andra 
råkade hjälpa andra lag istället för sitt egna (vad gör man inte för sin huvudle-
dare). Vinnare? Skrällgänget Hammurabi som tillsammans med sin ledare Andreas 
Aho hade gett upp innan första gåtan ens var läst, en stor seger för gruppen och 
ledaren, om än mer symboliskt än poängmässigt, det var här de förstod att även 
de kunde vinna den totala 8-kampen, om än lite försent bara. Kvällen avslutades 
magnifikt med grillad tjockkorv och utomhusbio, ja ni läste rätt. Vi tog ut all film- 
och musikutrustning, satte oss runt brasan och tittade på American History X på 
storbild. Rekommenderas starkt!

Så var vi då framme i vår åttonde dag, tillika vår sista heldag på lägret. Idag skulle 
grupperna presentera sina grupparbeten efter lunch. Många var nervösa, vissa mer 
än så men resultatet var hur imponerande som helst. De har verkligen jobbat hårt 
med sina frågeställningar och personligen har det varit en fröjd och se hur mycket 
tid som lades ner på detta under lägret. Att sedan presentera sitt arbete som de 
gjorde är inte enkelt, att stega fram och hålla en presentation framför ett helt läger 
är imponerande och detta klarades av galant. Vissa valde att presentera sitt arbete 
genom ett kort föredrag medan andra valde andra presentationsformer, som t.ex. 
grupp Assarhaddon. De hade förberett en debatt vilket blev en uppskattad varia-
tion. Konceptet grupparbete istället för mycket föreläsningar var lyckat och det 
tyckte även deltagarna, de kände mer motivation inför denna form när de tillsam-
mans i gruppen fick stå för lärandet genom att hitta information och bearbeta 
denna.

Samma dag skulle alla grupper stå för ännu en presentation, denna gång med lite 
mer komiska inslag (förutom grupp Assarhaddon som inte riktigt kunde släppa 
grupparbetet). Vi fick bland annat se några riktiga klassiker i form av en redan kult-
förklarad sångtext, ett filmklipp som lockade fram mycket skratt och annat smått 
och gott. Hela talangjakten avslutades med Assarhaddon som istället för något 
roligt valde att hålla en föreläsning om assyrierna och allt som rör folket. Talangjak-
ten var den sista deltävlingen i 8-kampen vilket betydde att vi nu kunde avslöja de 
stora vinnarna. Spänningen var stor och det var ytterst jämnt in i det sista. När sista 
trumvirveln hade spelats fick grupp Tiglat-Pileser veta att de stod som segrare. Jub-
let var högt och Nemrud Dag kunde konstatera att han äntligen fick vinna efter flera 
segerlösa läger. Stort grattis till Nemrud och resten av gruppen! Natten och hela 
lägret avslutades traditionsenligt med en värdig avslutningsfest. Det var inte många 
som fick någon sömn alls efter festen och därför kan sista dagen sammanfattades 
med att den helt enkelt inte innehöll så mycket mer än stress, städning
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och gruppbilder. Till slut lämnade vi Ansgarsgården den 25 juli efter många kramar 
och farväl.

Det känns som att jag har skrivit hur mycket som helst men det finns fortfarande 
mycket att berätta som jag av utrymmesskäl bara kan nämna lite lagom snabbt, så 
här får ni en snabb genomgång i vad Akkad sommarläger hade att erbjuda bakom 
kulisserna: Waka Waka-besatthet, kioskrörelse som fått en egen facebookgrupp, 
uppmärksamhetskomplex, sömnlösa nätter, dialektkonflikter, sämsta korttricken 
någonsin som ändå gick hem, grodor i duschen, en omtalad iPhone och till sist: 
skräckhistorier utan skräckinnehåll, tawle-turnering utan segrare och gåtor utan 
lösningar…

Akkad sommarläger 2010 har redan satt sina tydliga spår hos både deltagare och 
ledare. Som huvudledare lägger man ner mycket tid för att ett läger ska inspirera 
deltagarna på olika sätt och därför är man oerhört nöjd med ett läger när man hör 
att ungdomarna vill engagera sig i föreningen och att de har förstått vikten av att 
ha en stark assyrisk identitet. Det var för detta ändamål AKCs ungdomsstyrelse i 
mars valde att satsa på ett storslaget sommarläger och jag kan med gott samvete 
konstatera att vårt mål uppnåtts och detta med råge.

Med det sagt vill jag passa på att tacka samtliga ledare, föreningar och organisa-
tioner (AUF, AUDS och Fjällkolonin) samt alla andra som bidragit på sitt sätt till detta 
läger. Ett speciellt stort tack ska våra kockar Foruko, Jeannette, Meryem och Ashur 
som gjorde så mycket mer än vad vi någonsin kunde förvänta oss. Deras prestation 
i år var helt klart något utöver det vanliga, inget annat går att säga om kockar som 
vaknar en halvtimme tidigare för att göra omelett till alla deltagare fastän det inte 
ens finns på menyn… och detta är bara ett av väldigt många liknande exempel!

Det största tacket ska dock våra kära deltagare ha, ett helt underbart gäng ungdo-
marmar som gjorde detta läger till vad det tillslut blev, ett läger att minnas…Med 
dessa ord sätter vi punkt för denna text och Akkad Sommarläger 2010.
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Dagobok: Minnen från Akkad sommarläger
Sara Kerimo (dag 1):  så var det äntligen dags för det efterlängtade lägret! Trotts den 
tidiga lördag morgonen så var alla ungdomar glada och positiva när vi först träf-
fades vid AKC. Jag fick känslan av att vi skulle få en kanon vecka tillsammans. 

Som vanligt blev vi upp plockade av en stor buss och det var allt annat än en tyst 
bussfärd. Jag tror att alla såg fram emot att komma fram till Ansgarsgården så att 
man så fort som möjligt ska kunna paxa plats i stugorna. Det blir alltid vilda dis-
kussioner där alla försöker säkra sig en plats i stugorna med olika argument, som 
enligt Gabriel är helt onödigt, så med andra ord; Aksel sluta smöra! Frågan är ju vad 
konsekvenserna skulle bli om Aksel inte skulle få en stuga? Kalabalik tror jag. 

Vanligtvis brukar den första dagen på lägret vara en lugn dag, för att som deltagare 
måste man tänka smart. Man ska hålla en låg profil och hålla sig borta från bus, så 
att man slipper hämnden dagen efter, för att då sover man sen i en ner schampon-
erade säng resten av veckan. Därför är det bättre att vänta med dem grova busen 
till senare i veckan, men jag kan nog inte hålla med om att det var en lugn dag för 
det. Det handlade inte så mycket om att lära känna varandra, utan det kändes redan 
som om alla redan hade känt varandra i flera år. Det tycker jag är jätte roligt! Det är 
jätte skönt att se alla trivas, umgås och bara ha roligt tillsammans.

Alla deltagare delades upp i 6 olika grupper med 6 deltagare i varje grupp, och 
dessa grupper kommer gälla genom hela lägerveckan. Men dagen kom inte riktigt 
igång först efter middagen. Det bjöds på makaroner och köttbullar, vilket var 
gudomligt gott! Därefter var det dags för den första kampen av den s.k. 8-kampen 
som består av olika tävlingar där varje grupp kan samla poäng. Dagens tävling va 
Jeopardy. Jag har nog aldrig varit med om en sådan galen frågetävling! Inte nog 
med att grupperna måste hålla koll på sitt komplicerade gruppnamn, så måste de 
dessutom komma ihåg att säga ”Vad/vem är” innan man ger sitt svar och det må jag 
säga höjde spänningen rejält. Det var riktigt roligt, speciellt när folk ställer sig upp 
och ropar ut saker som inte alltid hörde till spelet.

När tävlingen var över så  
öste regnet ner så vi fick  
hålla oss inomhus. Sara  
tyckte att flörtleken skulle 
passa fint så det blev två  
omgångar då både killarna  
fick passa på att blinka till  
tjejerna och sedan tvärtom.  
Därefter kom Sargon på ännu 
en lek somkallas Bröllopsnatten  
(se bilden), där 6 tjejer och 6 killar frivilligt ställdes i mitten, sittandes på golvet rygg 
mot rygg, för att sedan försöka ta sig upp utan händerna. Mycket skratt?
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Efter allt lekande var det fritid som gällde. Vissa tog nattdopp, andra umgicks kring 
eldstaden medan en del valde att gå upp och bara ta det lugnt i sina rum eller stu-
gor. Det blev en sömnlös natt för ett mindre antal, men vad de har haft för sig under 
hela natten vet vi mindre om idag. Det kanske visar sig om ett par dagar. Kunde de 
inte sova på grund av hemlängtan eller stannade de uppe för att planera ett bus 
kanske? Så håll ögonen öppna allihopa, här kan man inte ta något för givet. Men en 
sak är säkert, det blir ett långt och minnesfullt läger med fullt av överraskningar. 

Charbel Yakoub (dag 3): dag tre började med väckning klockan 09:00 inför frukost, 
som vanligt fick vi stå och vänta vid flaggan på att alla skulle dyka upp. Vi sjunger 
alltid den underbara assyriska nationalsången innan frukost med min röst hörd 
som ingen annans. Till frukost har vi en hel del alternativ mackor, flingor eller ägg 
sen har vi te och kaffe att dricka. Strax efter frukosten var det dags att jobba med 
grupparbeten där man som grupp försöker besvara frågan som fåtts, då alla grup-
per besvarat sin fråga hålls det en presentation i salen där vi går igenom våra svar 
framför resten av lägret. 

Efter två timmars grupparbete var det lunch som gällde, som lunch serverades 
både kycklingpasta och grekisk sallad med härlig fetaost.

Då lunchen vart uppäten vid ett tiden var det dags för fria aktivitet! Det är helt 
enkelt vad som helst man kan tänka sig göra såsom paddla kanot, softa med grab-
barna, spela fotboll och planera massa bus. 
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Men jag hann inte med så mycket bus eftersom klockan 15:00 var det nämligen tid 
för sommarläger Akkads andra föreläsning som handlade om ännu en organisation 
som heter AUF (Assyriska Ungdoms Förbundet). De åkte hela vägen till flen för att 
föreläsa för oss assyriska ungdomar om organisationens historia, hur de arbetar 
och även hur vi aktiva assyriska ungdomar kan påverka organisationen positivt. De 
berätta också om hur de stödjer Assyriska föreningar med bidrag och även genom 
att bidra till aktiviteter och andra saker som t.ex. om en Assyrisk författare som 
skrivit en ny bok om vår kultur och historia för att de ska kunna släppa ut så många 
exemplar som möjligt bidrar AUF med en summa pengar. Hur mycket nyttig kun-
skap vi än fick så måste jag erkänna att gåvan från AUF till oss assyriska ungdomar 
var den bästa delen av föreläsningen där vi fick var och en sin AUF miljövänliga påse 
och i den hittade man massa saker men de bästa man hitta där var väl allt som hade 
Assyriska flaggan på.

 
Efter en bra föreläsning med bra gåva var klockan 18:00 vilket betydde grill! Vi sam-
lades utanför salen där vi stod i led med behov efter de goda grillade hamburgarna 
och måste säga att de grillade hamburgarna var en av dagens höjdpunkt enligt mitt 
smaksinne även magen.

Efter en kort vila var klockan 19:00 vilket betydde att det var dags för att spela klart 
fotbollsturneringen och som sagt……VI VANN!!!

Efter min grupp Sharokins härliga seger var det dags för att sova, inte ett måste 
men tystnaden var obligatorisk såklart men jag Charbel Yakoub 18 år gammal från 
Norsborg busade natten lång i tystnad. 

Liliana Poli: Idag började vi dagen med att vakna 08.30 av Gabriel Baryawno som är 
huvudledaren här på lägret. Vi gick sakta ner till frukosten för att sjunga vår älskade 
nationalsång. Alla var trötta men det hindrar ingen från att sjunga den ordentligt. 
Charbel Yakoub tog i ordentligt (även om han inte kan hela texten) men det lät 
ändå bra eftersom det gav en bra effekt på oss andra, vi började sjunga starkare. 
Efter det åt vi en välsmakande frukost gjord av våra kära mattanter 

     Kapitel 5      Kapitel 5



Ungdomssektionen  38

och Ferit Poli. Efter en god måltid var det dags för grupparbete. Vi har fått olika kat-
egorier som man kan välja mellan. Alla grupper väljer en fråga och besvara den så 
gott som möjligt och som man ska redovisa framför alla grupper, i slutet av lägret. 
Vi i min grupp har valt fråga 5 - Varför har vårt folk olika benämningar.

Dem olika benämningarna assyrier, syrianer, araméer och kaldéer. Det kanske låter 
som en svår fråga men den är väldigt intressant och man hitta mycket information 
om det. Efter grupparbetet var det dags för lunch. Lunchen bestod av kebab med 
ris. Efter en suverän lunch var det dags för en föreläsning. 

Föreläsningen hölls av Yilmaz Kerimo. Han berättade om varför han blev politiker 
och om hur han lyckades att få riksdagen att erkänna folkmordet på oss (Seyfo) det 
var väldigt intressant och han är en intressant person som har kämpat för vårt folk 
i över 25 år. Efter en massa applåder fick vi ungdomar och lägerledare ställa alla 
möjliga frågor. Efter föreläsningen var det dags för middag. Det var både gott och 
mättande. Efter det var det dags för fria aktiviteter.  Under dem 3 timmarna började 
vi lägga upp idéer till vår talangjakt, fixa oss till kvällen och spelat fotboll med dem 
andra ungdomarna. 

 
På kvällen efter den långa fritiden var det äntligen dags för något som många av 
lägerdeltagarna såg fram emot, nämligen beachpartyt. Ledarna fixade det fint och 
för ett tag trodde man verkligen att man var på en annan plats, man tänkte aldrig 
på att det var den vanliga eldstaden. Dem dekorerade med hemgjorda ljusstakar 
som dem hade hängt upp i träden och kanoterna. En brasa som var formad som As-
syriskas flagga. Det var trevligt och det fanns både snacks och dryck. Dans och lekar. 
Det var mysigt att sitta med nära vänner och värma sig i elden. Vi tävlade också om 
vem som kunde dansa bäst. Det var tjejerna mot killarna. Michel Is som kan dansa 
break dance. Dansade på för fullt medan Sara Kerimo shejkade loss på dansgolvet. 
Men alla gav upp efter ett tag eftersom att det inte fanns några som ville vara med.  

Jag och några andra deltagare tog ett nattdopp. Vattnet var jättevarm, vilket är 
något helt nytt, det var länge sen det var så varmt i vattnet. Det måste ha varit den 
globala uppvärmningen som börjat verka.

Vi satt vid brasan tills kl halv 2, med ledarna. Men vi återvände sedan tillbaka till 
brasan för att tillbringa kvällen med dem andra..
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Akkad Sommarläger – dit alla vill tillbaka (Nemrud Kurt Haninke)
Om du tar ett halvdussin ledare med rykten om att vara kungar av bus, ger dem 
ansvaret över trettiosex ivriga ungdomar på en gård med kanoter, fotbollsplan 
och eldstad; kan det sluta med något annat än kaos? Svaret är faktiskt ja. Akkad 
Sommarlägret blev nämligen ett oerhört lyckat läger, värt att minnas och svårt att 
glömma. 
Förväntansfulla och försenade rullade vi den 17 juli mot Ansgarsgården i Flen. Här 
skulle vi tillbringa åtta av våra sommardagar under ledning av Gabi Baryawno, som 
senare kom att bli kallad Waka Waka. Med sig hade han sina maffiamedlemmar och 
tillsammans skulle de styra upp ett lyckat spektakel. Väl framme i lägerplatsen pre-
senterades schemat, åttakampen och deltagarna för varandra i hopp om att få ut så 
mycket lära och tillfredsställelse som möjligt under dessa dagar.

Kvällen rivstartade med Jeopardy som den första delen av åttakampen och den 
fenomenala gruppen Shalmanassar tog odiskutabelt hem segern trots att man 
svarat fel på finalfrågan. Detta följdes upp av blinkleken där det hos vissa var svårt 
att tyda om de hade problem med ögonen eller om de faktiskt var med i leken. Men 
Jeopardy i all ära, det var fotbollsturneringen som sedvanligt var den mest

omtalade och efterlängtade. Den sträckte sig över två dagar och bjöd på min-
nesvärda sekvenser som tidernas galnaste straffläggning i semifinalen, filmningar 
som gick hem efter domarskandaler samt Tiglaths och Nemruds jakt på skytteli-
gaseger som i slutändan visade sig vara onödig då ledarna valde att ta bort dess 
extrapoäng, till de två vinnarnas stora förtvivlan. Guldet plockades i alla fall hem av 
Sharrukin, anförda av just Tasci Jr som visade att fotbollen sitter i generna med sina 
briljanta insatser.
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I takt med att tävlingen var i full gång började samtliga deltagare komma varan-
dra närmare. I vissa fall försökte man dölja kärleken genom att utstråla hat, andra 
gånger sprudlade man av glädje över de nya vänner man precis fått. Allas favorit 
Martin blev helgonförklarad, och Arims liga gav Jönssonligan rejäl konkurrens på 
ett busenkelt sätt. Detta medan Norrköpings stolthet Claudia ”busskort” Barkarmo 
passade på att uttrycka sin kärlek för djur när hon jagade getingar och trampade på 
en padda i sitt rum, ett rum som var ett av många som torterades sent på nätterna. 
Men med stor professionalism såg ledarna till att schemat följdes på ett lysande 
sätt, och tur var det eftersom de planerade aktiviteterna var minst sagt roliga.

Vattenkriget dagen därpå kommer förmodligen vara anledningen till att en del 
av grabbarna inte får barn i framtiden. Andreas ”Pala” Aho är en av dessa, och 
tur är det att Sargon ”Sigge” Kerimo redan blivit pappa för hans eleganta sätt att 
skada sig saknar motstycke. Vattenballongerna haglade tätt när lagen tampades 
mot varandra, och sammanlagt hade 2500 stycken fixats enbart för turneringen. 
Imponerande? Ja. Världsklass? Nej. Det enda som egentligen höll världsklass i detta 
läger var nämligen kiosken, känd som ”Sigges Cöske” där eventuella inkräktare 
skulle stenas till döds och tilldelas femtio piskrapp. ”I Cöske” hade allt man kunde 
önska vilket även inkluderar fantastiskt engagerade personal som lät ”Pam Pam 
Americano” dåna när det var dags för  
öppning. Med den låten satsade Sigge  
på att överglänsa Gabi vad gäller vilken  
som skulle bli årets lägerlåt, då den  
senare envisades med Shakiras  
”Waka Waka”. Beachpartyt den kvällen  
hade därför kunnat innebära en  
DJ-kamp mellan de två kämparna men 
icke. Istället blev det evige komikern  
Naramsin Poli som skickligt tog hand om  
musiken den kvällen och bidrog till att  
skapa en underbar stämning ihop med  
dans, bad och tilltugg av högsta klass. Det var sedvanligt ingen som ville gå och 
lägga sig, ingen som ville samla fokus och hjärnceller inför fortsatt arbetande av 
våra grupparbeten som Ninib presenterat med stor seriositet. Det kan ha berott på 
att kvällen var så oerhört mysig, men också av rädsla för att bli utsatt för busstreck i 
sömnen. 

Dagarna rann iväg och de började alltid på samma sätt med tidig (enligt deltagar-
na) eller kanske sen (enligt ledarna) väckning och framför flaggan mumlades na-
tionalsången fram till våra kockars stora förtret. Det var endast Charbel som sjöng 
för full hast trots att han knappt hade en susning om texten utan satsade på att 
träffa rätt i tonerna. Under de tidiga morgnarna var det egentligen bara Sigge som 
var pigg, medveten om att det var en ny dag av ekonomisk vinst för hans ”cöske” 
och lysande som en sol. Lika lysande var Gabi under kvällens filmtävling dels när 
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han blev positivt överraskad av vår filmkunskap, dels när han hånade oss över att vi 
inte kunde filmer från hans tid någonstans runt 1920-talet. 

Maten på lägret höll hög klass och verkade tillagad med den speciella ingredi-
ens kallad kärlek, inte minst dagen då den assyriska femkampen skulle bli av och 
besökare från när och fjärran anlände. Här bjöds det på grillning av grillmästaren 
ammo Farid som gav oss en smakupplevelse vi aldrig glömmer. Detta efter en 
rafflande femkamp med bl.a. klassiska ”mandelo” och simning som avslutning där 
många av deltagarna behövde första hjälpen när de åternådde land. Vinnarlaget 
kom dock att fråntas segern pga fusk enligt vissa och domarskandal enligt andra. 
Väldigt avgörande poäng skulle det visa sig i denna åttakamp, som ännu inte bjudit 
på sin svåraste gren.

Gåtjakten hade planerats flitigt av Ninib och Sigge, där allt från pergamentrul-
larna till själva berättelsen fick deltagarna att drömma sig bort till en galax långt, 
långt borta. Den höll på i flera timmar och alla medel var tillåtna, men vissa blev 
förödande när tre musketörer välte överbord med kanoten, med mobiler i fickorna 
och kramp i benen. Räddningspatrullen ryckte ut och kunde ta samtliga upp på 
land men sminket gick dessvärre inte att rädda. Tävlingen fullföljdes sedan av alla 
grupper där Palas gäng gick segrande ur striden, trots att de själva inte trodde på 
varandra inför grenen och talade offentligt om motivationsbrist. 

Gåtor och sagor hade härjat fritt i lägret, och mest minnesvärd av sagorna var inte 
Claudias historia om Norrköpings andar eller Saras om spadar som träffade bilar 
på motorvägen, utan Ninibs fruktansvärda berättelse ”Blubb blubb”. Den sträckte 
sig över två timmar när Ninib så detaljerat som möjligt fångade vårt intresse och 
vår uppmärksamhet men fråntog oss också två timmar av vårt liv helt i onödan. Av 
gåtorna visade Väsby att vi faktiskt kan leverera gåtor av världsklass, väldigt up-
pskattade av framförallt Gabi och Nahir: ”Du har fyra potatisar i en påse. Du tap-
par påsen. Du räknar och ser att det är fem potatisar som ramlat ut. Hur?” Svar: Du 
räknade fel. Men den värsta av alla var Nahirs, Palas och Naramsins gåta som alla 
deltagare, i synnerhet Nemrud och Musa, förgäves försökte klura ut i timmar men 
kom inte närmare än ”väldigt, väldigt nära – men fel”: ”Det finns tre personer: den 
ene är stum, den andre är döv och den tredje skriker. Vem hör mest?” Att kalla den 
för hjärngympa vore ett hån mot både hjärna och gympa, utan deltagarna såg den 
som en irritation och plåga som genast måste listas ut. Men det var omöjligt.

Så var det dags för grupparbetena att presenteras och det blev väldigt lyckat när 
humor, allvar och kunskap blandades. Heta debatter uppstod och främst väcktes 
känslor på frågan om hur vårt folk skulle kunna enas. Domaren Ninib var iskall och 
rörde inte en min medan han sökte svar på sina följdfrågor väl värt ett prisande á 
la Guldspaden. Hans isande kyla var dock inget jämfört med hur kallt det var när 
vi rundade av kvällen med att utomhus kolla på American History X.  Alla försökte 
krypa ihop mot brasan i det som kallas svensk sommarkväll, och inte ens den pres-
tigefyllda Backgammon-turneringen kunde slutföras (ja, vi skyller på kylan.
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Sista heldagen ägnades åt förberedelser främst för talangjakten och där avlöste 
skrattsalvorna varandra. Grupp Shalmanassar bjöd på en fantastisk låt i melodin 
”Marli, Saro” som handlade om lägrets frontfigurer kombinerat med ett bildspel på 
projektorn. Applåderna var euforiska och många ville ha manuset. Inte ens låtskri-
varen själv fick behålla ett exemplar, utan endast sitt smink och sin skållheta klän-
ning gjord av soppåsar. Därefter följde en video av Tiglat-Pileser som visade sig vara 
snäppet vassare än låten, men också starkare än den härliga sketchen av Sharrukin, 
Hammurabis frågesport, Sanharibs skrattshow och Assarhaddons framförande 
som var tidernas mest långtråkiga alla kategorier. Gruppen hade nämligen hamnat 
hjälplöst sist och valde att inte satsa på annat än att lära ut om assyriernas historia 
direkt från Wikipedia i ett sömnpiller till föreläsning. Evigheter senare var tävlingen 
avgjord. 

Vinnarna blev med ytterst liten marginal Tiglat-Pileser och gladast var Arim som 
efter tjugo läger äntligen stod som segrare. Skillnaden var inte att han hade slutat 
fuska, utan att han denna gång faktiskt kunde fuska och vinna. Andraplacerade 
Shalmanassar valde att inte hänga med huvudet utan liksom alla andra njuta av 
avslutningsfesten som höll på långt in på småtimmarna och det var inte många 
som fick sömn den natten. Dagen därpå var det storstädning som gällde, och en 
försenad bussresa senare tog alla farväl. Mycket motvilligt, mycket vemodigt. Jag 
tror inte det fanns någon som ville hem.

Vi ville fortsätta bli väckta av iPhone-Gabis bankande och höra hans ständiga men 
befogade klagomål under morgonsamlingen, höra Naramsins hysteriska kom-
mentarer som ”Säg till när ni börjar så stänger jag av kameran”, gå in i djupa diskus-
sioner med Pala om varför vissa är värda mer än andra, ge mästarna Aram och Nahir 
en match på backgammon respektive ”joker”, samt höra Ninibs genomgångar av 
regler, lagar och normer likt en jurist av högsta rang. Vi ville fortsätta avnjuta maten 
av våra fantastiska kockar, se Kima och Nahrin försöka hålla oss vakna men själva 
falla i sömn, tampas i grenar och handla i vår ”cöske”. Vi ville sitta vid brasan och 
berätta historier, ta ett dopp i det varma vattnet oavsett om vi blev knuffade eller 
själva hoppade i. Vi hade helt enkelt fått dagar och personer att minnas, banden 
hade knutits starka och skapat en familjär stämning som olyckligt nog kom till sitt 
slut. Men å andra sidan tror jag inte det fanns någon som inte längtade hem till lång 
sömn, kallt vatten och småsyskon. Allt jämnar ut sig. Och sen finns det ju Facebook.
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Vänstra bilden: ungdomarna jobbar med sitt grupparbete. Bilden i mitten: servering av grillmat. Högra 
bilden: ungdomarna dansar runt grillen.
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Strandfest och grupparbeten på läger (Linda Asmar)
Årets upplaga av sommarlägret Akkad sammanfattas av många som det bästa 
någonsin. Framgångskonceptet var fler grupparbeten och färre föreläsningar.  
- Nu kände ungdomarna sig mer motiverade att delta, säger lägeransvariga Gabriel 
Baryawno.

AKC har i många år arrangerat sommarläger för sina yngre medlemmar. Det är ett 
uppskattat och populärt initiativ som brukar locka ungdomar i tonåren och uppåt. I 
år var inget undantag och denna gång gick resan till en gård i Flen i Sörmland.

Även ungdomar från assyriska föreningar i andra delar av landet slöt upp. I hela åtta 
dagar fick de leka och lära, kort sagt. Lägeransvariga Gabriel Baryawno känner sig 
mycket nöjd: 
- Som huvudledare lägger man ner mycket tid för att ett läger ska inspirera del-
tagarna på olika sätt och därför är man oerhört nöjd när man hör att deltagarna 
efter lägret vill engagera sig i föreningen och att de har förstått vikten av att ha en 
stark assyrisk identitet, säger han.

Nytt för i år var att antalet föreläsningar reducerades för att istället avsätta mer tid åt 
grupparbeten. Med problembaserat lärande, så kallat PBL, så delades deltagarna in 
i mindre grupper och ställdes inför olika frågeställningar. 

Ungdomarna hade några dagar på sig att läsa in sig på sina tilldelade ämnen och 
därefter presentera sina svar. 16-åriga Liliana Poli, berättar om sin grupps utmaning: 
- Min grupp fick frågan ”Varför har vårt folk olika benämningar”. Det kanske låter 
som en svår fråga men den är väldigt intressant och man kan hitta mycket informa-
tion om det.

Lägrets inbjudna föreläsare bestod  
av representanter från Assyrier Utan  
Gränser och Assyriska  
ungdomsförbundet, journalisten  
Afram Baryakoub och riksdagsledamoten  
Yilmaz Kerimo. Liliana Poli tyckte den  
sistnämnda var mest intressant: 
- Han berättade om varför han blev 
politiker och om hur hans parti lyckades 
få riksdagen att erkänna folkmordet  
Seyfo.  Det var väldigt intressant, han  
är en intressant person som har kämpat  
för vårt folk i över 25 år. Efter en massa applåder fick ställa alla möjliga frågor. 

18-åriga Charbel Yakob uppskattade AUFs besök mest 
- De åkte hela vägen till Flen för att föreläsa för oss om organisationens historia,  
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Assyrier flaggan avbildad i eldstaden.
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hur de arbetar och även hur vi aktiva assyriska ungdomar kan påverka organisa-
tionen positivt, säger han och tillägger: 
- Men hur mycket nyttig kunskap vi än fick så måste jag erkänna att gåvan från AUF 
var den bästa delen av föreläsningen. Vi fick varsin miljövänlig påse och i den fanns 
massa saker såsom assyriska-vimpel och assyriska-handduk. 

Åtta dagar går fort när man har kul och i utvärderingen framgår att många del-
tagare önskade sig ett längre läger. Förrutom de seriösa inslagen med gruppar-
beten och föreläsningar, så präglades lägret av mer lättsamma aktiviteter. Kano-
trace, gåtjakt, assyrisk allsång runt brasa, nattdopp - och en strandfest. 
- Det var bland det bästa jag varit med om i lägersammanhang, en strandfest där 
bryggan utgjorde dansgolvet, där brasan framför dansgolvet var formad efter as-
syriska flaggan och där dekorationerna bestod av levande ljus och marsaller, skriver 
Gabriel Baryawno i en lägerrapport.

Utvärdering av Akkad sommarläger (Gabriel Baryawno)

Vad var bra under sommarlägret?
Allt! Lägergården, 8-kampen, ledarna, maten, umgänget, fick sova när de ville, fri-
heten mm. Inget utelämmnades, alla var nöjda med mycket, vissa med allt…

Vad var dåligt under sommarlägret?
Många lämnade detta fält tomt eller skrev helt enkelt ”Inget”. I övrigt klagades det 
mest över sammanhållningen, man tyckte att det var för mycket grupperingar. Vissa 
tyckte att rumsindelningen  
var orättvis och att det var 
 synd att alla inte sov på  
samma ställe, även 1-2 per- 
soner som själva sov i stuga.

Hur var ledarna? 
En tyckte att alla utom en av  
ledarna var bra. En ansåg att  
samma ledare inte hjälpte sin  
grupp. Någon ansåg att det var  
synd att visa ledare inte kunde spendera lika mycket tid med sin grupp som vissa 
andra ledare. I övrigt så var alla hur nöjda som helst med ledarna, ord som excellent, 
klockrena och bäst användes. Uppskattade att ledarna var vid yngre åldrar, att de 
var snälla och tillät mycket. ”Hur bra som helst! De är som mina vänner nu.

Vad tycker ni om Ansgarsgården?
ALLA tyckte att den var bra men tre st. påpekade att alla borde sova närmare varan-
dra och en ansåg att den var för stor. 2 personer ansåg också att det skulle vara 
trevligt att byta lägergård till nästa år. 
Egna kommentarer: Även jag anser att det är dags att byta lägergård till nästa år.
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Vad tyckte ni om organisationen kring lägret?
Bra, jättebra, perfekt o.s.v. Endast tre personer klagade och de menade att det var 
slarvigt ibland, att det var lite för mycket fritid och en ville ha längre fotbollsturner-
ing.  
Jag tror inte att alla la ner mycket tid på denna fråga, jag är väl medveten om att 
vissa kände sig orättvist behandlade ibland vid t.ex. rumsindelningen och vid olika 
kamper vilket hade sin grund i dålig planering mm.

Hur var aktiviteterna (för många/få)?
Lagom men inte så roliga skrev någon. För många. Blev mycket med talangjakt och 
grupparbete samtidigt. En person tyckte att de var för få och en annan saknade 
spöktåg (fick höra detta ifrån flera andra under lägret).  I övrigt endast positivt.

Hade  ni tillräckligt med fritid?
2 st tyckte att det var för lite medan ca. 5 pers. ansåg att det ibland var lite för 
mycket utan att för den delen klaga. 
Egna kommentarer: Anser att man skall ha mycket fritid men att man skall förbereda 
småaktiviteter för de som inte har något att göra, t.ex. en brasa, organisera volley-
boll, fotbollsmatch etc.

Vad tyckte ni om 8-kampen? Vilka kamper tyckte ni var bra respektive dåliga?  
Alla gillade 8-kampen och tyckte upplägget var bra. Vissa menade att det blev för 
mycket med talangjakt och grupparbete medan andra uppskattade båda dessa. De 
som uppskattades mest var fotbollsturneringen, vattenkriget och gåtjakten. Vissa 
tyckte även att gåtjakten och grupparbetet ibland var för svårt. Ca. 2-3 personer 
tyckte att jeopardy och filmtävlingen inte var lika roliga som de andra kamperna. 
Egna kommentarer: 8-kampen var bra generellt sett men även jag kan tycka att det 
kunde bli för mycket med att presentera grupparbete och talangjakt samma dag. 
Jeopardy och filmtävlingen fick knappt någon respons i utvärderingen men jag 
anser att de är fullt dugliga utfyllnadskamper. Personligen tycker jag ändå att film-
tävlingen gick bra medan upplägget på Jeopardy kan finslipas.
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Vänstra bilden: Yilmaz Kerimo, riksdagsledamot Socialdemokraterna, berättar om hans väg till framgång 
och Seyfos erkännande. Högra bilden: ungdomarna följer fotbollsturneringen.
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Vad var bra med PBL? Vad var dåligt med PBL?
För tidigt, alla deltagare var inte lika aktiva och lite annat. I övrigt var det bara 
positivt! I princip ALLA tyckte att de lärde sig något och att det var roligt att jobba i 
gruppen!  
Egna kommentarer: Att många tycker att det var för tidigt är förståeligt men man 
ska inte glömma att i skolan så börjar de studierna redan kl. 8. Sen så tror jag inte de 
vill ha grupparbete kl. 15 när solen skiner och de kan bada istället. Vissa klagade på 
att några deltagare inte var så aktiva och där måste ledarna vara mer engagerade 
och få med alla. Grupparbetet tycker jag var hur bra som helst och det glädjer mig 
att alla vågade presentera sitt arbete framför alla. Rekommenderas till nästa år.

Vilken metod tycker ni att ni mest lär er med: PBL eller föreläsningar? 
Majoriteten tyckte att grupparbetet var bättre men många uppskattade även 
föreläsningarna. Jag tror att båda delarna var intressanta för ungdomarna då grup-
parbetet var lyckat samtidigt som de flesta föreläsarna var bra, speciellt Yilmaz 
Kerimo uppskattades.

Sammanfattning 
Utvärderingen skrevs på vägen hem i bussen där vissa inte la ner mycket tid. Jag har 
valt att inte ta med alla deras jättepositiva ord utan har fokuserat mer på det som är 
relevant och kan vara till nytta för nästa år och därför kan denna utvärdering ge en 
negativ ton av lägret vilket inte alls stämmer med verkligheten.Lägret var utan tve-
kan hur lyckat som helst men för att förstå hur lyckat måste man nog ha varit där. 
Jag förstod hur mycket ungdomarna uppskattade vårt arbete redan där men det är 
ingenting i jämförelse med reaktionerna nu efter lägret. Under och efter lägret har 
orden ”Bästa lägret hittils” florerat flitigt. När några dagar har gått så har de insett 
ännu mer hur roligt och förhoppningsvis inspirerande detta läger har varit för dem. 
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Lägeråterträff 
Efter ett väldigt lyckat sommarläger och många efterfrågningar om en återträff 
(redan under sommarlägret krävde alla en återträff) bestämde vi oss för att ha 
en tre-dagars-återträff. Vi övernattade i AKC och i schemat fanns bl.a. grillning i 
Flottbro, disco och annat roligt. Cirka 50 ungdomar hade varit närvarande under 
dessa dagar. Det var olika aktiviteter som ungdomarna hade bedrivit. Föreningen 
ställde upp med frukost och grill ena dagen till självkostnadspris. Det var en lyckad 
återträff.

     Kapitel 5



Idrottsverksamhet  48

Idrottsverksamhet

Idrottsverksamheten har alltid varit en viktig del av ungdomsverksamhet i förenin-
gen. 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. 

Fotboll: Assyriska Botkyrka FF
Assyriska Botkyrka FF (ABFF) bildades år 2000 och har spelat i Stockholms Fotbolls-
förbunds seriesystem sedan dess. Laget består av spelare i åldrarna 16 till 34 år med 
idag 30 stycken registrerade spelare. Vi har ett A-lag som spelar i division 7 som 
idag tränas av Babel Poli, Nahir Kerimo och Naramsin Poli. Våra hemmamatcher 
spelas på Brunna IP och konstgräs.

Assriska Botkyrka FF spelade under 2010 i division 7 där de slutade på tredje plats. 
Målsättningen för 2010 var att gå upp till division 6. Trots en bra start och en delad 
första plats under större delen av säsongen föll ABFF på mållinjen.  Forza Latina och 
Nackdala tog uppflyttningsplatserna efter att ABFF förlorat båda seriefinalerna.

Målsättningen för 2011 är helt klart att avancera till division 6. Nya spelar har 
tillkommit och tränarstaben har utökats.  
 
 

 
 
Fotboll: för yngre ungdomar
En förutsättning för att skapa kontinuitet för fotboll i föreningen är att satsa på yn-
gre ungdomar för att de ska ta platsa i A-laget. Många försök har gjorts genom åren 
för att bilda juniorlag för 7 till 15 år. Men har misslyckats av många skäl. Antingen 
har de redan börjat spela hos en annan förening eller så är de upptagna med andra 
aktiviteter. 

Under hösten 2010 har ett nytt försök gjorts för att samla barn och ungdomarna i 
åldrarna 7 till 15 år av båda könen för att se om det finns underlag för bildandet av
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Högst upp från 
vänster: Mulle Adam, 
Nahir Poli, Elias Esso, 
Nemrud Badour, Gil-
gamesh Poli, Sargon 
Hawsho, Enez, NInib 
Baryawno, Ninos Bary-
awno. Längst ner från 
vänster: Paul Poli, As-
sur Badour, Ninos Poli, 
Dia, Ninos Kerimo, 
Fadi Himo, Sanharib 
Shamoun. Liggande: 
Nippur Masso.
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juniorlag i olika åldrar. Satsningen har börjat i samarbete med den nybildade AFKF 
som har tagit initiativ till att starta verksamheten.

Sedan november 2010 har 10 tals ungdomar börjat med träningarna i Kärsby 
sporthall. Målsättningen är att efter att ha tränat under våren 2011 undersöka möj-
ligheterna att bilda några lag i olika åldrar beroende på antalet deltagare. 

Martin Yalda (AKFK) och Sargon Hawsho från AKC tränar och ansvarar för verksam-
heten.

Fotboll: Ashur Cup 2010 (Orkina Zeito, AUF)
Som många vet brukar AUF arrangera olika turneringar varje år. Varje gång blir det i 
en ny stad, ny förening med nya ungdomar. Orkina Bahe berättar lite kort om AUFs 
senaste turnering Ashur Cup som annordnades i samarbete med Assyriska förenin-
gens ungdomssektion i Södertälje.

Den 4:e december 2010 arrangerade AUF och ungdomssektionen i Södertälje en 
Spökbollsturnering för assyriska ungdomar. Lag från Göteborg, Norrköping och 
Stockholmstrakterna var på plats och spelade. Som 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.

Turneringen ägde rum i Västergårdshallen  
och festen i St Jacob katedralens festlokal.  
Så fort ungdomarna var på plats dånade  
det inne i hallen med trummor och ramsor.  
Under festen i kyrkolokalen ropades 1:a,  
2:a och 3:e pristagarna upp. På 1:a plats  
kom laget MKL - Assyriska föreningen i  
Stockholm och Assyriska studenter i  
Stockholm. På 2:a plats kom SMK -  
Assyriska föreningen i Stockholm.  
På 3:e plats kom MKC - Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Vi hade även pris 
för bäst utklädda och bästa man/kvinna. Laget Je m´appelle Abel från Assyriska 
föreningen i Stockholm fick priset som bäst utklädda. Diana US ledde sitt lag MKL 
till vinst och fick priset som bästa kvinna. Nahir Soume från laget “vi som inte kom 
på ett namn” från Assyriska föreningen i Hallunda fick priset som bästa man. Alla lag 
och spelare förtjänade ändå en stor applåd!

Turnering och festen var full av skratt och ungdomarna såg ut att verkligen njuta 
av tiden tillsammans med sporten och musiken. Vi från ungdomssektionen här i 
Södertälje samt AUF vill tacka alla ungdomar för deras närvaro och vi vill gärna att 
Ni kommer igen och medverkar på våra aktiviteter, mer än bara på turneringar och 
fester!
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Assyriska ungdomar dansar. Foto: AUF.



Idrottsverksamhet  50

Basket: AKC superstars
AKC Superstars har funnits sedan 2007 men först under år 2009 börjat spelat i 
Basketförbundets seriespel. Truppen som består av flickor födda 1997 till 1999  där 
de flesta har varit med från start. Föräldrarnas insatser att ställa upp för att skjutsa 
spelarna till träningar och matcher har varit beundransvärt. De har bildat en lag-
kassa där de sålt kaffe och bullar för att samla pengar för spelarnas nöje och övriga 
förnödenheter. 

Laget skulle inte kunna fortsätta utan de enorma insatser som Ashur Kerimo 
bidragit till laget. Hans bil har varit till förfogande för laget – att skjutsa spelarna till 
och från träningar och matcher, samt hantering av material och ansvara för andra 
frågor som berör laget har varit avgörande för lagets kontinuitet.

Summering 2010: (Aseffa Hailu, Coach för AKC Superstar )
Den här terminen med AKC Superstars basket har gått relativ bra. Tjejerna har job-
bat hårt och utvecklats, men har fortfarande ganska långt kvar för att bli bland de 
bästa i deras ålder.

För att kunna bli bättre måste vi som lag jobba mer med attityden, konditionen och 
försvar.  Vissa av tjejerna har utvecklats väldigt snabbt vilket har gjort att de tycker 
det är roligare att spela basket. 

Inför nästa termin ska vi försöka utveckla försvaret mer och få spelarna att komma 
med positiv inställning till matcher och träning. De har nu spelat i en serie där alla 
är ett år äldre vilket har gjort att de har haft jobbiga matcher där andra lagen har 
varit mycket större och det har varit lag som spelat ihop i flera år. Trots detta så har 
de gjort så gott de kunnat prestera och blir bättre för varje match som varit. 

Till nästa säsong kommer vi att spela i en annan serie där andra lagen är jämnåriga 
med våra spelare, och där förväntar jag mig bättre resultat än vad vi haft i år .

 
Bordtennis
Denna gren ingår i föreningens öppna verksamhet där man har möjlighet att spela 
varje dag. Men bordtennis spelet har alltid varit attraktivt under de pågående aktiv-
iteter där man anordnar pingisturneringar ganska ofta. 
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Vänstra bilden: Nina Baresso håller i ett träningspass för AKC Superstars. Högra bilden: AKC Superstars
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Projekt
 
Dawmo

Bakgrund
År 2004 – Ninos Garis Docent i fysik, senare medlem hos AKC – hade tidigare bott i 
Göteborg, besökte AKC för att informera om en studie som han hade gjort tillsam-
mans med Önver Cetrez som är doktorand i religionpsykologi. Studien handlade 
om äldreomsorg för assyrier i Botkyrka. Syftet med studien är att kartlägga behovet 
att skapa livsglädje åt de äldre genom att sysselsätta dem i olika aktiviteter inom 
föreningar eller liknande frivilliga organisationer.

AKC hade sen tidigare haft olika projektverksamhet som gav mycket fina resultat. 
Detta var en stor utmaning och nytt kategori av verksamhet då målgruppen var 
äldre pensionärer, sjukbidragsmottagere, förtidspensionärer. Någon verksamhet för 
den här målgruppen hade föreningen inte bedrivit tidigare. Men behovet var ett 
faktum.

Kommunen är positivt inställd 
Hösten 2005 kontaktades Botkyrka Kommuns förvaltningen för äldreomsorg - 
förstudien som underlag - tog man upp frågan om att starta dagcenterverksamhet 
för denna målgrupp. Kommunledningen inom äldreomsorg visade stort intresse 
och redan från början gav positiva signaler för ett sådant verksamhet.

Mars 2006 beviljades AKC projektbidrag i syfte att inrätta öppen dagcenter 
verksamhet, för att öka livskvalitén och livsglädjen hos äldre assyrier som är bosatta 
i Botkyrka. Den öppna dagcenterverksamheten kom att omfatta aktiviteter inom 
följande områden:

• Uppsökande verksamhet i inledningsfasen av projektet.
• Öppen verksamhet (2 dagar i veckan med 5 timmar per dag).

• Integrationsaktiviteter som t.ex. matlagning med en svensk pensionärs-
förening eller andra äldre invandrargrupper.

• Studiebesök/utflykter med bl.a. besök på svenska lantgårdar, gårdsmejerier, 
gamla kloster och kyrkor, museer, andra sevärdheter.

• Hälsoförebyggande aktiviteter som t. ex. kostrådgivning och motion.
• Samhällsinformation.

Projektverksamheten börjar
April 2006 startades planeringen genom att bilda en kommitté som skulle ansvara 
för planering och genomförandet av verksamheten. En förutsättning för att lyckas 
med verksamheten är att planera verksamheten så noga som möjligt, skapa en 
välfungerande organisation med utgångspunkt av det beviljade bidraget samt
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föreningens lokala och personella resurser. Den andra viktiga punkten är marknads-
föring.

Redan från början hade man konstaterat att personella resurserna kommer att vara 
avgörande. Eftersom föreningen hade sex anstaällda med lönebidrag skulle man 
kunna klara av situationen genom att komplettera med ytterligare halvtjänst via 
den beviljade bidraget.

Den tillsatta kommittén, efter att ha skapat en välfungerande organisation med 
många möten, kontakter, marknadsföring fastställt startdatumet för Dagcen-
terverksamheten till den 5 september 2006. När första verksamhetsperioden avslu-
tades maj 2007, uppnådde man ett resultat som överträffade målet. I rapporten 
som redovisades till kommunen juni 2007, speglades med stora framgångar som 
berodde på; lyckad marknadsföring, en välfungerande organisation, egen insats i 
form av personella resurser, lämpliga lokaler, noga planering av aktiviteter, up-
pföljning och dokumentation.

Några ord om genomförda aktiviteter 
Under verksamhetens gång  
bedrevs verksamheten två dagar i  
veckan – tisdagar, torsdagar. Aktiv- 
iteterna genomfördes inomhus dock  
en gång i månad arrangerades utflykt  
till olika platser. Inomhus verksamheten  
bestod av nyhetsinläsning, information 
 om olika viktiga frågor, filmvisning,  
matlagning, brodering, schackspel,  
domino, svenskaundervisning, gympa,  
promenad, simning, bastu, underhåll- 
ning, föreläsning om olika ämnen etc.

Uppföljning och dokumentation
Projektet har ett mycket effektivt sätt att följa upp och dokumentera verksamheten. 
Dagverksamheten rapporteras i en upprättad blankett, vars innehåll utgör underlag 
för uppföljning, statistik och utvärdering. Det framgår även närvaroförteckning, 
vilka aktiviteter som genomfördes denna dag och övriga uppgifter av vikt. Tack vare 
dessa dagsrapporter får man tillgång underlag för att kunna följa upp verksam-
heten under föreningens måndags träffar, referensgrupp möten och inom övriga 
sammanhang vid behov. Denna arbetssätt har av kommunens ledning fått mycket 
beröm. Kommunen har på detta sätt möjlighet att följa upp verksamheten på nära 
håll. Förutom referensgrupp möten, arbetsgruppen skickar varje månad närva-
rostatistik och planering av nästa månadens verksamhetsprogram.

     Kapitel 7

Projekt Dawmo har aktiviteter för de äldre på AKCs 
lokaler i Hallunda.



Relaterad verksamhet  53

Sammanfattning 
Projektverksamheten fortsätter i oavbruten takt. Antalet anmälda fram till septem-
ber 2010 är 173 personer. Den fortsätter att öka hela tiden. Det positiva ryktet om 
verksamheten har spridit sig bland assyrier inom Botkyrka kommun. Detta är täcken 
på att verksamheten är i rätt riktning.

Deltagandet i verksamheten är ca. 45 personer/dag i snitt. Bidrag för hela året 2010 
har beviljats. Ansökan om bidrag för år 2011 har redan lämnats till kommunen. Vi 
har all anledning tro att bidrag kommer att beviljas även för kommande åren.

Det är föreningens förhoppning att verksamheten skall få fortsätta även i framtiden 
med kommunala anslag, då behovet av verksamheten för målgruppen är viktigt. 
Syftet med projektet - att höja livskvalitén samt skapa livsglädje för målgruppen 
genom att sysselsätta de två dagar i veckan - har uppnåtts.

Dagcenterverksamhten Dawmo fyller 6 år (George Baryawno)
Första gången vi startade Dagcenterverksamheten var april 2006. Vi hade sökt 
bidrag hos kommunen och fått den beviljat. När första året avslutades var målet re-
dan överträffat. Sen dess har verksamheten bedrivits oavbrutet tack vare det bidrag 
föreningen fått från kommunen. 

Antalet anmälda har ökat för varje år. Ökningen fortsätter tack vare det goda ryktet 
om den fina verksamhet som sprider sig från mun till mun.

Den välorganiserade verk- 
samheten med den personalstyrkan  
som föreningen förfogar över, har  
verksamheten blivit en stor fram- 
gång både för föreningen och för  
de deltagare som fick möjlighet att,  
två dagar i veckan komma till  
föreningen och delta i de aktiviteter  
som bedrivs inom ramen av projektet.

Följande besök/utflykter har genomförts under 2010:
2/2-10  Ljusets kyrka i Hallunda 
9/2-10  Cosmonova – tittat på en film 
4/3-10  Biobesök, Heron City 
11/3-10  Sveriges Riksdag 
27/4-10  Gustav Wasa kyrkan, lunch i stan 
18/5-10  Uppsala Domkyrka 
1/9-10   Besökt Vallokaler för att rösta 
25/9-10  Assyrisk kyrka i Norrköping, lunch i kyrkan 
8,9/11-10 Båtresa – 24 timmars kryssning 
30/11-10 Restaurangbesök
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Under 2010 var AKC engagerat i flera aktiviteter och möten som arrangerades i sa-
marbete med olika assyriska och svenska organisationer. Texter om dessa beskrivs 
nedan. Bland dessa texter är professor John MacGinnis föredrag på AKC om assyr-
iska utgrävningar i Turkiet, erkännandet av Seyfo, om Naum Faik dagen som firades 
i Södertälje, samt om Ninos Ahos besök i Sverige.

Nya pusselbitar faller på plats – kastar nytt ljus över assyrisk identitet 
(Afram Baryakoub) 
Lördagen den 6 februari höll den brittiske arkeologen John MacGinnis föredrag för 
ett fullsatt Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Hans internationella team av forskare 
har ägnat flera år åt att gräva fram nya bevis ur den forntida assyriska provinsstaden 
Tushan, vid Turabdins nordgräns.

Föredraget bekräftade för de närvarande att synen på den assyriska identiteten 
håller på att förändras radikalt inom forskarvärlden. Från att i princip ha avfärdat 
tanken på assyrisk kontinuitet under historien har historikerna nu tvingats om-
värdera sin tidigare hållning. Det är den senaste tidens arkeologiska upptäckter som 
har fått historikerna att se på frågan med nya ögon. Vilka är då dessa upptäckter?

Den mest sensationella upptäckten är den så kallade Cineköy stenen. Inskriptionen 
på denna sten har bekräftat för forskarna att orden Assyrien och Syrien är synony-
mer och därmed att även orden Ashuroye och Suroye är synonymer. Bakom detta 
konstaterande står forskaren Robert Rollinger från Österrike. John MacGinnis kom-
menterade själv Assyrien-Syrien synonymerna med att säga att han själv inte förstår 
varför forskarna tidigare ”went out of their way to disprove the obvious connection 
between the two words”; det vill säga att forskarna gjorde sitt yttersta för att mot-
bevisa den uppenbara kopplingen mellan orden.

En annan intressant upptäckt gjordes  
av John MacGinnis själv då han gick 
igenom lertavlor i brittiska museets  
samling. Till sin förvåning upptäckte  
MacGinnis att en av lertavlorna inne- 
håller information om en assyrisk  
guvernör i staden Ashur – efter det  
assyriska rikets fall.

Av någon konstig anledning har man  
tidigare missat denna viktiga information. Det har även gjorts nya upptäckter om 
tempel i assyriska städer efter det assyriska rikets fall.

     Kapitel 8

John MacGinnis håller tal. Sittande, Afram 
Baryakoub.



Relaterad verksamhet  55

En väldigt intressant iakttagelse finns i en krönika av den babyloniske kungen 
Nabupalassar, som efter att ha erövrat Nineveh blir attackerad av människorna som 
lever i Turo’DIzlo området i Turabdin.

Sedan tidigare känner historikerna till  
att assyrier anställdes i den persiske  
kungens hov samt att assyrier revolt- 
erade mot det persiska styret. Det är  
även vedertaget att romarna eta- 
blerade en provins under namnet  
”Assyria” under det första århund- 
radet före Kristus.

Även inom det språkliga fältet har  
upptäckter gjorts. John MacGinnis  
kunde själv berätta att forskarna kan  
se tydligt den gradvisa ”sammansmältningen” mellan det assyriska och arameiska 
språket under forntiden. Till en början ser forskarna arameiska ord införlivas i den 
assyriska kilskriften, sedan kan de konstatera hur arameisk grammatik blir synlig i 
texterna. På en del lertavlor kan de till och med se arameiska bokstäver som små 
noter bredvid den assyriska kilskriften. Dessa iakttagelser stödjer en annan iakt-
tagelse gjord nyligen av världens främsta forskare inom semitisk lingvistik, Prof. 
Geoffrey Khan från Cambridge University. Han har skrivit en uppsats i  vilken han 
visar hur fornassyriska ord har överlevt till dagens talade assyriska och han visar 
även att dagens talade assyriska inte kan ha uppstått från det klassiska skriftspråket 
som uppstod i Edessa för cirka 2000 år sedan. Enligt Khan står det tydligt att dagens 
talade assyriska har ett mycket äldre ursprung än så och att det är besläktat med 
fornassyriskan och arameiskan.

När en av åhörarna frågade vad MacGinnis anser om den seglivade myten om den 
assyriska identitetens utdöende efter Nineves fall, började hans svar med: ”This is of 
course ridiculous…” – det är naturligtvis något som är skrattretande...” 

MacGinnis rundade av med att berätta hur gärna han och hans internationella 
forskarteam skulle vilja gräva i fler områden i Turabdin. När det idag står klart att 
Tushan, som ligger absolut norr om Turabdin, var en provinshuvudstad i det as-
syriska riket, har det blivit uppenbart för forskarna att Turabdin måste ha varit mer 
assyriskt än vad man har trott hittills. Det säger sig självt att inget rike grundar en 
provinshuvudstad utanför sitt territorium. 

Not: Föreläsning arrangerades av Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm i sa-
marbete med Assyrien Kulturcenter i Botkyrka och Assyriska Distriktet i Göteborg. 
John MacGinnis höll även ett föredrag hos Assyriska Kulturhuset i Göteborg den 7 
februari 2010.
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Naum Faik Dagen - Lyckad minnesdag i Stockholm (Benny Hana, Hujådå)
I en nära nog fullsatt åhörarsal i Norsborg högtidlighöll assyriska föreningar i 
Storstockholm tillsammans med Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) 
minnet av den assyriske nationalhjälten Naum Faik under söndagskvällen.

Det var en tillställning värdig förgrundsgestalten för den assyriska renässansen. Ab-
boud Zazi och Ninib Abdulahad Lahdo framförde vackra sånger såsom Ho donho 
shemsho och Ethir barothor ethir. Kvällen förgylldes även av berörande dikter 
framförda av Hammurabi Bahe och Aziz Hawshu. Den senare citerade också Naum 
Faik ur en artikel där han manar till enighet hos det assyriska folket. Just enighet var 
därför också det naturliga ämnet för kvällen och den efterföljande paneldebatten.

Paneldebattören Denho Barmourad-Özmen ansåg att ett samlingsnamn på 
folkgruppen som alla kan acceptera vore önskvärt men att man i linje med Naum 
Faiks budskap måste hålla samarbetsfrågan som överstående benämningsfrågan. 
Augin Kurt som också han satt i panelen menade att vi ännu inte uppnått den 
union som Naum Faik talade om och tillade att de olika dialekterna, syftandes på 
vad som kallas öst- och västassyriska, ibland kan vara vad som håller assyrier isär.

Frågan om autonomi för assyrier i Irak  
kom även den upp under debatten.  
Överlag rådde uppfattningen att ett  
sådant självbestämmande inte längre  
är någon utopi utan något som faktiskt  
kan komma att förverkligas. Samarbete  
med andra folkslag i regionen menade 
debattörerna var viktigt, samtidigt som  
den assyriska folkgruppen också ska stå  
på sig och kräva sin rätt till eget självstyre  
i Beth Nahrin. Augin Kurt poängterade  
också att vi inte bara bör hänga upp oss på ordet autonomi utan också undersöka 
vilka villkor ett sådant självbestämmande kan vara förknippade med. Från åhörar-
håll efterlystes skapandet av en internationell paraplyorganisation för assyriska 
organisationer och partier för att på så sätt mer kraftfullt kunna väcka opinion i 
frågor som rör assyrier.

År 2009 fick Zelge Fans emotta Naum Faik-priset för att ha utvecklat den assyriska 
ungdomskulturen, bidragit positivt till samhället och förstärkt ungas assyriska 
identitet. I år tilldelades riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo utmärkelsen för sitt 
engagemang för det assyriska folket i Sverige och hemlandet. Mor Gabriel-klos-
trets markfrågor och erkännande av Seyfo förtjänar att nämnas särskilt bland de 
spörsmål som Yilmaz Kerimo engagerat sig i. 

Arrangörer: AUDS i samarbete med Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka, AKC, As-
syriska föreningen i Södertälje och Assyriska föreningen i Järfälla.

     Kapitel 8

Aziz Hawsho håller tal på Naum Faik dagen.



Relaterad verksamhet  57

Naum Faik Dagen - ett tillfälle att växa (Afram Baryakoub)
Den lilla aulan i Kärsbyskolan i Norsborg var ganska fullsatt när Stockholms assyr-
iska föreningar tillsammans med Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm firade 
Naum Faik dagen. Med tanke på antalet föreningar som står bakom arrangemanget 
och det stora upptagningsområdet var närvaron av cirka 200 personer för litet. 

Efter de inledande Naum Faik  
inspirerade sångerna av Abboud  
Zazi och Ablahad Lahdo steg  
Elisabet Besara fram till podiet.  
Hennes emotionella tal upp- 
manade till realism, att vi ska  
bearbeta de problem och fråge- 
ställningar assyrierna ställs inför 
 i nuet. Det är få assyriska kvinnor  
i Sverige idag som kan hålla ett  
sådant tal – tyvärr. Resten av till- 
ställningen tillhörde männen,  
gråhåriga över femtio – tyvärr. För visst skulle den angenäma tillställningen ha varit 
än mer angenäm om också en kvinna hade fått framföra en dikt eller två, såsom nu

En som blickar framåt är riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo. Intet ont anande fick 
Kerimo plötsligt se sig själv stå på scen och ta emot Naum Faik priset av ordföran-
den för Assyriska föreningen i Södertälje. Den givna motiveringen: Yilmaz Kerimos 
arbete för ett svenskt erkännande av folkmordet Seyfo och för Sankt Gabriel klos-
tret som riskerar att få sina markägor konfiskerade.

Insvepta i den tunga, parfymstinna luften i aulan väcktes de närvarandes debattlust 
till liv när journalisterna Augin Kurt och Denho Barmourad installerade sig på scen. 
Den tredje debattören, också en gråhårig man över femtio, dök inte upp. Nåväl, 
hans frånvaro märktes föga av när debatten satte igång. Den välartikulerade kon-
ferencieren Fehmi Barkarmo lämnade över ordet ”enighet” och publiken i debattör-
ernas händer. Enighetsbegreppet dessikerades av Kurt och Barmourad med skärpa 
och känsla. Deras ordväxlingar än kompletterade varandra och än erbjöd två olika 
tolkningar. Det är kanske som Barmourad hävdade, att enighet inte betyder att alla 
ska heta Danho och komma från Midyat. Och de flesta av oss känner till det Kurt 
lyfte fram, frånvaron av benämningskonflikter i huvudet på tänkare som Naum Faik. 

Åhörarna tog förmodligen inte med sig några svar hem, men vem av dem kan 
förneka att de inte lärde sig något nytt, ett annorlunda sätt att betrakta de behand-
lade frågorna...?

Man växer i debatten med den oliktänkande och jag kan inte tänka mig något fin-
are firande av en av våra nationsfäders minne än att bjuda in assyrier till att debat-
tera, tänka till, tänka nytt och – växa.
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Seyfoerkännandet

 
Seyfo: Yilmaz Kerimo informerar om Seyfo motionen (Yilmaz Kerimo, Riksdagsledamot)
Jag vill härmed dels bifoga motionen som skall behandlas och debatteras i Riksda-
gen den 11/3 och också redogöra för hur det ser ut nu. 

Motionen har justerats i Utrikesutskottet, där högeralliansen (Moderater, Fp, C, Kd) 
har avslagit motionen och därmed också avslagit erkännandet av Seyfo 1915. Mot 
detta har de rödgröna (Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) lämnat in en 
gemensam reservation för ett erkännande av Seyfo 1915. De Rödgröna har också 
deklarerat att de kommer att erkänna Seyfo när de kommer till Regeringen. 

Debatten kommer att ske torsdagen den 11/3. Vilken tid detta exakt blir kan vi inte 
veta nu, men det blir eftermiddagen. Man har en annan debatt före som tar ca 1,5 
tim och därefter börjar debatten för Utrikesutskottet. Mellan kl. 14-15 blir det uppe-
håll för en frågestund om allmänna frågor. Debatten återupptas igen efter kl. 15.00.

Voteringen är kl. 16.00 den 11/3, men jag tror inte att vi är klara med debatten för 
att rösta den 11/3, så själva omröstningen kan ske onsdagen den 17/3 kl. 16.00. 

Det är dock viktigt att närvara vid debatten den 11/3 och även vid voteringen ev. 
den 17/3 för att visa sitt stöd och visa hur viktig denna fråga är för oss. 

Många frågar mig om erkännandet går genom nu... Högeralliansen har en tyvärr 
majoritet i Riksdagen nu, men skillnaden är inte så stor... Högeralliansen har tillsam-
mans 178 röster mot Rödgrönas 171 röster. Skillnaden är bara 7 röster.. Om bara 
4 riksdagsledamöter från högeralliansen röster med oss Rödgröna kan ett erkän-
nande gå genom. 

Vi håller tummarna och vill passa på och tacka alla individer och organisationer som 
har kämpat och fortfarande kämpar för denna fråga. 

Högst upp, vänster: George Baryawno blir intervjuvad av 
Sveriges Radio. Längst ner, vänster: Nahir Poli och Gabriel 
Baryawno följer Seyfodebbatten i riksdagen. Höger: demon-
stration utanför sveriges riksdag. 
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Motion 2008/09:U332: Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/
kaldéer och pontuska greker

Förslag till riksdagsbeslut:

• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i 
motionen om att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/
syrianer/kaldéer och pontiska greker.

• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i mo-
tionen om att Sverige bör verka inom EU och FN för ett internationellt erkän-
nande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska 
greker.

• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i mo-
tionen om att Sverige bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 på 
armenier, assyrier/syrianer/ kaldéer och pontiska greker.

Bakgrund
Forum för levande historia är en myndighet som har uppdraget att – med utgångs-
punkt i Förintelsen – arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga 
rättigheter. Genom att belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia vill vi 
påverka framtiden.

Så lyder beskrivningen av en myndighet som arbetar på svenska regeringens up-
pdrag och utbildar om bl.a. folkmordet 1915. Historiens läxa är en av hörnstenarna i 
dagens demokratier där man har lärt sig av sina misstag, och genom förebyggande 
av upprepningar av tidigare fel strävar man mot en bättre framtid. Men ett förebyg-
gande av framtida felsteg, i synnerhet om dessa är kända från historien, kan inte 
tillämpas om man inte öppet erkänner begångna felsteg. Historierevisionism är där-
för ett farligt verktyg för underlättandet av upprepning av historiens mörka sidor.

Folkmordet 1915 drabbade främst armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska 
greker men kom senare även att drabba andra minoriteter. Det var drömmen om 
ett stort turkiskt rike, Storturan, som föranledde de turkiska ledarna att vilja etniskt 
homogenisera spillrorna efter osmanska rikets sönderfall vid 1800-talets sekelskifte. 
Detta åstadkoms i skydd av det pågående världskriget då imperiets armeniska, as-
syrisk/syrianska/kaldéiska och pontisk-grekiska befolkning så gott som förintades 
helt. Forskarna uppskattar att ca 1 500 000 armenier, 250 000–500 000 assyrier/syri-
aner/kaldéer och ca 350 000 pontiska greker dödades eller försvann.

Under den korta tid som efterföljde Turkiets nederlag år 1918 fram till den turkiska 
nationalistiska rörelsen, ledd av Mustafa Kemal, diskuterades folkmordet öppet. 
Politiska och militära ledare ställdes inför rätta, anklagade för ”krigsbrott” och 
”begångna brott mot mänskligheten”. Flera befanns skyldiga och dömdes till döden 
eller fängelse. Under dessa rättegångar uppdagades horribla detaljer om för-
följelserna av minoriteterna i det osmanska imperiet. Turkiet gick således igenom
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en fas lik den som Tyskland upplevde efter andra världskriget. Processen varade 
dock inte länge. Uppkomsten av den turkiska nationella rörelsen och upplösningen 
av sultanatet ledde till att rättegångarna avbröts och att de flesta av de anklagade 
frigavs. Så gott som hela den återstående kristna befolkningen – armenier, assyrier/
syrianer/kaldéer och pontiska greker – fördrevs från områden de bebott i tusentals 
år.

FN:s folkmordskonvention 1948, Europaparlamentet och officiella erkännanden 
Raphael Lemkin, den polsk-judiske advokaten som myntade begreppet ”genocide” 
(folkmord) under 1940-talet och var upphovsman till FN-konventionen om förebyg-
gande och bestraffning av folkmordsbrott, var väl medveten om folkmordet 1915 
och den internationella gemenskapens misslyckande att ingripa. Hans bearbetning 
av definitionen fastställdes i FN:s konvention som lyder enligt följande:

I denna konvention innebär folkmord någon av följande handlingar med avsikt att 
helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp genom att 

• döda medlemmar ur gruppen;
• orsaka allvarlig kroppslig eller mental skada hos gruppens medlemmar;
• avsiktligt påverka gruppens levnadsförhållanden för att, helt eller delvis, 

orsaka dess fysiska förintande;
• påtvinga åtgärder avseende förhindrandet av födslar inom gruppen;
• tvångsförflytta gruppens barn till en annan grupp.

Vidare gäller att dagens FN-konvention från 1948 inte är någon ny lagstiftning 
utan endast ett fastställande av existerande internationella lagar om ”brott mot 
mänskligheten” som angavs i Sèvresavtalets artikel 230 (1920). Än viktigare är FN:s 
konvention om icke-tillämpbarheten av lagstadgade begränsningar för krigsbrott 
och brott mot mänskligheten (Convention on the Non-Applicability of Statutory 
Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity), antagen den 26 novem-
ber 1968, i kraft sedan den 11 november 1970, vilket fastställer dess retroaktiva och 
icke-preskriberbara natur. Av detta skäl betecknas både massakrerna i osmanska 
riket och Förintelsen som fall av folkmord enligt FN-konventionen trots att båda 
ägde rum innan konventionens tillkomst.

Under FN:s historia har två stora studier/rapporter förrättats om brottet folk-
mord. Den första är den s.k. Ruhashyankikorapporten från 1978 och den andra är 
Whitaker-rapporten, sammanställd av Benjamin Whitaker från år 1985 (Economic 
and Social Council Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention 
of Discrimination and Protection of Minorities, Thirty-eighth session, Item 4 of the 
provisional agenda, E/CN.4/Sub.2/ 1985/6). 

Folkmordet 1915 nämns på flera platser som exempel på begångna folkmord under 
1900-talet. Rapporten klubbades igenom i en underkommitté till FN:s kommitté för
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mänskliga rättigheter med rösterna 14 mot 1 (fyra nedlagda röster) i augusti 1985. 
Den 18 juni 1987 erkände Europaparlamentet officiellt folkmordet på armenierna. 
Sedan 1965, dvs. folkmordets 50-årsdag, har flera länder och organisationer of-
ficiellt erkänt folkmordet 1915, bl.a. Uruguay (1965), Cypern (1982), Ryssland (1995), 
Grekland (1996), Libanon (1997), Belgien (1998), Frankrike (1998), Italien (2000), 
Vatikanstaten (2000), Schweiz (2003), Argentina (2003), Kanada (2004), Slovakien 
(2004), Nederländerna (2004), Polen (2005), Venezuela (2005), Tyskland (2005), 
Litauen (2005) och Chile (2007).

Forskningen om folkmordet 1915 och svensk vetskap 
Efter Förintelsen betraktas folkmordet 1915 som det näst mest studerade fallet i 
modern tid. I dag existerar en bred och tvärvetenskaplig konsensus hos en överväl-
digande majoritet av folkmordsforskarna att massakrerna i det osmanska riket, un-
der första världskriget, utgjorde ett folkmord som av forskarna kallas för ”folkmord-
sprototypen” (medan Förintelsen kallas för ”folkmordsparadigmet”). Internationella 
Föreningen för Folkmordsforskare (International Association of Genocide Scholars, 
IAGS), en oberoende världsledande och tvärvetenskaplig auktoritet inom området, 
har vid flera tillfällen fastslagit en konsensus i denna fråga, nämligen: 13 juni 1997, 
13 juni 2005, 5 oktober 2007 och 23 april 2008. Resolutionstexten från den 13 juli 
2007 lyder enligt följande:

Medan förnekandet av folkmord anses allmänt som sista steget i folkmord och 
skrinlägger bestraffningen av folkmordets förövare och bevisligen breder vägen för 
framtida folkmord; Medan det osmanska folkmordet mot minoritetsbefolkningen 
under och efter första världskriget anges allmänt som ett folkmord endast mot ar-
menierna, med litet erkännande av de kvalitativt likvärdiga folkmorden mot andra 
kristna minoriteter i det osmanska imperiet; Låt det klargöras att det är övertygel-
sen hos den Internationella Föreningen för Folkmordsforskare att den osmanska 
kampanjen mot kristna minoriteter i imperiet mellan 1914 och 1923 utgjorde ett 
folkmord mot armenier, assyrier och pontiska och anatoliska greker. 

Låt det klargöras vidare att Föreningen kallar på Turkiets regering att erkänna 
folkmordet mot dessa grupper, att utfärda en officiell ursäkt och åtaga snara och 
meningsfulla steg mot upprättelse.

Den 8 juni undertecknade ett sextiotal världsledande folkmordsexperter en appell 
riktad mot riksdagens ledamöter där man avfärdade påståenden om oenighet 
bland forskare beträffande folkmordet 1915. Forskningen måste fortsätta och både 
Turkiet och omvärlden måste säkra möjligheten till en öppen, oberoende och os-
törd atmosfär, bl.a. genom att Turkiet måste ge full tillgång till sina arkiv såväl som 
att tillåta liknande diskussioner utan att forskare, författare, journalister och publi-
cister riskerar åtal för att påtala folkmordets verklighet. 

Ny forskning vid Uppsala universitet vittnar även om en gedigen svensk kunskap 
om folkmordet 1915. Svenska UD och generalstaben var väl underrättade om den
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pågående utrotningen via rapporter som Sveriges ambassadör Per Gustaf Au-
gust Cosswa Anckarsvärd och den svenska militärattachén Einar af Wirsén (båda 
stationerade i Konstantinopel) skickade till Stockholm. Bland annat kan man läsa 
följande:

• Anckarsvärd, 6 juli 1915: ”Herr Minister, Förföljelserna mot armenierna hafva 
antagit hårresande proportioner och allt tyder på att ungturkarne vilja begag-
na tillfället, då af olika skäl ingen effektiv påtryckning utifrån behöfver befaras, 
för att en gång för alla göra slut på den armeniska frågan. Sättet härför är 
enkelt nog och består i den armeniska nationens utrotande.”

• Anckarsvärd, 22 juli 1915: ”Det är icke blott armenierna utan äfven Turkiets un-
dersåtar af grekisk nationalitet som f.n. äro utsatta för svåra förföljelser… Det 
kunde enligt hr. Tsamados [grekisk chargé d’affaires] icke vara fråga om annat 
än ett utrotningskrig mot den grekiska nationen i Turkiet…”

• Anckarsvärd, 2 september 1915: ”De sex s.k. armeniska vilayeten lära vara to-
talt rensade från åtminstone armenisk-katolska armenier… Det är uppenbart 
att turkarna söka begagna tillfället nu under kriget för att utplåna den armeni-
ska nationen, så att när freden kommer ingen armenisk fråga längre existerar.”

• Wirsén, 13 maj 1916: ”Hälsotillståndet i Irak är förfärande. Fläcktyfusen kräfver 
talrika offer. Armenierförföljelserna hafva i hög grad bidragit till sjukdomens 
spridande, emedan de utdrifna i hundratusental dött af hunger och umbäran-
den längs vägarna.”

• Anckarsvärd, 5 januari 1917: ”Tillståndet kunde dock varit ett helt annat, om 
nämligen Turkiet följt centralmakternas råd att till dem överlåta äfven den inre 
organisationen af provianterings- o. d. frågor… Värre än detta är emellertid 
utrotandet af armenierna, som kanske kunnat förhindras, om tyska rådgifvare 
i tid fått samma makt öfver den civila förvaltningen som de tyska officerarne 
faktiskt utöfva öfver här och flotta.”

• Envoyé Ahlgren, 20 augusti 1917: ”Dyrtiden stegras alltjämnt… Den har flera 
orsaker:… och slutligen produktionens starka aftagande på grund af minskad 
arbetskraft, orsakad dels genom mobiliseringen dels ock genom utrotandet af 
den armeniska rasen”.

I sina memoarer ”Minnen från Fred och Krig” (1942), tillägnade Wirsén ett helt kapi-
tel åt folkmordet. I ”Mordet på en nation” skriver Wirsén att

[deportationerna] hade officiellt till mål att flytta hela den armeniska befolkningen 
till steppområden i norra Mesopotamien och i Syrien, men i verkligheten avsågo 
de att utrota armenierna… Förintandet av den armeniska nationen i Mindre Asien 
måste uppröra alla mänskliga känslor. Det hör utan tvivel till de största brott som 
under senare århundraden begåtts. Det sätt på vilket det armeniska problemet 
löstes var hårresande. Utöver dessa finns det flertalet ögonvittnesberättelser som 
missionärer och fältarbetare såsom Alma Johansson, Maria Anholm, Lars Erik
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Högberg, E. John Larson, Olga Moberg, Per Pehrsson m.fl. publicerade. Hjalmar 
Branting var den allra första personen som långt innan Lemkin använde begrep-
pet folkmord när han den 26 mars 1917 kallade förföljelserna av armenierna för ett 
”organiserat och systematiskt folkmord, värre än vad vi någonsin sett maken till i 
Europa”.

Ett erkännande av folkmordet 1915 är inte endast viktigt för att få upprättelse för 
de drabbade folkgrupperna och de minoriteter som finns kvar i Turkiet utan även 
för främjandet av Turkiets utveckling. Turkiet kan inte bli en bättre demokrati om 
sanningen om dess förgångna förnekas. Den armeniske journalisten Hrant Dink 
mördades för att ha uttalat sig öppet om folkmordet och flera andra har åtalats för 
samma sak enligt den ökända paragraf 301. 

Turkiska regeringens senaste ändring av lagen är rent kosmetiska och innebär inte 
några som helst förändringar. Det sägs ibland att historien ska skrivas av historiker, 
och det ställer vi oss fullständigt bakom. Men det är politikers ansvar att förhålla sig 
till historiska faktum och historikernas forskning. Vidare bör ett svenskt erkännande 
av sanning och historiska faktum inte innebära något hinder för vare sig reformar-
betet i Turkiet eller Turkiets EU-förhandlingar. Utifrån vad vi ovan anfört anser vi att 
Sverige bör erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och 
pontiska greker. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

Vi anser vidare att Sverige bör verka internationellt inom ramen för EU och FN för 
ett internationellt erkännande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/
kaldéer och pontiska greker. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till 
känna. 

Så länge länder som Sverige inte konfronterar Turkiet med sanningen och det 
faktaunderlag som finns till hands kan Turkiet inte komma vidare på sin väg mot 
ett öppnare samhälle, en bättre demokrati och fullt ut öppna möjligheterna för ett 
medlemskap i EU. Sverige bör därför verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 
på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Detta bör riksdagen som 
sin mening ge regeringen till känna.

Motion skriven av: Hans Linde (v) Kalle Larsson (v) Lars Ohly (v) Alice Åström (v) Max 
Andersson (mp) Esabelle Dingizian (mp) Bodil Ceballos (mp) Helena Leander (mp) 
Mats Pertoft (mp) Christopher Ödman (mp) Annelie Enochson (kd) Lennart Sacré-
deus (kd) Fredrik Malm (fp) Yilmaz Kerimo (s) Nikos Papadopoulos (s).

Stockholm den 2 oktober 2008
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Historiskt beslut: Sveriges Riksdag röstade för erkännandet av Seyfo 
Den 11 mars 2010 tog Sveriges Riksdag ett historiskt beslut, nämligen att erkänna 
”Seyfo” – folkmordet på bla Assyrier år 1915 i det Ottomanska riket i nuvarande 
Turkiet.

AKC engagerade sig i att uppvakta debatten i riksdagen samt bevittna det histo-
riska beslutet. Och senare på dagen anordna aktiviteter utifrån beslutet som skulle 
fattas.

I samarbete med Assyriska Kulturföreningen i Södertälje hyrdes en 50 mannabuss. 
Bussen transporterade 50 personer till riksdagen för att bevaka debatten och beslu-
tet. 33 personer åkte från AKC. På riksdagens läktare fanns många assyrier, men 
även personer från den turkiska ambassaden samt media. 

Tidigt på dagen var Sveriges Television (SVT) hos AKC och intervjuade Yildiz Kerimo 
och George Baryawno angående erkännandet av folkmordet.

Efter en flera timmar lång debatt fattade riksdagen sitt beslut ca kl 17:00 om att 
erkänna Seyfo. Framåt kvällen samlades cirka 60-80 i AKC’s lokaler för att fira den 
historiska dagen. 

Yilmaz Kerimo, som varit tongivande för detta historiska beslut, besökte AKC 
tillsammans med riksdagsledamöterna Hans Linde (v) och Mats Pertorft (mp). AKC 
tackade dessa för deras insatser.

Länstidningen från Södertälje besökte AKC och tog bilder från den spontana festen

Lördagen den 13 mars – i samarbete med assyriska föreningar i Stor Stockholm 
arrangerades en fest för att fira erkännandet av folkmordet. Aziz Poli och Feyyaz 
Kerimo från AKC ansvarade för festens genomförande. Cirka 300-350 personer del-
tog på festen i S:t Jakob kyrkans lokal i Södertälje. Sångarna Habib Moussa, Abdula-
had Lahdo och Abboud Zazi bjöd på kvällens musikunderhållning.
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Möte med ARS: På begäran av Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS) hölls ett möte 
söndag den 14 mars angående festarrangemanget. Representanter från olika As-
syriska Föreningar i Stockholm och ARS deltog på mötet. Från AKC deltog Aziz Poli, 
Sargon Hawsho och George Baryawno.

Mötet diskuterade hur festen arrangerades och vilka som stod bakom. AKC fick 
besvara kritiska frågor från ARS och Assyriska kulturföreningen i Norsborgs ledning 
som menade att de borde få ta del av information om arrangemanget etc.

- Den andra frågan som togs upp på mötet var om ett förslag från Suroyo TV och 
AKC att arrangera en stor fest för att visa vår uppskattning till de riksdagsledamöter 
och andra individer som har bidragit till erkännandet av folkmordet. 

Festen ska arrangeras i samarbete med ärkestiftelserna och profana organisationer 
– assyriska, syrianska och Dawronoye. Mötet enades om att Suroyo TV får kontakta 
ARS ordförande och diskutera förslaget.

- Den tredje frågan som diskuterades var svensk medias nästan helt utelämnande 
av det assyriska namnet i rapportering om riksdagens beslut att erkänna folkmor-
det. De flesta nyheter beskriver nästan enbart det ”Armeniska Folkmordet” och 
utelämnar det assyriska namnet. Detta är provokativt enligt deltagarna i mötet.

Förslaget från AKC angående denna fråga var att kräva från Armeniska Riksför-
bundet att publicera en skrivelse till svensk media och informera och klargöra att 
beslutet omfattar även den assyriska folkgruppen. ARS ledning gick emot detta 
förslag då de anser att ARS inte kan kräva detta från Armeniska riksförbundet då de 
har ett gott samarbete. 
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AKC utdelade Kulturpris till Abdullah Demirbas
Den 21 mars 2010 beslutade AKC årsmöte att utdela Kulturpris till Abdullah Demir-
bas – kommunordförande för SUR statsdelen i Diyarbakir.

Motivering: “Många av föreningens medlemmar har följt Abdullah Demirbas arbete 
som Kommunordförande för Sur i Diyarbekir. Han har under sin verksamhetsperiod 
uttryckt positiva uttalanden för assyrier och att assyriernas kulturella och mänskliga 
rättigheter måste erkännas. Två gärningar har han satt i praktiken vilka var avgörande 
för att AKC beviljat honom kulturpriset. Den första är: informationsbroschyren om 
staden Diyarbakir som också skrevs på assyriska, vilket är historiskt. Den andra är: en-
gagemanget han visat för den Diyarbakir-födde assyriske nationalhjälten Naum Faik, 
vars födelsegata är döpt efter hans namn. Att en gata i Diyarbakir skulle döpas efter en 
assyrisk journalist skulle man inte ens våga drömma om för bara några år sen. Förutom 
engagemanget i de två verksamhetsområden har han följt upp assyriernas situation i 
Turkiet inom olika områden. Med motivering av det han gjort för assyrierna så har AKC 
beslutat att ge Kulturpriset 2010 till Abdullah Demirbas”.

Årsmötet gav i uppdrag till Feyyaz Kerimo, som kom med förslaget, att han ska 
detaljplanera praktiska frågorna kring utdelning av priset.

Styrelsen hade vid sitt möte beslutat att Kulturpriset skulle bestå av en summa på 
5000 kr samt ett kristallplakat där det skulle stå motiveringen till priset på assyriska

På uppdrag av AKC fick Simon  
Barmano överlämna plakatet  
till Abdullah Demirbas person- 
ligen vid en ceremoni i Diyar- 
bakir. Även prästen Yusuf  
Akbulut var närvarande vid  
ceremonin. 

Under hösten överlämnades  
även summan på 5000 kr  
personligen till Demirbas av  
Hobil Rhawi på uppdrag av AKC.

Den 25/10-10, fick AKC ta emot en gåva från Abdullah Demirbas via Simon Barma-
no, som tog emot den av Abdullah Demirbas i Diyarbakir, som tack för kulturpriset 
han hade fått av AKC. Gåvan består av en porslin tallrik som med bilden på Diyarba-
kirs flera tusen åriga mur.

På uppdrag av AKC utdelas Kulturpriset av Simon Barmano: Rapport 
om ceremonin (Simon Barmano)
Besök hos borgmästare Abdullah Demirbas
Vi hade i förväg bokat in ett besök hos borgmästaren Abdullah Demirbas till den 2
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augusti 10:00. Så fort vi steg in i kommunhuset bemöttes vi av media som väntade 
på oss. De fotograferade, filmade och intervjuade oss om syftet med besöket hos 
borgmästaren. Vi svarade på deras frågor och berättade om anledningen till vårt 
besök hos Abdullah Demirbas. När vi hade avklarat mediabiten gick vi in till Abdul-
lah Demirbas residens. Seyhmus Diken som är en känd författare i Diyarbakir be-
fann sig också i kommunhuset och väntade på oss tillsammans med borgmästaren.

Medan vi drack vårt te fördes diskussioner med Abdullah Demirbas och Seyh-
mus Diken om Naum Faiks hus och hans två böcker, som Omids kommun tänker 
översätta till flera språk. Efter diskussionerna lämnade vi två cd-skivor till Demirbas 
och Diken. Den ena cd-skivan innehöll några av Naum Faiks verk medan den andra 
cd-skivan bestod av en diktsamling samt texter som Naum Faik själv har skrivit. När 
översättningarna av Naum Faiks verk från assyriska till turkiska och kurdiska är klara 
kommer de att tryckas i bokform och publiceras. Vi vill informera våra läsare om att 
det är ARS som har sammanställt Naum Faiks texter. 

Sydöstra Turkiet, och i synnerhet Turabdin regionen, har under de senaste tre 
decennierna plågats av ett krig mellan PKK och den turkiska armén. Sedan krigets 
utbrott har situationen för assyrierna i området blivit ohållbar och assyrierna har 
fått betala ett oerhört högt pris för detta. Vi vet att Turkiets politiska ambitioner att 
bli medlemmar i EU ligger bakom den nya öppenheten. Vi välkomnar dessa nya 
steg men det betyder inte att vi tystnar i vår kritik mot Turkiet. Vi vet att kurderna 
också har spelat en aktiv roll under folkmordet på assyrierna 1915. Andan i Turabdin 
är numera försiktigt optimistisk och människorna är lättade och känner hopp inför 
framtiden. AUF’s ordförande Sanharib Shamoun ställde följande fråga till Abdul-
lah Demirbas; -Hur, och på vilket sätt, kommer de kurdiska demokratiska krafterna 
kunna garantera assyrierna ett liv i fred och trygghet här i Turabdin?

Demirbas svarade; ”Det du  
säger är alldeles rätt. Befol- 
kningssituationen i Turabdin  
och i sydöstra Turkiet skulle  
se annorlunda ut idag, om  
inte feodala kurdiska klaner  
hade hjälpt turkarna under  
folkmordet. Vår partiledning  
och partiledare har via media  
bett om ursäkt för och förd- 
ömt – och fördömer fort- 
farande – brottet som våra  
förfäder har begått mot assyrier  
och armenier. Jag fördömer det också och ber om ursäkt än en gång. Så länge vi 
inte har makten i regeringen kan vi inte heller utlova några garantier. Men vi käm-
par för att alla minoriteter som bor här i regionen ska kunna få sina rättigheter och 
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Prisutdelningsceremoni
När diskussionerna var avklarade gick vi upp till den tredje våningen i kommun-
huset, där kommunfullmäktige brukar hålla sina sammanträden. Kommunful-
lmäktigesammanträdet pågick när vi kom in och det var ca 40 kommunfullmäk-
tigeledamöter närvarande. 

”Ni är hjärtligt välkomna till ert fädernesland”, sade Abdullah Demirbas i sitt välkom-
stanförande och fortsatte; ”nu får jag prata på mitt modersmål kurdiska och ni får 
också prata på ert modersmål assyriska”. Sedan tackade han assyrierna för all hjälp 
och för det fina assyriska kulturpriset som han blev tilldelad av Assyriska Kultur-
center i Sverige.

Borgmästaren Abdullah Demirbas  
berättade också om sina ambitioner 
 och om hur och på vilket sätt han  
tänker förbättra livet för invånarna i  
hela provinsen; ”Jag och min ledning  
har alltid varit ute efter att skapa ett  
mångkulturellt och mångspråkligt  
samhälle. Vårt mål att skapa ett  
mångkulturellt samhälle och att alla  
minoriteter i området ska känna sig  
trygga och ska kunna leva i fred sida  
vid sida. Trots turkiska regeringens  
förbud har vi tryckt många broschyrer, kartor och annat material på flera språk, 
däribland assyriska. Vi tackar Assyriska Riksförbundet som har hjälpt oss med 
översättningen av materialet till det assyriska språket. Jag är kurd och muslim, exakt 
samma sak som jag gör för mitt folk, gör jag även för det assyriska folket och för 
andra minoriteter som bor här. Jag kan lova er massa saker utan att förverkliga mitt 
löfte. Ni behöver inte tro på det jag lovar, utan avvakta istället och se om jag verkli-
gen verkställer mitt löfte i praktiken. Tro det eller ej, men allt det som jag har nämnt 
här har jag bokstavligen tillämpat i praktiken. Alla som känner till oss och som vet 
vilket arbete vi gör kan gå i god för det”. Avslutningsvis berättade Demirbas i sitt 
tal att han även i fortsättningen kommer att arbeta för minoriteternas rättigheter; 
”även i fortsättningen kommer jag och min ledning att kämpa för de mänskliga, 
kulturella och språkliga rättigheterna här i regionen”. 

Efter Demirbas tal var det min tur att berätta om vår hemlandsresa och om anled-
ningen till vårt besök hos kommunfullmäktige i Omid; ”En ny generation assyrier 
har vuxit upp i diasporan, utan erfarenheter och upplevelser från sina hemländer. 
Om banden mellan våra historiska hemtrakter och denna och efterföljande genera-
tioner inte byggs upp och stärks blir snart begreppet ”hemland” något obefintligt 
för de växande generationer assyrier. För oss assyrier handlar det egentligen om två 
saker, antingen att utveckla ett samarbete och stärka banden med grannbefolknin-
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-gen i hemländerna eller att helt enkelt kapa dem. Vi alla är överens om att vi skall 
verka för det första alternativet och skälen är många. Uppgiften är alla gånger inte 
så enkel, men inte heller övermäktig. Dels handlar det om att på ett pedagogiskt 
sätt formulera problemen, dels skapa ett pragmatiskt program för att nå våra mål 
om en fredlig och demokratisk utveckling i hemländerna, där det assyriska folkets 
intressen respekteras. Idag har vi goda relationer och ett gott samarbete med de 
kurdiska demokratiska krafterna i Omid och Turabdin med dess omnejd. Vi hoppas 
att ingen längre ska kunna överskugga samarbetet och den vänskap som vi har 
byggt upp mellan det kurdiska och det assyriska folket. Vi vill leva i fred med våra 
grannfolk här i vårt hemland”. 

Med anledning av Abdullah Demirbas kamp för minoriteterna i regionen – med 
avseende på de språkliga och kulturella rättigheterna – beslöt ledningen för As-
syriska Kulturcenter, AKC, i Stockholm att tilldela Demirbas årets assyriska kulturpris 
2010. Utmärkelsen är ett bevis på den vänskap och solidaritet som råder mellan det 
assyriska och det kurdiska folket.

På initiativ av Abdullah Demirbas har Surici kommunfullmäktige tagit beslut att 
byta namn på den gata som leder till Naum Faiks hus till Naum Faiks gata istället. Vi 
tackar Abdullah Demirbas för det arbete han lägger ner för minoriteterna i regionen 
och önskar honom lycka och framgång i fortsättningen. Sedan läste vi upp AKC’s 
brev – som AKC hade skrivit på turkiska och sänt med oss – med motiveringen 
avseende vinnaren av kulturpriset. Även Demirbas delade ut ett pris till oss i form 
av en symboliserande porslintallrik. Motivet på tallriken avbildar de minoriteter som 
lever i området.

Prisutdelningen skedde under det pågående kommunfullmäktigesammanträdet 
med närvaro av tv och övrig media. Vårt besök hos borgmästaren pågick under 
drygt en timme. För att alla närvarande skulle förstå det som sades, översatte jag tal 
och frågor från kurdiska och turkiska till assyriska och tvärtom.

Jag, Simon Barmano, tackar AKC för att jag fick förtroendet och äran att överlämna 
det värdefulla assyriska kulturpriset till borgmästare Abdullah Demirbas. 

Guidning i Omid
Efter kulturprisceremonin blev vi guidade av en person som var anställd i kom-
munen. Först besökte vi den kända muren som omringar hela den gamla stads-
delen i Omid. Enligt informationen som vi fick av vår guide är muren ca 5,5 km 
lång, 3,5-4 meter bred, ca 10-12 meter hög och har också 82 borgar. Muren har fyra 
stora portar, en i varje hörn. Det sägs också att den är världens längsta mur efter 
den kinesiska muren. Vi besökte Keci Burcu (getborg) som är ett av de mest kända 
templen i muren. På 1930-talet trodde man att staden inte fick tillräcklig med luft 
på grund av muren. Den dåvarande guvernören och kommunledningen beslöt att 
riva delar av muren i syfte att släppa in mer luft i staden. I april-maj år 1932 besökte 
arkeologen Albert Louis Gabriel Omid och upptäckte guvernören olovliga

     Kapitel 8



Relaterad verksamhet  70

tilltag mot den ovärderliga historiska muren. Albert Louis Gabriel lyckades att 
övertala guvernören att stoppa rivningen av muren. Vid det tillfället hade man 
dock redan hunnit riva ner ca 300 meter av den. Innan jag glömmer vill jag säga 
detta också, År 1937 bytte turkarna stadens namn från Omid till Diyarbakir, sade vår 
guide.

Efter den guidade turen åkte vi till storstadsregionens kommunhus. Där såg vi 
något som antagligen varenda assyrier upplever som fascinerande och kanske även 
mäktigt. Kommunen har nämligen två stora bevingade assyriska tjurar på var-
dera sida av ingången till kommunhuset, på samma sätt som de gamla assyrierna 
brukade ha vid sina kungliga palats i Assyrien. Utöver detta besökte vi även några 
andra sevärda platser i staden, som exempelvis Mor Toumakyrkan, (omvandlad till 
moské år 639 e.Kr och som heter Ulu Cami nu) samt den kända Mor Yuhanons bro 
som ligger lite utanför staden. När vi hade avslutat vår ”sightseeing” i Omid fortsatte 
vi därifrån med Mardin som nästa anhalt.

Egil – ”Assyriska konungarnas berg”
Tidigt på morgonen på den sista dagen av vår resa i Turabdin åkte vi till en mycket 
gammal assyrisk stad som heter Egil och som ligger ca 50 km nordväst om Omid.  
På vägen dit stannade vi vid en vägskylt. På skylten stod det ”Assyriska konungarnas 
berg i Egil”. Väl framme vid berget såg vi en figur som symboliserar den assyriska 
konungen Shalmaneser den 3.e inristad i den högsta klippan i berget. Jämte figuren 
finns det en lång kilskriftstext som numera är oläslig. På eftermiddagar och soliga 
dagar kan man dock se texten och figuren tydligt. På inristningen håller konungen 
en yxa med högra handen och har en inskription med kilskriftstext framför sig. På 
nordöstra delen av berget finns de assyriska konungarnas gravar, omringade av 
massvis med grottor. I dalen mellan de två höga bergsklipporna rinner floden Tigris 
vid den historiska assyriska staden Egil som ses som civilisationens vagga. Staden 
var också ett starkt fäste för assyriska konungar. Egil är också känd för att en gång 
i tiden ha varit profeternas, konungarnas och helgonens land.  Det var assyrierna 
som byggde upp och gjorde om hela berget till en stor fästning. För att skydda 

     Kapitel 8



Relaterad verksamhet  71

sig från yttre fiender vid krig hade de byggt underjordiska tunnlar, skyddsrum och 
brunnar som användes vid krissituationer och vid behov. Man har också byggt 
en hög mur runt fästningen. En gång i tiden fanns det tusentals grottor belägna i 
anslutning till bergsklipporna på de båda sidorna om floden Tigris. Numera är grot-
torna dock begravda under dammen. När vattennivån sjunker med 6-7 meter kan 
man tydligt se grottorna.

Vi åkte ner till floden Tigris, parkerade våra bussar i närheten av floden och färdades 
sedan med hjälp av båt vidare till den nordöstra delen av berget. Där hoppade vi av 
båten och klev i land. Vi gick runt och tittade på en del av de assyriska konungarnas 
gravar och figurerna som fanns på bergklipporna. Sedan bytte vi om till våra bad-
kläder och badade i Tigris. Vårt badande pågick i ungefär en timme. Dammens djup 
är ca 70 meter. Vattnet var rent, varmt och mycket skönt. Vyerna över Tigrisfloden – 
från det assyriska bergslottet i Egil – var de vackraste vi såg under hela vår resa. Åker 
man till Turabdin bör man verkligen besöka Egil! Utan ett besök dit är en resa ner till 
Turabdin inte fulländad, enligt min mening.

Uzun och Ciyan tackar AKC under sitt besök till föreningen
För en tid sedan utdelade Assyrien Kulturcenter i Botkyrka Stockholm årets kultur-
pris till SUR kommuns ordförande. På Plakatet som skickas inom snar tid finns klas-
siska assyriska symboler samt text på olika språk som berättar om prisets mening.

SUR kommuns ordförande Abdullah Demirbas har framfört sin tack för priset via 
Zozan Uzun som är hustru till den kände kurdiske romanförfattaren Mehmet Uzun, 
som är människorättsaktivist. Zozan som besökte Assyrien Kulturcentret tillsam-
mans med Gabar Ciyan som är vice ordförande för organisationen mot folkmord. 
Blommorna som Zozan överlämnat till föreningen bestod av färger som tillhör både 
folkens kultur.

Uzun och Ciyan togs emot av den kände respekterade författaren Feyyaz Kerimo, 
George Baryawno, kansliansvarig och Yildiz Kerimo som är också ansvarig för kvin-
nosektionen.

Författaren Feyyaz Kerimo tog upp arbetet som gjorts på SUR kommun under 
Demirbas perioden. Han har berättat om Demirbas strävan för utvecklingen av 
språk och kulturer i området. Även Baryawno och Yildiz Kerimo har berömt Demir-
bas för de goda gärningar han gjort. Zozan Uzun överlämnade blommorna till 
Yildiz Kerimo efter att ha tackat föreningen i Demirbas namn. Kerimo tackade för 
blommor och önskade Demirbas ett snabbt tillfrisknande och att han släpps fri från 
fängelset.

Gabar Ciyan informerade om sin organisation CHAK verksamhet och betonade 
vikten av samarbete med assyriska folket inom området för mänskliga rättigheter. 
Alla var överens om vikten av samarbetet och i framtiden skulle man kunna ta upp 
frågan.
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CHAK dokumentations Centrum intervjuade George Baryawno om 
Kulturprisutdelningen

Kan du presentera dig? 
- G. Baryawno: Har varit 35 år aktiv inom det assyriska rörelsen. Efter att föreningen 
bildades 1997 har mitt arbete varit i föreningen och ansvarade för kontakter inom – 
och utomstående frågor. 

Kan du berätta om bakgrunden till utdelningen av Kulturpriset till Demirbas? 
- G. Baryawno: föreningens medlemmar har sedan länge med stort intresse följt 
upp strävan för demokratiska utvecklingen i Turkiet, samtidigt det som sker i SUR 
kommun och de framsteg som gjorts under Demirbas ledning. Han strävan för 
bevarandet av assyriska kultur och mänskliga rättigheter möttes med sympati och 
uppskattning. Två gärningar har varit avgörande för prisutdelningen: informa-
tionsbrschyren om Diyarbaki/SUR kommunen innehöll text på assyriska vilket var 
historiskt. Det andra; att döpa gatan som Naum Faik var född i Diyarbakir efter hans 
namn. För några år sen kunde man inte ens drömma om. Demirbas intresse för 
assyriernas situation i området har spelat en stor roll varför han förtjänade kultur-
priset.

Demirbas är sjuk. Från fängelset fördes han till sjukhuset. Undrar vad du tycker om 
hans tillstånd? 
- G. Baryawno: att Demirbas sattes i fängelset är nåt som är mycket beklagligt. 
Förvärrandets av hans tillstånd, hans vistelse i sjukhuset under förvar som inte 
kan vara tillräcklig för att hans tillstånd förbättras är nåt som vi beklagar och kän-
ner djupt sorg. Det är viktigt att vi stödjer kampanjen som har startats mot hans 
fängslande. Naturligtvis vi ska också vara med och stödja. Beslutet om Kulturpriset 
har inträffat just under den svåra perioden är tecken på att han är ihågkommen, 
omtyckt och stöttad av det assyriska folket. Av turkiska staten kräver vi att Abdullah 
Demirbas omedelbart släps fri för att få den vård han behöver för det sjukdom han 
lider.
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Öppetbrev till regeringen: Bildt och Reinfeldt, Till vilket pris ska ni för-
tiga sanningen om folkmordet 1915?
Riksdagsbeslutet om ett erkännande av folkmordet 1915 är ett mycket välkommet 
beslut för oss syrianer/araméer/assyrier/kaldéer i Sverige och världen över. Det är 
av historisk värde att Sverige följer övriga länder som erkänt de systematiska mas-
sakrerna på kristna minoriteter i Osmanska riket 1915 som folkmord. 

Sedan 11 mars gör sig en stor förvirring gällande i svensk massmedia. Medan en del 
medier rapporterar om beslutet som ”det armeniska folkmordet”, påstår andra att 
beslutet kan leda till ”politisering” av historien.

Den verkliga förvirringen råder bland regeringens representanter. Statsministern 
Reinfeldt och utrikesministern Bildt har uttalat sig så som att beslutet kommer att 
”politisera historien” och gått så långt att de har bett om ursäkt av Turkiets premiär-
minister på grund av beslutet. 

I ren desperation signalerar Reinfeldt och Bildt att de inte kommer att bry sig om 
riksdagens beslut. Tvärtom, båda har deklarerat öppet att de kommer att försöka 
fatta ett nytt beslut om de vinner valet i september. De väljer inte bara att strunta 
i själva riksdagsbeslutet utan också i princip be Turkiet om ursäkt för vårt de-
mokratiska omröstningssystem. 

Vilka signaler ger svenska regeringens agerande? Bildt och Reinfeldt är respektlösa 
mot de hundratusentals berörda anhöriga till offren. Varje syriansk/araméisk/as-
syrisk/kaldéisk familj har en eller flera anhöriga som antingen mördats kallblodigt, 
våldtagits, bortrövats eller fördrivits från sitt hem mellan åren 1914-1919 då 
folkmordet ägde rum. Idag finns spillran av vårt folk spridda över hela världen, up-
pskattningsvis drygt 100 000 i Sverige, varav cirka 10 000 i Botkyrka och ca 20 000 i 
Södertälje.

Carl Bildt skyndade sig att snabbt besöka turkiska ungdomsförbundet i Sverige så 
fort han återvände från sin utlandsresa och förklarade hur ledsen och besviken han 
är på grund av riksdagens beslut om erkännandet av folkmordet. Men att besöka 
oss drabbade av folkmordet 1915 tänkte han inte ens på. Han lovade också att han 
kommer att arbeta för ett nytt beslut, ett beslut i motsatt riktning, om de får behålla 
makten nästa mandatperiod. Men löftet som hans regeringschef, statsministern 
Reinfeldt har gett för fyra år sen, då han lovade erkänna folkmordet om de fick 
makten, glömde han lätt. På vems sida står Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt? På de 
förövarnas sida eller på de drabbades sida?

Hur skulle till exempel omvärlden ha reagerat mot en tysk förnekelseaktion mot 
förintelsen?

Exakt vad är Bildts och Reinfeldts budskap till Turkiet?  I desperation ger de därmed 
indirekt stöd åt Turkiet att fortsätta sitt destruktiva förnekelsearbete, som måste ses
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som en fortsättning på folkmordet, om än med andra metoder. 

Inget land kan på allvar blicka framåt om man inte gör upp med det förflutna. Ett 
turkiskt erkännande skulle därmed underlätta både för Turkiet och för de drab-
bades försoningsprocess. 

Samtliga partier ska i god tid före valet ge oss väljare besked om vilka åtgärder som 
ska vidtas utifrån riksdagsbeslutet. Till vilket pris ska man förtiga sanningen om 
folkmordet 1915?

En sak är dock säker, och det är att moderaterna kommer absolut inte få en enda 
röst från det syrianska/arameiska/assyriska/kaldeiska folket i september såvida de 
inte uttryckligen meddelar en ändring i sin hållning till riksdagsbeslutet om erkän-
nandet av folkmordet.

Seyfokommittén i Botkyrka: I Seyfokommittén ingår följande organisationer/
kyrkor: Arameiska Syrianska KIF i Botkyrka, Assur föreningen i Botkyrka, Assyrien 
Kulturcenter i Botkyrka, Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka, Suryoyo föreningen 
i Tumba, S:t Georgis syrisk ortodoxa kyrkan i Hallunda, S:t Maria syrisk ortodoxa 
kyrkan i Tumba, S:t Petrus & Paulus syrianska ortodoxa kyrkan i Hallunda, Österns 
Assyriska kyrkan i Botkyrka , Österns Gamla kyrkan i Botkyrka.

Professor Dr. Shabo Talay föreläste hos AKC
Den 4 april höll Dr Shabo Talay föreläsning hos AKC. På föreläsningen som handlade 
om det assyriska språket fanns många akademiker i den fullsatta lokalen som lyss-
nare. Föreläsningen som tog mer än två timmar efterföljdes med många frågor och 
diskussion om professorns syn på hur det assyriska språket utvecklades till två olika 
dialekter genom åren. Han kan tala båda dialekterna flytande.

Sargon Hawsho – AKC vice ordförande tackade professorn för den givande föreläs-
ningen och önskade honom lycka till i sin karriär. 

Fakta om Professor Dr. Shabo Talay:
• Dr Shabo Talay erhöll sin titel som Professor i Tyskland inom semitiska och 

arabiska studier. PhD uppsatsen som han försvarade, handlade om assyriernas 
arameiska dialekten i norra Syrien. 

• Dr Talay föddes 1968 I Turkiet.  
Han utvandrade till Tyskland  
när han var 10 år. Han kom in  
i Heidelberg Universitet för att  
studera inom Semitiska studier,  
Assyriologi och Islamisk vetenskap.
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• Dr. Talay studerade Assyriologi under mentorskap av Professor Deller, som 
senare rekommenderade honom att studera semitiska studier.

• Dr. Talay gifte sig med Riem Hanna 1993 och har två barn. April 1997 kom han 
ut med sin uppsats och började studierna om Assyrierna i Khabour floden i 
Syrien. 

• Sedan februari 2001 arbetar Dr. Talay  
som professor tillsammans med prof- 
essor Dr. Otto Jastrow. Tillsammans  
planerar de att ge ut ett lexikon i  
”Turoyo” i Heidelberg. Om projektet  
godkänns av Tyska Forskningsrådet  
(German Research Council) kommer  
det att resultera i en av de största  
studier inom det väst assyriska språket 
 – både litterärt (leshana saapraya el.  
kthobonoyo) och dialektmässigt.  

Hyllning av Ninos Aho

Aktiviteter till förmån för Seyfo Center: Ninos Aho besöker Sverige
På uppdrag av Assyriska Ungdomsförbundet bildades en kommitté av AKC och AKF 
Norsborg med uppgift att arrangera olika aktiviteter i samband med Ninos Ahos 
besök i Sverige. Aktiviterna som bestod av fester, föreläsningar, möten har lockat 
många deltagare – så väl vuxna som ungdomar. Samtliga intäkter skulle skänkas till 
Seyfo Center enligt önkemål från Ninos Aho.

Feyyaz Kerimo från AKC som ordförande i kommittén - tillsammans med Aziz Poli 
också från AKC har varit drivande krafter i kommittén - informerade att under Ninos 
Ahos besök arrangerades två stora fester. Den 18 april i Assyriska Kultur Huset i 
Göteborg och den 25 april i St. Jakob katedralens lokaler i Södertälje.

Trots vissa brister avslutades verksamheten med framgångar som lyckats ge en 
positiv bild av Ninos Aho vilket han var mycket nöjd.  Det är många artiklar som har 
publicerats i Hujådå och Seyfo Center om arrangemanget.

Efter att kommittén avslutade sitt uppdrag tackade Feyyaz Kerimo alla i kommit-
tén för att ha kämpat  för att aktiviteterna skulle lyckas. Vi har gjort ett bra arbete 
tillsammans!

Kerimo har också tackat AUF och våra föreningar (AF i Södertälje, AKC i Hallunda, 
AKF i Norsborg) för deras insatser som medarrangörer.

Kommittémedlemmar: Feyyaz Kerimo (AKC, sammankallande, ordförande), Aziz 
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Poli (AKC), Munir Shukro (AKF Norsborg), Ninib Abdulahad Lahdo (AKF Norsborg), 
Fehmi Barkarmo (AKF Norsborg).

Arrangörer: AUF, Seyfo Center, AKC, Assyriska föreningarna i Södertälje och Nors-
borg och Assyriska Distriktet i Göteborg.

AKC styrelsen tackar alla organisationer och medlemmar i kommittén för deras 
insatser för att ha genomfört aktiviteterna med framgång för att hedra Ninos Aho 
och till förmån för Seyfo Center.

Ninos Aho: Släpp fram ungdomarna
I Södertälje anordnades i helgen (25 april 2010) en kulturafton med en av det as-
syriska kulturlivets verkliga giganter, malfono Ninos Aho. För de som var där gick 
det inte att ta miste på den store poetens engagemang i Seyfofrågan och för de 
assyriska ungdomarna. 

När gräddan av det assyriska kulturlivet är på plats för en kulturafton så kan man 
vara säker på att en gigant står bakom arrangemanget. Ninos Aho är inget mindre 
än det och hans livsgärning som skapat en skattkista av lyrik sträcker sig över 30 år 
tillbaka i tiden.

Med sina dikter har Ninos Aho sått ett frö av nationalism i många assyriers hjärta, 
något den stora uppslutningen under kulturaftonen intygade. De sånger som fram-
fördes av storheter som Habib Mousa och Mousa Elias byggde på Ahos verk. Och 
när Ninib Ablahad Lahdo i introduktionen till låten Hubo D´Lo Leshono förklarar 
behovet av ett assyriskt språk, för kärleken, då är succén ett faktum.
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En komisk sketch från skådespelande duon Ninib Ablahad Lahdo - Josef Cacan 
som avhandlade allt från behovet av nya kortspel till arbetsmarknaden och en 
berörande teatersketch skapad av Södertäljeföreningens ungdomar som blandade 
kärlek, glädje och sorg gjorde inte kvällen sämre.

I mångt och mycket kom kvällen att inte bara präglas av Ninos Ahos dikter utan 
också av den karismatiske poetens egen person. Han bjöd på både personliga 
berättelser och humor, som den om hur en fångad fisk snart togs ifrån honom. 

På egen begäran träffade Ninos Aho redan dagen innan kulturaftonen en grupp as-
syriska ungdomar för att samtala med dem om framtiden. Han betonade då vikten 
av att redan i unga år organiserar sig, knyta kontakt med assyrier i andra länder och 
kämpa för att ta plats i den assyriska rörelsen. 
-Folk vill sitta på sina stolar även om det finns spjut på dem, sa Ninos Aho.

 Även under kulturaftonen fortsatte Ninos Aho att trycka på den inslagna vägen då 
han uppmanade organisationer att avpersonifiera sig och våga satsa på och släppa 
fram yngre förmågor. 
-Ungdomarna måste få avlasta oss och ta över vår börda, sa Ninos Aho.

 Även Seyfofrågan ligger Ninos Aho varmt om hjärtat. Kulturaftonen var för övrigt 
en stödgala där vinsten gick till just Seyfo Center. Ninos Aho uppmanade vid flera 
tillfällen åhörarna att engagera sig i och stödja organisationen.

 
 
 

 - Sabri Atman arbetar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året 
för folkmordsfrågan men Seyfo Center måste få bli en institution, sa Ninos Aho.

Många var de som prisade poeten för vad han åstadkommit i livet. Biskop Julius 
Gallo Shabo riktade sig i sitt tal direkt till Ninos Aho. 
- Ninos, du har hjälp till att ta fram sångare och politiker. Å min församlings vägnar, 
och med mig först, eller kanske sist eftersom jag står bakom dem alla, tack, tack, 
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tack! sa biskop Gallo Shabo.

Även om lovorden duggade tätt över Ninos Ahos livsverk så visade sig huvudper-
sonen själv vara ödmjuk som få och valde att istället hylla andra. 
- Hade vi haft tio till som Nuri Kino så hade vårt folks situation inte varit som den är 
idag, sa Ninos Aho när han hyllade den flerfaldigt prisbelönta journalisten.

Det är ingen hemlighet att Ninos Aho sedan en tid tillbaka kämpar mot en svår 
sjukdom. Det är något som tynger många inom det assyriska kulturlivet. Kanske 
allra mest synbart var det på sångare Habib Mousa, sedan länge god vän med den 
store poeten Aho. Från scen berättade han hur han personligen berörts av sin väns 
situation och delade samtidigt med sig av en förhoppning. 
-Vi hoppas att Ninos får leva i tusen år till, sa Mousa.

Hujada.com önskar bara instämma i vad kungen av assyrisk folkloremusik, Habib 
Mousa, sagt. 

Seyfo Center växer i styrka – som stöds av Ninos Aho (Fahmi Barkarmo, 
från Hujådå) 
Seyfo Center är en organisation som arbetar i  
huvudsak med att sprida kunskap om folk- 
mordet Seyfo 1915 under det ottomanska  
styret i nuvarande Turkiet. Målet är att Seyfo 
 ska bli känt av allmänheten men framför allt  
erkännas av så många stater som möjligt. Ju  
fler stater som erkänner folkmordet desto  
större tryck blir det att även Turkiet erkänner 
 det. Fehmi Barkarmo berättar historien om 
 Seyfo Center och dessa aktiviteter.  

Det hela började för 10 år sen i Amsterdam då Sabri Atman höll ett tal under en 
minnesceremoni för assyriska martyrer. Sabri ägnade större delen av sitt tal åt folk-
mordet Seyfo, ett folkmord som saknar motstycke i barbariet och metoderna under 
dess genomförande.

Sedan bjöds Sabri in till liknande minnesdagar i allt fler länder. Detta blev starts-
kottet för en oplanerad men likväl mycket omfattande verksamhet. Förvisso hade 
en del organisationer något tidigare anordnat vissa aktioner för att uppmärksamma 
folkmordet men den stora massan av vårt folk - med alla dess olika benämningar 
- väcktes mer till insikt om folkmordets konsekvenser ju mer som Seyfo Center 
utökade sin verksamhet.

Med tiden kom Seyfo Center att bli en organisation som det anstår namnet och en 
stolthet för hela det assyriska folket. I och med detta betraktas Sabri Atman sedan 
många år tillbaka som “den främste ambassadören” för Seyfo världen över.
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Sedan grundandet av Seyfo Center har dess ordförande Sabri Atman rest till ett 
stort antal länder flera gånger om, för att just informera om folkmordet och kräva 
ett politiskt erkännande. I samma syfte har konferenser och seminarier anordnats 
i bland annat Sveriges Riksdag, engelska parlamentet, australiska parlamentet och 
EU parlamentet är det senaste i raden.

Ju fler aktiviteter som organisationen bedriver desto större blir också stödet och 
uppslutningen från vårt folk. De aktiviteter som genomfördes i Sverige under den 
senaste tiden förtjänar att nämnas med respekt och stolthet tycker jag. Framför 
allt är det ett stort plus för hela Seyfo-frågan att en av de främsta pionjärerna, en 
gigant med 50 års erfarenhet inom den assyriska nationella rörelsen, Ninos Aho har 
anslutit sig till organisationen och stolt deklarerat att han gärna blir ambassadör för 
Seyfo Center i hela USA där han är bosatt.

De aktuella aktiviteterna tillkom i samband med att Sabri Atman ville att man i 
samarbete med en del föreningar i Sverige anordna an rad sammankomster för att 
hylla den store poeten och pionjären Malfono Ninos Aho för hans insatser inom den 
assyriska nationella rörelsen medan han fortfarande är i livet.

Men Ninos Aho ville inte att bara allting ska kretsa kring hans person. Han ville att 
man samtidigt lyfter fram den centrala rollen som Seyfo Center spelar i spridningen 
av kunskaper om folkmordet samt dess insatser i vägen för ett politiskt erkännande. 
Det var också hans vilja att alla intäkter från dessa aktiviteter skulle oinskränkt gå till 
Seyfo Center.

Dessa aktiviteter är i korthet följande:
• Den 18 april 2010 genomfördes den första av dessa aktiviteter i Assyriska 

Kulturhuset i Göteborg i form av en kulturafton. Arrangemanget hade dubbla 
syften; dels att hylla Malfono Ninos Aho och dels att berätta om Seyfo Center 
och dess verksamhet. I arrangemanget deltog ca 350 personer. De tillfrågade 
svarade efter programmet i stort sett samstämmigt att det var ett minnesvärt 
arrangemang. Alla gladdes åt att ha träffat legenden Ninos Aho tillsammans 
med Sabri Atman. Medverkade gjorde också Ninib Abdullahad Lahdo med 
sånger av just Ninos Aho. Andra talare vid arrangemanget var Elias Sahin, 
Abrohom Steifo och Aslan Akbas.

• Den andra aktiviteten genomfördes måndagen den 19 april i Linköping där 
Assyriska föreningen hade förberett för en föreläsning om Seyfo. I föreläsnin-
gen medverkade även Ninos Aho. Ca 100 personer deltog i föreläsningen.
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• Lördagen den 24 april, den officiella beslutsdagen för Seyfo, anordnades en 
liknade föreläsning i Assyriska föreningen i Södertälje, men den här gången 
var målgruppen uteslutande ungdomar. Intresset var stort eftersom flera un-
gdomar var nyfikna på vad legenden Ninos Aho hade att berätta från sina 50 
års erfarenheter i tjänsten för vårt folks frihet och mänskliga rättigheter.

• Det tredje och stora arrangemanget genomfördes den 25 april i S:t Jakobs 
av Nsibin Syrisk-ortodoxa kyrkans lokaler i Södertälje. Arrangör för kvällen, 
som utan tvekan var höjdpunkten för alla dessa aktiviteter, var Seyfo Center 
i samarbete med Assyriska Ungdomsförbundet (AUF), Assyriska föreningen i 
Södertälje, Assyrien Kulturcenter i Hallunda och Assyriska Kulturföreningen 
i Norsborg. Ett stort antal kända personer, däribland ärkebiskopen Abdul-
lahad Gallo Shabo, poeten Shabo Bahe, riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo 
samt många fler som hade erfarenheter av samarbetet med Ninos Aho inom 
den nationella rörelsen hade inbjudits. En del av dessa höll tal och andra läste 
dikter i vilka man berömde Ninos Aho.

• För sångerna stod de två giganter inom  
den assyriska musiken Habib Mousa och  
Ahdullahad Lahdo. Dessa två kändisar  
presenterade först var för sig sånger vilkas  
texter är skrivna av  Ninos Aho och sedan  
sjöng de den avslutande sången gemen- 
samt. Även Nagham Adwar Mousa och  
Mousa Elias deltog i programmet med  
en sång var. De ca 350 åhörare som fanns i salen njöt stort av den poetiska 
stämningen men rördes till tårar när teatergruppen från Assyriska föreningen 
presenterade en sketch som på ett mycket bra sätt beskriver barbariet hos 
förövarna under Seyfo då vårt folk rent ut sagt slaktades.

• Höjdpunkten för kvällen var överlämnandet av den fantastiska tavlan av 
Afram Azri, som arrangörerna gav Ninos Aho som en gåva för hans insatser 
inom den assyriska nationella rörelsen. Tavlan bars in utav två unga flickor 
iklädda folkdräkter dekorerade med assyriska flaggans färger och överläm-
nades utav Ninmar Poli, ordföranden för Seyfo Center i Sverige. Även här 
påpekade Ninos Aho i sitt tal vikten av den verksamhet som Seyfo Center 
bedriver och uppmanade alla att stödja organisationen i dess intentioner.
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• Dagen efter, den 26 april anordnades ett informationsmöte i form av en öp-
pen dialog om Seyfo Center och dess verksamhet. Den medelstora lokalen 
i S:t Yakobs av Nsibin Syrisk Ortodoxa kyrkan var fullsatt av ca 120 deltagare 
som först fick höra en beskrivning av den verksamhet som Seyfo Center bed-
river och sedan ställde de frågor kring folkmordet och dess konsekvenser. Det 
var Sabri Atman och Ninos Aho som svarade på frågorna. I sina svar förklarade 
Ninos Aho bl a att  
...”folkmordet är orsaken till de flesta av lidanden som vårt folk har genomgått 
och som fortfarande genomgår. Folkmordet kan därför komma att också 
utgöra den samlande faktorn bland våra organisationer och erkännandet av 
folkmordet kan likaså öppna vägen för vårt folks frihet. Jag är stolt över att 
vara ambassadör för och jag tjänar gärna Seyfo Center”.

• Den 28 april anordnade Seyfo Center i samarbete med Assyriska Demokratis-
ka organisationen (ADO) en lyckad konferens i EU parlamentet i Bryssel. 
Föreläsningen stöddes även av andra assyriska organisationer. Moderator 
var journalisten Nuri Kino. Även här talade både Sabri Atman och Ninos Aho 
samt flera EU parlamentariker och Zeynep Tozduman från stödföreningen för 
assyrier i Izmir i Turkiet. 

• Den sista i raden av dessa aktiviteter var samlingen i Assyriska Kulturförenin-
gen i Norsborg kvällen den 1 maj då flera av Ninos Ahos kampkamrater, 
vänner och övriga intresserade hade samlats för både rolig och givande 
pratstund. Ninos fick även här berätta om sina erfarenheter men också om sin 
framtidsvision som i korthet innebär att inom loppet av 10 år ska Seyfo erkän-
nas utav tio stater och att vårt folk ska åstadkomma någon form av självstyre 
om 30 år. Tyngdpunkten i hans tal var att den assyriska ungdomen bör ges 
företräde och göras delaktig i beslutsprocessen inom våra organisationer, 
något som alla engagerade och målmedvetna borde ta till sig.
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En hyllad pionjär inom assyriska rörelsen (Augin Kurt, Journalist, från Hujådå)
I mer än 40 år har poeten och eldsjälen Ninos Aho strävat efter att skapa en ny as-
syrisk identitet, som han kallar “Den moderne assyriern”. Svårt drabbad av blod-
cancer, sprudlar han av mer energi än någonsin - eller kanske just därför har han 
bråttom att framföra sina viktigaste maningar innan sjukdomen tar överhanden. 
I höstas hyllades han i Tyskland och Holland. Nyligen också i Sverige. Journalisten 
Augin Kurt tecknar ett personligt porträtt av en förgrundsfigur inom den assyriska 
rörelsen. 

Säg namnet Ninos Aho och det är få bland assyrier, inom alla läger, som inte känner 
igen honom eller har en relation till hans namn. Han har nämligen haft ett finger 
med i det mesta under de senaste 40 åren. Han var med och bildade den första 
assyriska kören i Qamishli, nordöstra Syrien, vars medlemmar idag ligger bakom 35 
nya körer runt om i världen. Han var den förste som kallade sina barn Zalge, Rumra-
ma, Dilmon och Enlil. Idag finns det hundratals assyriska barn som bär dessa namn. 
Han var den förste som återvände till Syrien från ett välbärgat liv i USA och tvingade 
sig och sina barn att helt byta livsstil. Kort sagt, Ninos Aho är en av de mest kända 
och hyllade pionjärerna inom den moderna assyriska rörelsen. 

Den assyriska rörelsen började sin nationella kamp några år efter att ADO hade 
bildats i Qamishli i slutet av 1950-talet. Assyrierna såg sig nödgade att värna sin et-
niska och kulturella identitet när panarabismen hade blivit allt starkare och hotade 
att assimilera icke-arabiska minoriteter.

Eldsjälar som Ninos Aho kom tidigt att spela en  
nyckelroll, sin unga ålder till trots. De började  
satsa stort på att få liv i assyrisk kultur genom  
att till exempel uppmuntra skapandet av musik  
och poesi på folkspråket. Kyrkan hade fram till  
dess förbjudit sång på det språk som man  
betraktade som heligt. Västassyrierna var  
därför hänvisade till grannspråken för att  
sjunga och dansa på sina bröllop och fester.  
Men nu skulle det bli ändring, beslöt de unga  
eldsjälarna inom ADO.

Ninos fick uppdraget att kontakta en musiklärare som av myndigheterna hade 
avskedats från sitt jobb som scoutledare. En arab vid namn Hassan al-Turk hade fått 
jobbet och den arbetslöse assyriske musikläraren, som också var kompositör, var 
besviken på sitt folk och desillusionerad. Musikläraren var Paul Mikhael och är nu 
präst Libanon. 

Ninos Aho fick uppdraget att fråga Mikhael om han kunde bilda en assyrisk kör. 
Sent på kvällen en regnig torsdag 1968 ringer så Ninos på och framför sitt ärende
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till den ovillige musikläraren, som för att bli av med unge Ninos ställer ett orimligt 
krav: att på två dygn skaffa fram 40 tjejer och 40 killar. På utsatt tid två dagar senare 
stod alla 80 körmedlemmar prydligt uppställda i kyrkan. Därmed lades grunden till 
dagens framgångsrika assyriska folkmusik, vars kung Habib Mousa också vär-
vades av Ninos Aho som upptäckte en underbar stämma hos en tonåring i kyrkan. 
Kyrkokören var samtidigt med vid inspelningen av de nya succélåtarna Kmisawri 
lquli, Shamo mar med flera. 

Ninos Aho har själv skrivit poesi på assyriernas båda  
dialekter som han behärskar obehindrat. Hans dikt- 
samling har fått stor spridning sedan han läste in sina  
dikter på kassett med sin auktoritära röst. Ett stort  
antal av hans dikter har också blivit älskade klassiker  
bland assyriska låtar så som Zabne u Dore, Gerke  
Shamo, Shemsha d-Shrara, Me-admi u mu-basraydi,  
med flera. Hans kusin Ninib Ablahad Lahdos lena  
stämma har visat sig passa utmärkt som förstärkning  
till de effektfulla texterna.

Ninos Aho har alltså varit en pionjär inom assyriskt kulturliv men också aktiv i det 
politiska arbetet inom folkgruppen. Hans nätverk inom assyriska organisationer av 
olika riktningar är bland det största som man kan skapa sig. Ninos Aho är en unik 
assyrisk personlighet eftersom han alltid lyckas sätta sig i respekt hos såväl vänner 
som motståndare. Hur är det möjligt?

Förklaringen ligger i att han har varit så ärlig i sitt uppsåt och hållit en rakryggad 
kurs genom alla åren. Ingen kan alltså klandra honom för att vara anpasslig eller 
kappvändare. Tyvärr kryllar det av sådana bland vårt folk, liksom hos många andra 
folkgrupper. Skillnaden är bara att vi som folk saknar den kontrollmekanism som 
ska slå vakt om nationens vitala intressen. Därför har enskilda personer som står 
stabila när det blåser hårda politiska vindar en avgörande påverkan på en så utsatt 
nations överlevnad. 

Just kontrollmekanism är annars det recept som Ninos Aho vill se för att assyri-
erna ska överleva som folk och nå slutmålet om ett eget hemland. Han hävdar att 
Freidon Atorayas manifest om ett fritt Assyrien kring vår gamla huvudstad Nineve 
kommer att bli verklighet år 2050. Att Ninos Aho kommer med en profetia av detta 
slag kan ses som en sporre som kan leda till att profetian blir självuppfyllande.

Även om han i sina tal hänvisar till bibliska profetior om Assyriens återuppståndelse, 
är det många som menar att även de gamla profetiorna hade till syfte att mobil-
isera sitt folk. “Om man läser Bibeln som en historisk text framstår profeterna ofta 
som regenternas rådgivare. Profetiorna hade många gånger karaktären av politisk 
propaganda. De handlade om förestående krig eller om den härskande dynastins 
legitimitet”, skriver till exempel Göran Eidevall i tidskriften Forskning & Framsteg.
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Låt oss då beteckna årtalet 2050 som ett slutmål för ett eget hemland, menar Ninos 
Aho, men vägen dit kantas av en rad delmål. Ett av dem är att Seyfo, som har format 
vårt folks identitet under de senaste hundra åren och drivit en nation i förskingring, 
ska erkännas av ytterligare tio parlament under de närmaste tio åren. Därför tar Ni-
nos på sig rollen som ambassadör åt Seyfo Center, trots sin bräckliga hälsa och med 
en halv resväska mediciner i bagaget.

En del betraktar uppträdandet som ett spektakel där en institution som Seyfo 
Center på så sätt och vis utnyttjar den respekt och sympati som Ninos Aho åtn-
juter bland assyrier av alla schatteringar. Men jag tror inte att det stämmer. Han vill 
verkligen göra gott in i det sista innan han blir för svag av sin sjukdom. Han inser 
att ungdomen måste sporras till ett ädelt slutmål. Av denna anledning upprepar 
han gång på gång budskapet att de gamla erfarna måste lämna över stafettpin-
nen till ungdomarna, för att skapa nödvändig kontinuitet i den assyriska nationella 
verksamheten.

Det som utmärker Ninos Aho är alltså att han är så rakryggad i alla lägen. Han har 
hållit samma kurs i decennier och räds inte att säga sitt hjärtas mening om allt och 
alla - oavsett om det gäller en hög präst eller en kassör i en lokalförening. Måhända 
är det odiplomatiskt att slänga så vass kritik i ansiktet på folk. Men det konstiga är 
att det verkar fungera i hans fall. 

Sanningen är annars obehaglig att höra för  
dem som begår misstag inom vår rörelse.  
Det har jag själv fått erfara många gånger  
när jag kritiserat folk för deras misstag eller  
anpasslighet. Men i efterhand har jag ofta 
 ångrat det sätt på vilket jag framfört kritiken.  
För det fick ofta en kontraproduktiv effekt så 
 att verksamheten blev lidande eller att vi gick  
skilda vägar.

Att Ninos Aho lyckas bättre måste bero på att han i kraft av sin auktoritet har råd att 
skjuta iväg så vassa kommentarer och ändå förbli en, mer eller mindre, kär vän. Må 
han ha sina krafter kvar till den dag då han får uppleva ännu större landvinningar åt 
den assyriska rörelsen, i vilken han har inspirerat så många.

Martyrernas dag: Kulturen håller minnet vid liv (Moussa Esa, från Hujådå)
Med fina tal, vacker poesi, känslosam musik och sång hedrar assyrierna årligen sina 
martyrer. Igår hedrades martyrernas minne i S:t Jakob i Södertälje och Moussa Esa 
förstår att det är kulturen som kommer att hålla minnet vid liv. 

Sju stockholmsföreningar, ungdomsförbundet och Stockholms ungdomsdistrikt 
hade slagit ihop sina krafter och samlats i S:t Jakob i Södertälje. Minnet av våra mar-
tyrer skulle hedras och det var ett fullspäckat två timmars program. 
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Av de fina talen och poesin är det dessvärre inte mycket som slår an en djupare kän-
sla som är värd martyrernas minnen. Margareta Viklunds lilla anekdot från hennes 
resa till Irak kom ändå nära. 

Där träffade hon två bröder som bodde under omänskliga omständigheter. När 
hon hört deras livshistoria frågade hon vilka delar av deras berättelse hon kunde 
återberätta för medier och makthavare, utan att undanröja deras identitet. Hon var 
orolig för att äventyra den lilla säkerhet bröderna hade. Svaret hon fick har gjort ett 
starkt intryck på henne:

- Berätta om allt det du hört. Gör allt vad du kan. Vi är inte rädda trots att bödlarna 
står utanför vårt hem. De kan döda oss, men vi kommer aldrig att lämna våra hem, 
sade bröderna med kraftfull och stadig röst.

Dessa är vår tids martyrer. De är medvetna om sin situation, men de är inte rädda. 
Viklund avslutade med att det finns massor kvar att göra och att var och en av oss 
måste hitta sin uppgift för att hjälpa dessa människor. De lever sitt martyrskap varje 
dag.

 
Men det som ändå rörde upp mest känsla för vår historia var musiken och sången 
på slutet. Att höra assyrisk sång, här framförd av, Alber William slår an den känsla av 
samhörighet och identitet som är värdigt våra martyrers minne. Det är en annor-
lunda känsla av stolthet att höra assyriska ord besjungas till assyriska toner.

Att se en assyrisk teateruppsättning, att gå på en assyrisk konsert, att lyssna till as-
syrisk poesi är mäktigt. Att höra det vackra språket användas på så många olika sätt, 
att finna dess styrka och att förstå dess ursprung är ett direkt kvitto på att det här 
folkets identitet.

Fotbollen i all ära, den fungerar som bra marknadsföring för vårt folks namn och 
frågor. Men om vårt folk inte ska decimeras till fotbollssupportrar måste vi satsa mer 
på vår kultur och vårt språk. Allt annat känns lika onödigt som att måla fasaden på 
ett fallfärdigt hus.

     Kapitel 8

Vänstra bilden: över 200 personer deltog på Martyernas dag. Högra bilden: Yilmaz 
Kerimo håller tal.



Relaterad verksamhet  86

 

 
Hur länge ska vi bära med oss rädslan” (Afamia Maraha, ordförande AKF)
Den 7 augusti har blivit en symboliskt viktig dag i assyriernas historia. En dag som 
påminner om en stor sorg och förlust för det assyriska folket. En dag som den as-
syriska rörelsen årligen uppmärksammar alla de människor som mördades under 
folkmordet 1914-1918 och i Simele 1933. 

Assyriernas moderna historia berättar om förtryck, förföljelse, maktlöshet, fattig-
dom och död. Det assyriska folket har förlorat många fäder, mödrar och barn under 
förtrycket av turkar, kurder och araber. Det assyriska folket har förlorat många lärda, 
aktivister, präster och biskopar. Många av de assyrier som valde livet tvingades 
därmed att konvertera till islam och det var ofta kvinnor som gjorde det för att de 
ville att deras barn skulle överleva. Vi vet än idag inte exakt hur många kvinnor och 
barn som det assyriska folket har förlorat, men vi vet att i nästan varje familj och 
släkt så finns det kvinnor som har tvingats gifta sig med muslimska män. 

Min mamma har kurdiska kusiner eftersom hennes farmor tvingades gifta sig med 
en äldre kurdisk man under svärdets år efter att de hade mördat hennes man och 
då fick även min morfar överleva, som då bara var två år gammal. Min morfar levde 
bland dem fram till 15 års ålder. Han fick en halvsyster, alltså min mors faster. I slutet 
av min mors farmors liv bad hon sina kurdiska barnbarn att få dö hos sin son och 
hans barnbarn. Efter så många år skild från sin son så kände hon ändå en väldigt 
stark kärlek till sin son. Och de överlevande, det vill säga min mor och hennes åtta 
syskon har verkligen förstått innebörden av att offra sig själv. 

De överlevande, det är vi alla assyrier som sitter i den här salen, vi bär på en tung 
börda och ett tungt ansvar. Vi fick överleva men vi fick också med oss rädslan, 
maktlösheten och underordningen. Vi assyrier som lever i Sverige och även de 
som är födda och uppväxta här och som aldrig har varit med om krig, förtryck eller 
förföljelse har ärvt rädslan och underordningen. Även den yngre generationen 
beskriver sig själva som offer. 

Hur länge ska assyrierna bära med sig rädslan, rädslan för majoritetsbefolkningar, 
rädslan för myndigheter, rädslan för att något fruktansvärt ska inträffa och att vi än 
en gång måste fly? Historien har i allra högsta grad präglat oss assyrier och format 
vår identitet.
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Det är utifrån detta förtryck och rädslan för att majoritetssamhällen ska förgöra 
oss som den assyriska rörelsen har vuxit sig stark. Min far och många med honom 
vågade, vågade tro på det assyriska folket och valde att axla bördan och ansvaret av 
att överleva Seyfo med värdighet. Han kämpade för det assyriska folket i diktaturen 
Syrien och under krigets Libanon. Han får leva med konsekvenserna att än idag inte 
kunna återvända till sitt hemland.

Min fars mod och tro på framtiden gav mig och mina syskon hopp och mod om vår 
framtid. Kanske är det därför jag inte är så rädd för att vara gift med en svensk. Kan-
ske är det därför min bror har valt att engagera sig i svensk partipolitik. Kanske är 
det därför som min syster flyttar till USA och vi alla ändå känner att vi kan fortsätta 
engagera oss för det assyriska folket.

Jag tror att vi assyrier i denna sal står inför ett vägval idag. Vi lever i ett demokratiskt 
samhälle med hög grad av välfärd. Därmed har vi stora möjligheter att påverka 
våra liv och vår framtid. Vi kan inte ändra vårt förflutna eller skriva om vår historia, 
men framtiden är vår att bestämma. För de martyrer som vi hedrar här idag, för oss 
själva, för de kommande generationer assyrier ska vi fortsätta att engagera oss i den  
assyriska rörelsen för assyriers fri- och rättigheter världen över.

 
 
Kampen för våra martyrer är inte slut (Ninos Maraha, från Hujådå)
En av de viktigaste dagarna att högtidlighålla för varje assyrier är Martyrernas 
dag den 7 augusti. Till dagen hör traditionellt tal, diktläsning och ibland även 
framförande av stillsam sång. Hujada.com har tagit del av Ninos Marahas tal från 
Storstockholmsföreningarnas högtidlighållande i Södertälje och väljer att publicera 
talet i dess helhet som en summering av vad dagen handlar om.  

Som medlem och aktiv i Assyriska föreningen och i Assyriska ungdomsförbundet 
har jag deltagit i och arrangerat flera Martyrernas dag. Ända sedan barnsben har 
jag varit med och högtidlighållit martyrerna denna dag. Därför känns det ärofyllt att 
själv stå vid talarstolen idag, som representant för Folkpartiet.
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Den 7 augusti 1933 massakrerades tusentals assyrier i Simele, Irak. Orsaken var som 
många gånger förr i historien. Som kristen minoritet och ursprungsbefolkning var 
assyrier en nagel i ögat på de styrande. De behövdes tystas ner. Sedan dess har den 
7 augusti kommit att bli en symbol för assyriernas kamp för överlevnad och män-
skliga rättigheter i både hemländerna och diasporan.

Men det krävs av oss att inte bara hedra våra  
martyrer denna minnesdag. Vi hedrar dem på  
olika sätt varje gång vi försvarar sanningen.  
Den 11 mars 2010 var en sådan dag när den  
assyriska lobbyn – tillsammans med andra –  
slutligen lyckades i sina ansträngningar att  
få folkmordet på assyrier erkänt i Sveriges 
riksdag. Det var en speciell känsla att följa  
debatten på plats. Dels för att riksdagen är  
min arbetsplats, del för att två folkpartistiska  
riksdagsledamöter såg till att det historiska  
beslutet fattades. Som många av er som  
närvarade där fick jag rysningar när Agneta  
Berliner och Gulan Avci talade sig varma för ett erkännande av Seyfo som ett folk-
mord på assyrier 1915.

Det är också på sin plats att lovorda Yilmaz Kerimo (S), för sitt arbete i den här 
frågan. Ibland är tvärpolitiska samarbeten nödvändiga för att driva igenom viktiga 
beslut.

Men kampen för våra martyrer är inte slut.Varje dag skapas nya martyrer i bland 
assyriska flyktingar i Irak och Jordanien. Och försöket att konfiskera klostret Mor 
Gabriel i sydöstra Turkiet påminner oss om att inte ens våra allra heligaste platser 
fredas.

Jag närvarade vid en av rättegångsförhandlingarna mot klostret i Midyat, det var 
farsliknande men också skrämmande. Mor Gabriel är ett kloster med 1600 år gamla 
anor. Det är ett centrum för assyrier, för kristna, för kristenheten. 

Det är en symbol för att Turkiet och Mellanöstern har kristna minoriteter och assyr-
isk ursprungsbefolkning. Därför är konfiskeringsförsöket av Mor Gabriel en förlän-
gning av Seyfo och något som påminner oss om att kampen för assyriers mänskliga 
rättigheter måste fortsätta eftersom de ingalunda är säkrade. Eftersom Seyfo kan 
sägas fortgå är det för mig en viktig fråga jag kommer driva om jag blir invald i 
Sveriges riksdag. Jag vill att kunskap om Seyfo ska ingå i historieundervisningen i 
skolan eftersom det är ett av mänsklighetens största brott och ett viktigt – om än 
vidrigt – skeende i första världskriget.

Varje assyrisk familj har en släkting som har berättat om Seyfo. Det kollektiva
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traumat som assyrier bär till följd av folkmordet behöver bearbetas och förtjänar 
upprättelse.  Det är det vi gör här idag och det är det vi gör på årets alla andra dagar 
genom små och stora handlingar och aktioner. Via föreningslivet, kyrkan, våra 
arbeten och våra vardagsliv kan vi hedra de assyriska martyrerna och ge oss som 
överlevt chans att omvända det destruktiva traumat till en konstruktiv kraft.

Not: Övriga som höll tal var Yalda Marokil, Nahrin Maraha (AKF), Yilmaz Kerimo (s), 
Mats Pertoft (mp), Anders Lago (s) kommunstyrelseordförande i Södertälje, Ninos 
Maraha (fp). Poesi lästes upp av Arbelina Cannon, Aziz Hawsho, Michael Dawoud, 
sångare var Ninib Abdulahad Lahdo, Orshina Chammas och Albert William. Modera-
torer var Sonya Aho och Hamurabi Bahe.

Föreläsning av Zeynep Tozduman (Linda Asmar, från AKF)
Assyriska föreningen i Göteborg bjöd Zeynep Tozduman till Sverige för att hålla 
föreläsningar hos några föreningar som visar intresse. Zeynep är människorätt-
saktivist som står bakom bildandet av en assyrisk förening i Izmir, Turkiet. Den 18 
november 2010 höll hon föreläsning hos AKC. Över 70 personer var närvarande. 
Det var en mycket givande föreläsning. Den 8 december 2010 skrev Tozduman en 
lång artikel på turkiska, som publicerats på några hemsidor, där hon berömmer 
och tackar AKC för att ha engagerat sig under hennes vistelse i Sverige för att hålla 
föreläsningar.

Hon kämpar för assyriernas rättigheter 
Religion och ursprung spelar ingen roll - hon kämpar för mänskliga rättigheter. När 
Zeynep Tozduman besökte Assyrien kulturcenter i Botkyrka (2010-11-18) var hon 
tydlig med sitt budskap:  
- Varje övertramp som Turkiet begår på assyrierna är ett övertramp på mig och på 
hela mänskligheten.

Människorättsaktivisten Zeynep Tozduman från Turkiet visste inte mycket om 
den assyriska folkgruppen tills för några år sedan. Det var i samband med att den 
turkiska staten i slutet på 2008 påbörjade sina försök att konfiskera mark från Mor 
Gabrielklostret som Tozduman fick upp ögonen. Där och då började hennes kamp 
för att uppmärksamma Turkiets diskriminering mot landets minoriteter i allmänhet 
och assyrierna i synnerhet. 
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- Jag är kvinna, jag är mamma, jag är människa. Det spelar ingen roll att jag är turk 
och att ni är assyrier, varje övertramp som Turkiet begår på assyrierna - och på 
andra folkgrupper - är ett övertramp på mig och på mänskligheten. Jag känner ett 
ansvar att göra något, säger hon. 

Zeynep Tozduman är ursprungligen från Kreta men familjen flyttade till Izmir där 
hon var med och startade en assyrisk förening. Det var även hon som var en av 
initiativtagarna till att starta en namninsamling mot Mor Gabriel-förhandlingarna. 
- Turkiet vill inte ta hand om Mor Gabriel för det ger dem inget. För dem är det lik-
ställt med att ta hand om Beth-Nahrin. Mor Gabriel är er heder och er stolthet – inte 
bara ekonomiskt utan även kulturellt. Ni måste föra vidare arvet till era barn. 

Tozduman betonade ett par saker som hon menar kan förbättra situationen för 
minoriteterna i Turkiet.  
- Det första är språkliga rättigheter. Minoriteterna måste få utöva sina språk. Det 
andra är fri media. Ni behöver fri media där ni kan göra er röst hörd och granska 
makten. 

Tozdumans besök på Assyrien Kulturcenter, AKC, var välbesökt och det var många 
åhörare som hade frågor att ställa till henne. Flera berättade att de är flitiga läsare 
av hennes debattartiklar i turkisk media. En av dem är AKC-medlemmen Aziz Haw-
sho:  
- Jag brukar läsa hennes texter - hon skriver mycket på internet. Hon brukar skriva 
om solidaritet med sårade folkgrupper, säger han. 

Zeynep Tozduman har även föreläst på Assyriska kulturhuset i Göteborg och hon 
kommer att fortsätta till de assyriska föreningarna i Jönköping och Linköping. 
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Årskrönika: Nineves fall är inte slut än (Augin Kurt Haninke, Journalist)
År 2010 bjöd på stor glädje men också djup sorg; riksdagen erkände folkmordet 
på assyrier och vi fick uppleva ett kungligt bröllop. I andra vågskålen fanns dub-
belmordet på bröderna Moussa och Sveriges första självmordsattentat. Journalisten 
Augin Kurt minns året som gått och uppehåller sig vid två frågor som särskilt fångat 
hans uppmärksamhet; det pågående folkmordet mot assyrierna i Irak och en unik 
kilskriftstavla som beskriver Nineves fall år 612 f Kr. 

Vid en tillbakablick på året som gick, är det många händelser som är värda att 
återge. Vi har till exempel upplevt ett kungligt bröllop och Sveriges första själv-
mordsattentat. Seyfo erkändes av riksdagen och ett brutalt dubbelmord skakade 
assyrierna i allmänhet och Assyriska FF i synnerhet. Men det har redan skrivits hyll-
meter om det, så jag vill av utrymmesskäl uppehålla mig vid två frågor som särskilt 
fångat min uppmärksamhet; Det pågående folkmordet mot assyrierna i Irak och en 
unik kilskrifttavla som beskriver Nineves fall år 612 f Kr, för att Nineves fall är inte 
slut än.

I juni månad när jag jobbade några veckor för Ekoredaktionen på Sveriges Radio, 
stötte jag en dag på Nuri Kino som bad mig vara med på en liten visning av ett 
videoklipp från Irak. Jag skulle hjälpa till att översätta innehållet för redaktionsled-
ningen innan det sändes som ett inslag i P1 Morgon. Jag sade okay utan att fråga 
om närmare uppgifter om innehållet. Det var inte första gången som Nuri hade bett 
mig kolla ett dokument eller en ljudfil, så jag tänkte inte så mycket på vad klippet 
handlade om.

Men en halvtimme senare kände jag mig spyfärdig och kunde knappt styra bilen på 
väg hem. Jag ringde Nuri och berättade att jag aldrig hade upplevt något så fasans-
fullt som när en ung, oskyldig assyriers huvud skärs av mitt framför våra ögon. 
Att se på hur islamister läser verser ur Koranen medan den stora kniven dras över 
offrets strupe tills huvudet lyfts upp som en trofé, det var en scen som jag aldrig 
kommer att glömma.

Nuri var tydligen mer härdad. Han hade sett liknande klipp ett par gånger tidigare 
och var mentalt förberedd. Han har dessutom skrivit sin senaste roman om våldet i 
Irak. Jag var inte alls lika förberedd och mådde mycket dåligt när jag väl hade fattat  
vad jag just hade varit med om. 
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Jag ringde genast Nuri från bilen och sade att jag ville skriva om det pågående 
folkmordet mot assyrierna genom att illustrera med detta videoklipp, men han bad 
mig avvakta tills inslaget var sänt i radion. Det som för mig var en omskakande up-
plevelse är vardagsmat för de drabbade som dagligen får uppleva sådana hemska 
oförrätter mot deras nära och kära. Visst är det jobbigt att få läsa och höra om alla 
hemskheter mot vårt folk i Irak. Men att med egna ögon få se hur man skär halsen 
av en ung man vars enda brott är att han inte är muslim, är fullständigt ofattbart. 

När det gäller assyrierna i Irak, kan ingen bortse från det lågintensiva folkmord som 
drabbar dem. Ovannämnda videoklipp är tyvärr bara en droppe i havet jämfört 
med alla grymheter som drabbar vårt folk, vars antal ständigt minskar i det “befri-
ade” Irak. Kulmen på förtrycket kom den 31 oktober när en kyrka utsattes för ett 
självmordattentat med ett 50-tal döda och 60-talet sårade. Vi hoppas att det är 
kulmen och att våra kvarvarande bröder slipper uppleva ännu värre självmordsat-
tacker i framtiden. 

Men kyrkomassakern har också fört med sig en glimt av hopp nu när våra ri-
valiserande organisationer verkar ha insett värdet av att tala med en röst. Låt oss 
hoppas att de stolta deklarationerna inte förblir ord på papper liksom tidigare 
gånger i vår historia. Vårt förflutna är annars fullt av sorgliga erfarenheter av split-
tringar och interna meningsskiljaktigheter som ofta blir ett hinder i vår kamp för 
överlevnad. Nineves fall har tyvärr inte tagit slut i och med att vår forna huvudstad 
föll i fiendens händer för 2500 år sedan. Nineves barn drivs ut i förskingring än idag 
och ingen verkar sörja denna tragedi. 

Apropå Nineves fall, hur gick det till? Finns det några vittnesmål från den tiden? Ja, 
under mer än två årtusenden hade vi bara Gamla testamentet som enda källa. Och 
där är det mest skadeglädje som kommer fram när profeten Nahum från Alqush har 
svårt att dölja sitt triumferande hån över Assyriens fall. Han jublar över att Nineve 
har fallit och säger att ingen kan samla ihop hennes skingrade söner igen: 

“Dina herdar sover, Assyriens konung, dina hövdingar slumrar. Ditt folk har skingrats 
över bergen och ingen finns som samlar det. Det finns ingen bot för din skada, 
ingen läkedom för ditt sår. Alla som hör vad som hänt dig jublar över ditt elände.” 
(Nah 1:3,18-19). 

Så långt det bibliska vittnesmålet av Nahum, men nu börjar också arkeologiska 
utgrävningar kasta nytt ljus över historiska skeenden som t ex Nineves fall.

I början av februari satt jag som åhörare vid en föreläsning av den engelske arkeolo-
gen John MacGinnis i Assyrien Kulturcenter i Hallunda. Han och hans team gräver 
sedan ett par år tillbaka i staden Ziyaret Tepe i sydöstra Turkiet, som var den assyris-
ka provinshuvudstaden TušKhan. Många detaljer i föreläsningen var högintressanta, 
t ex att man har funnit listor på tjänstekvinnor hos de assyriska härskarna, 
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men av namnen att döma vet man att dessa kvinnor inte var assyrier. Där ser man 
hur viktigt det är med att behålla sina säregna namn. 

Men uppgiften om en liten kilskrifttavla fångade min uppmärksamhet mer än 
något annat. MacGinnis berättade om en unik lertavla som man aldrig påträffat 
någon annanstans. Dess innehåll vittnar om att den måste ha skrivits precis i da-
garna när vår huvudstad Nineve föll år 612 f Kr.

Hur vet man det? Jo, tavlan verkar vara ett svar på ett brev från kungen i Nineve 
som måste ha bett om förstärkningar hos sina provinsguvernörer. Själva kungens 
brev har inte hittats, men svaret, som tydligen aldrig hann komma iväg, lyder unge-
fär så här: “Jag kan inte skicka dig några hästar, vapen eller soldater. Ty alla har flytt 
sin väg. Jag är den ende som är kvar och jag förstår inte varför jag måste stanna och 
dö vid min post.”

En assyrisk guvernörs sista ord för länge sedan i ett läge när imperiet håller på att 
falla sönder. Ty inget rike på jorden varar för evigt. Alla riken faller förr eller senare, 
men skillnaden är vad man lämnar efter sig som arv till omvärlden. Nahum och 
liknande vittnesmål till trots, har det assyriska riket lämnat en högkultur till eft-
ervärlden som vi fortfarande skördar frukterna av. Men otack är den kultiverade 
världens lön, när man ser på medan folkmordet Seyfo fortsätter i det tysta mot 
assyrierna i Irak.

Intervju: Svante Lundgren om boken ”Assyrierna” (Ninor Garis, från AUF)
AUF har fått tag på Svante Lundgren, ordförande för Finland-Assyrien föreningen 
samt teologidoktor och universitetslärare vid Åbo Akademi i Finland, för en kort 
frågestund i vårt nya segment ”Shlomo” där vi ställer frågor om hans nya verk 
”Assyrierna - frågor och svar” som han skrivit tillsammans med journalisten Afram 
Barryakoub.

Shlomo Svante!
- Bsheyno. 

Vad är det för sorts bok du och Afram har kokat ihop?
- Boken är en kort och enkel beskrivning av assyrierna, deras historia, hur de kom till 
Sverige, vilken verksamhet de har byggt upp här. Också Seyfo och evighetsfrågan 
vad det är för skillnad mellan assyrier och syrianer behandlas. Det speciella är att 
hela texten är uppbyggd så att det ställs en fråga som sedan besvaras kort. 

Hur kom idén till och varför ville ni skriva boken?
- Vi tyckte att det saknas en kortfattad beskrivning av vilka assyrierna är. Det är 
ganska många som har kommit i kontakt med assyrier, men som inte har särskilt 
bra koll på vilka de egentligen är. Det här är boken att sticka i handen på sådana 
personer. Om jag minns rätt lanserade jag tanken för Afram någon gång förra som
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maren. Han nappade direkt. Sedan började vi skriva. Vi bearbetade texten ganska 
länge innan vi till slut var nöjda. Eftersom boken är gratis måste vi sedan skaffa 
sponsorer för att betala tryckningen. Nu är allt klart och vi är mycket tacksamma till 
våra fyra sponsorer: Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska Kvinnoförbundet, As-
syriska Riksförbundet och Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm. 

Vem riktar sig boken till?
- Jag tror att många assyriska ungdomar skulle ha stor nytta av den. Många av dem 
vet mycket om sitt assyriska arv, men tyvärr inte alla. En annan målgrupp är jour-
nalister, beslutsfattare och andra som i sitt arbete kommer i kontakt med assyrier.

När lanseras boken och hur får man tag på den?
- Vi tänker inte ordna något stort releaseparty, tyvärr. Boken torde komma från 
tryckeriet före midsommar. Sen kan var och en fråga efter den i sin lokala assyriska 
förening. 

Har du andra projekt på gång? 
- Ja, jag har ständigt projekt på gång. Fler böcker ska det bli. Om vi vill att folk ska 
veta vilka assyrierna är eller vad Seyfo betyder så måste vi pumpa ut böcker och 
ännu mer böcker. När jag ifjol berättade om min Seyfobok i olika assyriska förenin-
gar så klagade folk ofta på att alla känner till Förintelsen, men ingen vet vad Seyfo 
är. Men det är inte så konstigt: tänk på vilken enorm mängd böcker det finns om 
Förintelsen. Och hur få det finns om Seyfo. Böcker åt folket!

Fakta om Svante Lundgren
Namn: Svante Lundgren
Ålder: Fyllde 50 nyligen utan 
buller och brak 
Bosatt: På landet utanför Åbo
i Finland 
Förebild: Har ingen direkt förebild, 
men det finns flera personer som  
jag beundrar. T.ex. min fru, för att  
hon står ut med mig, och Nuri Kino, 
för allt han gör för sitt folk.  
Största rädsla: Det klassiska: att
det ska ske något hemskt med  
någon i familjen. 
Största dröm: För egen del att jag 
ska få fortsätta att vara frisk och produktiv.  I övrigt att AFF stiger till Allsvenskan, att 
Seyfo blir känt och erkänt och att assyrierna får tillbaka sitt land. 
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Seyfomonument i Botkyrka (Fahmi Barkarmo, ordförande Seyfokommittén)

Bakgrund
I Sverige tog kampen för ett politiskt erkännande fart på riktigt år 2005 då riksda-
gen för första gången röstade i frågan. Tyvärr blev det ett nej då med motivering 
att Seyfo hade ägt rum innan det att folkmordskonventionen antogs 1948. Detta 
var naturligtvis inget annat än ordlek som gjorde det lättare för makthavarna att 
rösta nej i stället för att på ett ärligt sätt säga något i stil med ”det politiska läget 
är inte lämpligt just nu och vi är inte beredda för ett erkännande”. Sedan dess har 
flera motioner lämnats in, från politiker som tillhör olika partier, som förespråkar 
riksdagens erkännande men utan resultat, inte förrän mars 2010 då socialde-
mokraterna med hjälp av miljöpartiet och vänsterpartiet bestämde sig och röstade 
för ett erkännande. Det avgörande vid den här omröstningen var dock att några 
riksdagsledamöter från högeralliansen gick emot alliansens linje och röstade för 
ett erkännande (Anneli Enochsson KD, Gulan Avci FP, Agneta Berliner FP ovh Göran 
Thingwall M). Därmed blev Sverige det första landet som formellt erkänner Seyfo på 
statlig nivå.

Försök att få resa ett monument till minne av folkmordets offer har pågått i olika 
länder sedan några år tillbaka och faktiskt har man lyckats med det först i Frankrike 
och sedan Australien.  I Botkyrka har vårt folk alltid följt diskussionerna kring Seyfo 
på nära håll och aktivt deltagit i alla aktiviteter som har till syfte att föra fram frågan, 
t ex föreläsningar, underskrifter, demonstrationer osv. Här i Sverige var våra organi
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sationer i Södertälje först med att ansöka om att få resa ett monument. I början 
verkade allt gå bra. Våra organisationer och kyrkor hade uppnått en överenskom-
melse om texten och kommunen hade gett sitt samtycke.  Men så överklagades 
kommunens beslut av någon företrädare för pensionärspartiet i Södertälje och 
länsrättens dom var att ”kommunen inte får syssla med utrikespolitiska frågor”. 
Kommunen har i sin tur överklagat länsrättens beslut och sedan år 2006 väntar man 
på en dom från hovrätten.

Frågan väcks även i Botkyrka 
I Botkyrka var man både inspirerat och eggat av vad som hände på andra håll kring 
monumentfrågan. I samband med riksdagsvalet väcktes frågan under ett valinfor-
mationsmöte i Assyriska Kulturföreningen i Norsborg den 27 augusti 2006. Repre-
sentanter från samtliga sju  
partier, som då representerades i  
fullmäktige, var närvarande och så  
gott som samtliga uttalade sig pos- 
itiva till ett monument i Botkyrka.  
Men snart skulle vi märka att det var  
lättare sagt än gjort. Först i mitten av 
 2007 kom man igång med att på  
allvar diskutera förutsättningarna. I första etappen gick diskussionerna mellan de 
tre i Botkyrka verksamma assyriska föreningarna  och representanter för socialde-
mokraterna, som tillika var representanter för kommunledningen. Efter ca två års 
diskussioner hade man hunnit beta av en rad viktiga frågor; förslag på tänkbara 
platser, finansieringsfrågan, skötseln, storleken på monumentet etc. Nu gällde det 
att även förankra frågan hos alla andra vårt folks organisationer och kyrkor och på 
så sätt även involvera dem i processen.  Totalt skulle vi bli tio organisationer; fem 
föreningar och fem kyrkor. 

Det stora mötet den 12 mars 2009 blev startskottet för nya diskussioner, den här 
gången internt. Många gånger kändes det hopplöst och många var det som kände 
olust att fortsätta diskussionerna. Men så fanns det de som verkligen trodde på att 
vi kan, och måste kunna, samarbeta trots meningsskiljaktigheterna i t ex benämn-
ingsfrågan. Efter 9 månaders mödosamma ansträngningar så kunde vi äntligen 
träffa en överenskommelse om hur texten på monumentet ska utformas. Men 
den viktigaste överenskommelsen gällde i vilken ordning de olika benämningarna 
skulle stå; syrianer/araméer/assyrier/kaldéer.  Vid det här laget hade man även 
skrivit på en principöverenskommelse om en så kallad Sefokommitté i vilken ingår 
en ordinarie representant respektive en ersättare för varje i samarbetet deltagande 
organisation/kyrka. I Seyfokommittén ingår följande organisationer/kyrkor: Ara-
meiska Syrianska KIF i Botkyrka, Assur föreningen i Botkyrka, AKC, Assyriska Kul-
turföreningen i Botkyrka, Suryoyo föreningen i Tumba, S:t Georgis syrisk ortodoxa 
kyrkan i Hallunda, S:t Maria syrisk ortodoxa kyrkan i Tumba, S:t Petrus & Paulus 
syrianska ortodoxa kyrkan i Hallunda, Österns Assyriska kyrkan i Botkyrka.
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Banden stärks bland våra organisationer/kyrkor 
Sedan dess har arbetet inom kommittén fortsatt på ett mycket tillfredsställande 
sätt med ömsesidig respekt och samförstånd. Vi har lyckats med det som flertalet 
av vårt folk inte trodde var möjligt, nämligen att organisationer med olika benämn-
ingar (assyriska, syrianska, arameiska och kaldeiska) kan samarbeta i samförstånd 
för det gemensamma målet, som i det här fallet är ett Seyfomonument i Botkyrka. 
Förvisso har vi ännu inte uppnått målet, men oavsett hur det blir med den frågan 
har våra organisationer och kyrkor i Botkyrka all anledning att vara stolta över det 
här föredömliga samarbetet.

Till skillnad från alla andra ställen både i Sverige och i andra länder, har vi lyckats ta 
bort begreppen ”vi” och ”de”. I stället har endast begreppet ”vi” varit gällande i Sey-
fokommitténs arbete såtillvida att det har många gånger förts på tal om att tiden 
är mogen för att vi ska utvidga samarbetet till att även omfatta andra frågor som är 
gemensamma för och berör hela vårt folk. Harmonin i våra interna diskussioner var 
så pass påtaglig att enigheten kring besluten även återspeglades då vi i överläggn-
ingar med företrädare för kommunen uppträdde alltid som ett enda lag. Vi hoppas 
att detta ska smitta av sig så att det även bildas liknande samarbetskommittéer på 
andra orter. Sakfrågan kan variera från fall till fall men det viktiga är att alla organi-
sationer visar ömsesidig respekt för varandra och att den ene inte inskränker på den 
andres integritet.

Frågan om Seyfomonument i Botkyrka är i skrivande stund vilande då kommunled-
ningen har meddelat att man vill avvakta regeringens framtida hållning i förhål-
lande till riksdagens beslut om erkännandet av folkmordet den 11 mars 2010. Det 
är tänkt att tiden efter mars 2011 ska vara som en fingervisning för år vilket håll 
frågan kommer att dras. Man menar att regeringen inte kan fortsätta vara likgiltig 
för riksdagsbeslutet utan att det händer något.
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