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Men nu skall vi ner med fötterna på jorden. Den
här berättelsen som du håller i handen är Bethnahrin
Kulturförening i Botkyrkas verksamhetsberättelse
för år 2001 (6751). Den visar på ett kortfattat sätt
föreningens organisation, aktiviteter och sam-
arbeten. Berättelsen har blivit en fin årlig tradition
som uppskattas mycket utav i första hand medlem-
marna och sedan övriga föreningar och organisa-
tioner. Arbetet med denna produktion startar samma
dag som den nya styrelsen tillsätts på årsmötena.
Det är därför vi kan producera en så omfattande
och innehållsrik berättelse. Nedan följer kort infor-
mation om vissa funktioner i föreningen som gör
oss så unika som förening. Funktioner som får oss
att skryta lite grann och säga ”-man skall studera
det assyriska exemplet BKF och ta lärdom av det”.

M e d l e m m a r
Våra 300 medlemmar, som hela föreningen byg-

ger på och är till för, har alla en plats och något att
göra. Vi har ett procentuellt sett mycket högt delta-
gande på våra aktiviteter, det är vi stolta över. Mål-
sättningen är att 100 procent av våra medlemmar
är aktiva i föreningen och vi är på god väg dithän.

Administration
Vi har en väl fungerande administration. Ett or-

ganiserat kansli som har öppet på dagtid under var-
dagarna har spelat en avgörande roll för förening-
ens verksamheter. Härifrån koordineras föreningen,
det kan vara från ett telefon samtal till dagligt pap-
persarbete. Då föreningen bedriver ett antal pro-
jekt och har fyra anställda spelar kansliet en central
roll.

Kortspel
Ända sedan vår förening grundades sattes en

grundregel, kortspelet som förekommer hos våra
andra föreningar är ej tillåtet hos oss. Vi skall vara
en förening i dess rätta benämning, utrymme finns
inte för ett tidsfördriv som kortspel.

Projekt
Föreningen har en bred kompetens inom projekt-

området. Vi definierar projekten i förhållande till be-
hovet hos föreningen och sedan driver vi och admi-
nistrerar projektet. Detta ställer höga krav på vårt
kansli, då daglig kontakt med bidragsgivare och kom-
mun upptar en stor del av arbetsbördan.

Med facit i hand
Detta är bara några få delar som tas upp, men

om du bläddrar vidare så har du hela verksamhets-
berättelsen att gotta dig med. För i år har vi valt att
inkludera en aktuell beskrivning av situationen för
det assyriska folkets mäsnkliga rättigheter i hem-
landet Assyrien. Med ovanstående som grund sä-
ger vi att man kanske skall ta och studera BKF. För
trots flera anställda och trots den höga hyran vi be-
talar för lokalen och trots att vi inte bedriver kort-
spel hos oss klarar vår förening sig väldigt bra. För
argumentet som de andra föreningarna kommer med
om kortspelandet, att föreningen inte klarar sig eko-
nomiskt utan kortspelandet. Det håller inte, Bethna-
hrin Kulturförening i Botkyrka är ett bevis på detta!

Så med stora förväntningar på det nya verk-
samhetsåret år 2003 (6752) och all lycka till den
nya till-trädande styrelsen önskar vi alla våra
medlemmar ett stort tack för det gångna året och
välkomna till ett nytt fräscht år!

*1 Bethnahrin Laljo Cup, en natturnering i fotboll arrangerad av AUF som lockade över 1000 ungdomar. BKF deltog med 2 st lag samt skötte det
organisatoriska och samåkningen för Botkyrkas alla föreningar.
*2 Bethnahrin Democratic Party har sedan februari 2002 startat assyrisk satellitsänt program världstäckande, till att börja med 1 tim/vecka.
*3 Aktiviteter på Internet, E-post listor som cirkulerar från alla möjliga håll med all tänkbar information om olika händelser kring assyrierna. Alla hemsidor
på Internet som gjort världen klart mindre för assyrierna, kontakten med Mor Gabriel klostret är inte längre bort än ett e-post eller inlägg på ett forum.
*4 Seyfo, översatt till svenska – svärd – en benämning som kännetecknar svärdets år, åren 1914-1933, då över 500.000 assyrier mördades.
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Förord

Ett kolossalt assyriskt år!
Med facit i hand påstår vi att verksamhetsåret 2001

(6751) varit vårt år, assyriernas år!

Ninos Poli, Sekreterare, BKF

Från fängslade Fader Yusuf Akbulut till Seyfo diskussionerna i riksdagen. Från Bethnahrin Laljo Cup*1 till
BKF’s skidresa till fjällen. Från Assyria Sat*2 till ungdomskonferens på BKF. Från alla assyriska aktiviteter på
Internet *3 till BKF’s barnprojekt. Visst har det assyriska medvetandet ökat. Och visst är diskussionerna kring
olika frågor mer hetlevrade än någonsin. Detta är bra, väldigt bra. De assyriska frågorna börjar diskuteras på riks-
dag och regering, media skriver om assyriernas historia och man har fått upp ögonen för det assyriska folket. Nu
gäller det att kunna förvalta detta, vi måste kunna tillvarata den här tiden, för det är inte alltid som vår fråga kom-
mer att vara lika aktuell som den är idag. Vi kanske behöver nya organisationer och institutioner, som kanske kan
arbeta med Seyfo*4 på heltid, som kan lobba mot media och parlament över hela världen.



Kort historik om BKF
Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka

(BKF) bildades i början av 1997. Fören-
ingen har 294 medlemmar i olika åldrar.

Eftersom vi bedriver en allsidig verksam-
het och aktiviteterna riktar sig till så många
olika åldrar samt inte minst det faktum att
mans dominerade spel som kortlek och rök-
ning i BKFs lokaler inte är tillåtna. Vi tycker
att BKF är en vad vi skulle kalla för "familje-
förening" där det finns plats för alla. Men tit-
tar man närmare på deltagandet i aktivite-
terna är det utan tvekan barn, ungdomar och
kvinnor som syns mest.

Sammanfattning

BKF bildades för att skapa en välfungerande
förening som har barn och ungdomsverksamheten
som huvudintresse. För att kunna förverkliga dessa
mål har medlemmarna kommit överens om att
varken kortlek eller rökning får förekomma i lo-
kalerna.

Med detta vill vi föregå som ett gott föredöme
för övriga assyriska föreningar. Föreningen/styrel-
sen har som sitt främsta mål att kunna aktivera så
många medlemmar som möjligt, vilket är redan
igång.

En av de viktigaste uppgifterna är att skapa ett
välfungerande samarbete med assyriska föreningar
i samma verksamhetsområde och även i hela
Stockholms län. Detta gäller även samtliga assy-
riska politiska organisationer.

¤ Målsättning ¤

¤ Att vara förenande organ för de assyrier som bor inom dess verksamhetsområde

¤ Att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och utveckla det Assy-
riska språket
¤ Att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnå jämställdhet mellan
assyrierna och landets majoritetsbefolkning
¤ Att arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska samhället och för
deras utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp.
¤ Att verka för jämlikhet mellan män och kvinnor

¤ Att representera assyrierna i Botkyrka kommun

¤ Att hålla kontakt med myndigheterna som assyrierna kommer i kontakt med.
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Korthistorik om BKF

Matlagningen är ett ämne som är mycket omtyckt av barnen.
Tack vore projektet ”Barnen är vår framtid” kan man genom-
föra matlagningsverksamheten flera gånger per månad.



Årsmötet hölls i enlighet med
gällande stadgar, söndagen den 25
februari 2001. Mötet valde föl-
jande personer till  respektive
poster/funktionärer:

Styrelsen
Följande personer valdes till

styrelsen för BKF för perioden fe-
bruari -2001 t.o.m. februari 2002
och vid konstituerande mötet för-
delades styrelseposterna enligt
följande:

Kenan (Kerimo)
Duzgunoglu - Ordförande
Habib Barsoum - V. Ordförande och

   Personalansvarig
Sargon (Kerimo)
Duzgunoglu - sekreterare
Ninos Poli - V. Sekreterare
Fehime Poli - Kassör
Shabo Saldamli - Personalansvarig
Yildiz Kerimo - Ledamot
Seman Yaman - Suppleant
Hammurabi Poli - Suppleant

Fr.o.m. augusti 2001 sade Sargon Duzgunoglu
och Hammurabi Poli upp sig från styrelsen på grund
av studier och flytt till Borås. Ninos Poli fick pos-
ten som första sekreterare.

Revisorer
För verksamhetsåret har Aziz Poli och George

Aydin varit ordinarie, Feyyaz Kerimo och Behiye
Poli som suppleanter.

Valkommitté
Har Edvart Kerimo, Rahel Poli, Seman Kahlaji

  och Murat Poli varit

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11

   protokollförda sammanträden.

Presidiemöten
BKF har under verksamhetsåret hållit 42 pre-

    sidiemöten som var öppna för alla medlemmar.
    Genomsnittsnärvaro vid dessa möten var på ca
   12 personer. Tack vare dessa möten kunde
BKF planera och arrangera verksamheten på ett
positiv sätt.

Med tiden har dessa möten utvecklats till en
tradition inom föreningen, där man samlas en gång
i veckan för att diskutera de aktuella frågor som
tillkommer samt lära sig hur en förening styrs och
är aktiv på ett demokratisk sätt. Man kan säga att
dessa presidiemöten är föreningens drivande kraft
som bidrar till att föreningen hela tiden är aktiv.

BKF - årsmötet 2001
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BKF - Årsmötet 2001

Under årsmötet 2001  valdes Kenan Duzgunoglu till mötesordförande (vänster),
Aziz Poli – fd kassör berättade om föreningens ekonomi (mitten), George Aydin –
fd ordförande rapporterade om  BKF verksamhet för åren 2000/2001.
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Personal/Antal medlemmar/Struktur

   Två anställda med 80 % lönebidrag, ena med
heltid och den andra på deltid.  Projektledaren
för det pågående nattvandringsprojektet fick sluta
den 31 juli 2001 och en annan person anställdes
för samma tjänst på deltid fr.o.m. 1 augusti 2001.
För projektet "Barnen är vår framtid" anställdes

Personal
Föreningen har under verksamhetsåret
2001 haft följande personalomsättning:

en projektledare på deltid samtidigt som projek-
tet startade den 1 maj 2001. Projektet pågår i ett
år och tjänsten är tidsbestämd till samma tidspe-
riod.

Antal medlemmar
   Vid bildandet hade föreningen 250 medlem-
mar. Antalet har per den 31 december 2001
ökat till 294 medlemmar i olika åldrar.



Genomförda aktiviteter

14 maj 2001
På initiativ av kvinnosektionen inbjöd Dr. Gabriel Barsaum till BKF. Han höll föreläsning om ett mycket
intressant ämne – deppression. Den uppskattades mycket av våra medlemmar. Se även kvinnosektionens
berättelse.

Föreläsningar

Dr Abdulmessih
Saade

Dr. Gabriel Barsaum

17 juli 2001
Besök av Abdulmessih Saade,
doktorand i teologi i USA -
Chicago.
Är ansvarig för ett stort bib-
liotek i Chicago och förfogar
över ca 250.000 objekt om
assyriernas historia. Han be-
sökte BKF 17 juli och höll ett
informationsmöte om sitt ar-
bete.
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Genomförda aktiviteter

15 juni 2001
 Fader Butrus Shushe - Assyrisk
präst från Tyskland och Abrohom
Nuro – assyrisk författare från
syrien informerade om sina resp.
verksamhetsområde.

Fader Butrus Shushe
& Abrohom Nuro

Till höger, Fader Butrus Shushe (stående)
assyrisk präst från Tyskland berättar om
sin verksamhet bland assyrier i Tyskland
där han är bosatt sedan 1960 talet. Bred-
vid honom (sittande) syns den assyriska
författaren – från Syrien Abrohom Nuro.

Det var stort intresse när Dr Abdulmesih Saade från Chicago–USA höll  informations-
möte om sin verksamhet. (andra till höger i förgrunden)



Dr. Can Haddad
4 november 2001

På inbjudan av kvinnosektionen höll han föreläsning om barnsjukdommar, mycket uppskattat utav
medlemmarna. Se även kvinnosektionens berättelse.

Om folkmordet

Folkmordet på assyrierna åren
1915-18 är en central händelse i
gruppens moderna historia. De dåtida fascistiska föreställ-
ningarna fick enkelt fäste i den ”sekulära” ungturkiska rörel-
sen som såg som sin uppgift att skapa ett etniskt rent Turkiet.
Omfattningen av denna utrotningskampanj är fram till våra
dagar inte helt klarlagd. Storstäder och byar tömdes helt och
hållet på sina assyriska invånare och den etniska och poli-
tiska kartan i regionen ritades om i grunden. Det var etnisk
rensning i ordets egentliga bemärkelse. Konsekvenserna blev
katastrofala och den kraftiga decimeringen av antalet assyrier
utgör alltjämt ett hot mot gruppens existens i hemlandet.

Ansträngningarna för att väcka opinion är ytterst en poli-
tisk kamp som skall bedrivas på flera olika arenor. Debatten i
den svenska riksdagen visade att ett erkännande inte enbart
handlar om att ta ställning till en historisk händelse. Det
finns uppenbara politiska dimensioner och därmed också kompli-
kationer som följer av ett erkännande. Den turkiska staten har
mobiliserat med sina främsta diplomater och samtidigt satsat
miljarder på att driva en förnekelsekampanj. Vi kan inte ta
något för givet. Vi måste bli fler. Det handlar om att upp-
muntra till forskning, sprida information och att flytta fram

Föreläsningsserie ar-
rangerad av ADO med
Dr. Gabriele Yonan

från Tyskland
8 december 2001 besökte Dr. Yonan BKF och
höll en mycket givande föreläsning om ”Seyfo”,
folkmordet på assyrierna i Turkiet 1914-1915.
Nedan publiceras bakgrund om folkmordet på
assyrierna, om Yonan och om hennes utgivna böcker.
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Genomförda aktiviteter



medvetenheten om historien och dagens förhållanden. Hennes
kunskap och erfarenheter skall dels bidra till att göra våra
insatser mer stringenta och dels entusiasmera fler att delta i
vår kamp .
 Assyriska Demokratiska Organisationen/Sverige

Dr. Gabriele Yonan

• „Assyrer heute“ (1978)
• „Ein vergessener Holocaust“ (1989)
• „Weltreligionen in Berlin“ (1993)

(Holocaust) ”Ett bortglömt Folkmord”

Ämnet i boken är förintelsen och fördrivningen av assyrierna från deras historiska bosättningsområden i
Turkiet och Persien under första världskriget. Boken dokumenterar dessa händelser utförligt och i detalj. Till
skillnad från det folkmord som vid samma tid begicks på det armeniska folket, har det likartade öde som
drabbade assyrierna för det mesta fallit i glömska. Det är den assyriska författarinnan Gabriele Yonans
uppgift att fylla den luckan.

Hon klarlägger hur assyrierna föll offer för den ungturkiska nationalismen, men också hur Europa
var inblandat i det som skedde. Det var Tyskland som organiserade om den turkiska armén, utan vilken
kampanjerna mot armenier och assyrier aldrig blivit av. Yonan skildrar pogromen i hela dess skakande
omfattning, med hjälp av diplomatrapporter, dagboksanteckningar, brev från missionärer liksom
ögonvittnesskildringar av överlevande assyrier. Boken omfattar också en kortfattad assyrisk religions- och
kulturhistoria, en utförlig biografi, register samt kartor och illustrationer. Förutom att belysa assyriernas

öden ger boken inblickar i hela regionens historia

Om författarinnan
Gabriele Yonan, född 1944,

växte upp i Östberlin och stude-
rade från 1970 iranistik, islamis-
tik, arabistik och semitistik på
Freie Universität i Västberlin. Hon
har i en rad publikationer doku-
menterat assyriernas öde in i mo-
dern tid. Bl a har hon samman-
s t ä l l t  d o k u m e n t a t i o n e r  f ö r
“Gesellschaft für bedrohte Völker”,
en tysk solidaritetsorganisation
för hotade folk, i vilken Yonan är
aktiv medlem och tillika heders-
medlem.
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16 december 2001
Din Lahdo – Språkvetare i assyriska/akkadiska
ursprunglingen assyrier från Turkiet bosatt i Aus-
tralien höll ett föredrag om ämnet på BKF.

Folklorekurs
Under ledning av Kima Yaman och Siduri Poli

anordnades folklorkurs även i år i assyriska dan-
ser. Två gånger i veckan fick många barn i åld-
rarna 8-13 lära sig dansa assyriska folkdanser.

De fick även uppträda vid olika offentliga till-
ställningar såsom på Botkyrkadagen, skansen och

Din Lahdo vid andra tillfällen som anordnats av olika instan-
ser inom kommunen.
Kurserna är viktiga för bevarandet av den assy-
riska kulturen. Därför kommer de att pågå i många
år framåt inom BKF.

Kurs i föreningsteknik
Under hela våren och hösten 2001 genomför-

des  kurs i föreningsteknik. Kursen pågick på mån-
dagar under BKF:s ordinarie presidiemöten då alla
medlemmar har möjlighet att vara med. Tack vore
dessa kurser har många medlemmar lärt sig hur
man sköter olika uppdrag inom en förening. Ge-
orge Aydin har varit kursledare.

Musikkurs
Musik kursen har även under år 2001 anord-

nats i samband med ABF med Juseph Malke som
kurslärare. Elever från nio årsåldern fick musik-
lektioner en gång i veckan och dessa elever fick
visa vad de hade lärt sig under de två avslutnings-
fester som föreningen anordnat, vår och höstter-
min avslutning. På grund av den stora intresset
kommer kursen att tillsvidare fortsätta även under
kommande åren.

Tygmålningskurs

Kursen har anordnats
hos BKF av kvinnosektionen
för andra året. Den pågick på
tisdagar i två grupper. Det var
stort intresse och det var
många roliga stunder som
kursdeltagarna fick uppleva
när de samlades för att måla
på tyg.
Kursdeltagarna fick diplom
tilldelade under höstterminen.
Kursledaren har varit Rabita
Duzgunoglu.
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Genomförda aktiviteter

Din Lahdo visar på anslagstavlan vad olika ord på det
akkadiska språket betyder.

Kursdeltagarnas intresse för tygmålningen var stort. Förutom att den var rolig,
var den mycket avkopplande.



Shahro verk-
samhet inom
BKF  är utan tve-
kan det mest  po-
pulära som ska-
par glädje, sam-
manhållning, av-
koppling och
möjlighet att visa
olika aktiviteter
och träna sig så-
som teater, folk-
danser och spea-
ker verksamhet
m.m.
Dessa shahro har
under verksam-
hetsåret 2001 an-
ordnats i snitt en
gång i månad. I
form av samkvä,
avslutningsfester
etc.

De är viktiga
inte minst p.g.a att
såväl bar, ungdo-
mar som de äldre
medlemmar får
möjlighet att träf-
fas och har roligt
tillsammans. Barnen får visa vad de har lärt sig på
de kurser som pågår inom BKF medan ungdo-
mar tar hand om service delen  d.v.s sköta om
bufé och serveringen under dessa shahro medan
vuxna och de äldre ansvarar för planering och mat-
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Genomförda aktiviteter

lagning.
Vad som är unik
hos BKF  jämfört
med många an-
dra föreningar är
att många med-
lemmar i  olika
åldrar medverkar
i de aktiviteter
som anordnas.
Därför upplever-
man stort behov
av att anordna
dessa samkväm-
mar för att alla ål-
dersgrupper träf-
fas och kopplar
av  och ha roligt
tillsammans.

  Det positiva
som har hänt un-
der dessa shahro
är att ungdomar
har visat större
intresse på se-
nare tid att med-
verka just vid
dessa kvällar.
För att bryta de
kyliga murarna

som ökar för varje dag mellan olika generationer
och åldersgrupper är det av stor vikt att man fort-
sätter med dessa shahro men också förbättra kva-
liteten på de.

�Shahro� samkväm
& fester

Hemsida på internet
www.bkf.nu är adressen på BKF:s hemsida, Just nu håller man att bearbeta layout för hemsidan

och den beräknas vara färdig inom kort.

Att vuxna deltog vid olika lekar under dessa samkvämar var inte undantag

Det som gör dessa kvällar roliga är möjligheten att både vuxna och barn
kan dansa assyriska folkdanser tillsammans vilket skapar mera sammanhåll-
ning  mellan olika åldersgrupper.



I juni 2001 fick jag en förfrågan om att ta över
och fortsätta nattvandringsprojektet som BKF
bedrev sedan tidigare. Efter att ha tagit del av det
material som fanns till hands och George Aydins
hjälp, tackade jag ja till att ta mig an projektet.
Jag tog kontakt med kommunen och olika med-
borgarföreningar i Hallunda/Norsborg och bildade
en referensgrupp med avrapporteringar till
trygghetsgruppen.

Det har visat sig vara svårt
att rekrytera folk att natt-
vandra av olika skäl. Efter
många möten med olika för-
eningar i området och mycket
information som delats ut i
form av flygblad och hård vilja
att få projektet igång igen
lyckades jag värva ca 40 st
nattvandrare. Dessa natt-
vandrar varannan fredag och
varannan lördag enligt ett or-
ganiserat 6 veckors schema,
ett för hösten och ett för vin-
tern. Varje nattvandrare del-
tog en gång var sjätte vecka.

Vi deltog aktivt på VY2001 projektet genom
att träffa och dela ut massor med information och
så visade vi oss genom att vandra med våra jackor
på under hela dagen samt hela kvällen, så länge
aktivitet fanns. Under kvällen var det många akti-
viteter som pågick samtidigt och för att klara av
situationen tog vi hjälp av VVV (Vänliga Vuxna
Vandrare) från Tumba. De ställde upp med åtta
personer

Under alla dessa nätter som vi vandrat har vi
nästan inte stött på några problem alls. Tvärtom,
vi har fått mycket stöd och lyckoönskningar med
vårt arbete, det värmer att nattvandringen aldrig
varit så organiserad som den är nu. Jag har goda
kontakter med närpolisen, vi ringer dem varje gång
vi nattvandrar. Det känns väldigt lugnt och tryggt i
Hallunda/Norsborg-området.

Sist men inte minst, ett stort tack till BKF’s
medlemmar som helhjärtat ställt upp och alla an-
dra som är med och nattvandrar. Även föreningen
har visat sin goda vilja med att låta ha dess lokaler
till förfogande och att BKF bjöd alla nattvandrare
på en extraordinär kväll med assyriskt julbord och
musik.

Tack för det gångna året, vi fortsätter som
vanligt i det nya!

Nattvandrarna i Hallunda/
Norsborg 2001-2002
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 Projekt - Nattvandrarna i Hallunda/Norsborg 2001-2002

 Av: Yilmaz Poli Projektledare

Nattvandrarna i Hallunda/Norsborg, här ett gruppfoto på några av våra modiga
deltagare som varje helg nattvandrar och gör vårt område säkrare.



Protokoll nr. 1 – 2001-02-28
- Den nyvalda styrelsen höll sitt första konstituerande sammanträde

Protokoll nr. 2 – 2001-03-23
- Styrelsen beslutade att ansöka om medklemskap hos ABF
- BKF erhöll tackbrev från Assyriska förenoingen i Södertälje för de 5000 kr  som skänktes i

form av bidrag
Protokoll nr. 3 – 2001-04-11

- Styrelsen beslöt att anmäla sitt intresse hos Botkyrka kommun om fortsatt ansvarstagande
för nattvandringsprojektet

- Brev från ARS – Assyrisjka riksförbundet i Sverige där förbundsstyrelsen återigen avslår
BKF:s ansökan om medlemskap

- Kallelse från Hallunda /Norsborg föreningsråd om årsmötet den 22 april.
- På begäran av Habib Barsaum vid tidigare tillfälle uttrycktes behovet av ekonomisk bidrag

för två assyriska studenter i Syrien. Styrelsen bslöt att hjälpa dessa studenter med 3000 kr.
- BKF skickar ett brev till fader Yusuf Akbulut och 4000 kr. i form av bidrag p.g.a för den

utsatta situationen han befinner sig
Protokoll nr. 5 – 2001-06-14

- GHB inbjuder BKF att närvara vid en kulturell fest med anledning av partiets ett års bildan-
det. Fästen äger rum lördagen den 16 juni på Täljehallen i Södertälje. Styrelsen godkänner
inbjudan samt uppdrar ordförandeen Kenan Duzgunoglu att skriva ett hälsnings och
lyckönskningsbrev att lämnas personligen på festdagen.

- Onsdagen den 15 juni 2001 inbjöds Fader Butrus Shushe och den assyriska författaren
Abrohom Nura till BKF för att informera om sina verksamhet.

Protokoll nr. 6 – 2001-08-05
- Styrelsen beslöt att genomföra ett hemlansdres för föreningens medlemmar under sommaren

2002. Man utsåg 2 personer till att göra en förstudie att presentera för styrelsen senare un-
der året, dessa är Shabo Saldamli och Simon Poli.

Protokoll nr. 7 – 2001-08-23
- Tack brev från behövande i Syrien – Föreningen hade tidigare i år skickat bidrag till behö-

vande i Syrien och nu har klostret som har fått bidraget skickat ett brev, där de tackar för-
eningens medlemmar för deras givmildhet

- Tackkort från Polin Haffo från Assyriska kultur föreningen i Botkyrka. Det har kommit ett
vykort från Polin Haffo där  hon tackar Sargon Kerimo BKF: s ungdomsordförande  för att
han deltagit i deras sommarläger och tagit ansvar som ledare.

Protokoll nr. 8 – 2001-09-25
- Nattvandringsprojektet  är nu förlängt för ett år framåt fr.o.m 1 september. Enligt upp-

gifter från projektledaren Yilmaz Poli rullar verksamheten på ett mycket tillfredsstäl-
lande sätt, dock med undantag av att det råder f.f. svårighet att rekrytera nattvandrare
utanför BKF. Nya ideér är pågång.

- Projektet ”Barnen är vår framtid”  är igång  den 1 september efter att ha gjorts som-
maruppehåll. Projektledaren PervinYaman tillsammans med George Aydin ser till att
projektet rullar på ett positivt sätt. Det skulle vara mycket bättre om det är flera perso-
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ner som hjälper med i första hand med planering av aktiviteterna
samt med praktiska verksamheten.

- Botkyrkadagen  som är arrangerad den 2 september av ABF  i Hågelbyparken, har
även BKF deltagit med uppvisning av några assyriska folkdanser.

- Den 8 september har BKF varit med och medverkat under arrangemanget Vy2001
dagen. BKF delade en tält med andra organisationer. Aktiviteterna bestod av att infor-
mera o BKF, försäljning litteratur samt kaffe och assyrisk bakelse.

- 22 september till Skansen – Botkyrka kommun arrangerade en kultur utbytesdag i
skansen där föreningarna som är verksamma i kommunen fick visa sina aktiviteter.
BKF i samarbete med Assur och Nineveh föreningarna  i  Fittja bjöd på assyrisk le-
vande musik och folkdanser. BKF sålde bl.a kaffe och assyriska kakor – klicha.

Protokoll nr. 9 – 2001-11-29
- Revisorskurs, Botkyrka kommun anordnade en kurs 1 november i att vara en revisor, Ninos

Poli deltog på denna och berättade kort för styrelsen om kursen.
- Assyriska Föreningen i Södertälje, 30 års jubileum. BKF fick inbjudan till att närvara med två

personer på jubileumsfesten 20 oktober. Yildiz och Edvart Kerimo representerade BKF på
festen. Presidiemötet 8 oktober beslutade att ge 5000 kr i bidrag till Assyriska föreningen och
även ett brev överlämnades.

- Medlemskap hos ABF. Enligt ett brev daterat till 2 november 2001 hälsas BKF  välkommen
som medlem hos ABF. Detta innebär att föreningen har rätt till ombud vid ABFs årsmöten. Till
ABFs halvårsmöte 5 december utsåg presidiemötet 12 november Aziz Poli, George Aydin och
Ninos Poli att representera BKF.

- Lån till ungdomssektionens skidresa år 2002. Presidiet beviljade ett lån på 15.000 kr till BKFs
ungdomssektion den 29 oktober. Lånet är tänkt att användas som förskottsbetalning på skidresan
som planerats till början av januari 2002.

- Panelseminarium. Tisdag 4 december är det panelseminarium om rasism och delaktighet, an-
ordnas av Botkyrka Kommun, presidiemötet utsåg Ninos Poli att närvar vid detta.

- Svar till Fehmi Barkarmo. Ett svar har skickats på Fehmis brev. Presidiemötet fick information
om detta 19 november.

- Skansen deltagandet. BKF fick ett tack-brev 1 oktober från Botkyrka Kommun för delta-
gande på Skansen aktivitet 22 september.

- Konferens angående föreningslivets utveckling och framtid. Föreningsrådet för Hallunda/Nors-
borg anordnade 10 november en heldag kring temat föreningarnas roll, funktion och påverkan
för Hallunda/Norsborg. Deltog från BKF gjorde Yuvana Poli och Ninos Poli.

- Föreningskonferens i Bommersvik 6-7 oktober. Aziz Poli representerade BKF vid denna
konferens som handlade om föreningarnas framtid, ekonomi etc, konferensen anordnades av
Botkyrka Kommun.

- Tack till BKF från VY 2001. BKF tackas i ett brev från VY 2001 för sitt deltagande på VY
2001 dagarna, 8-9 september. Med brevet följde även en överblick och utvärderingsrapport
om dessa dagar.

- Tack till Bulgur Fabriken. BKF skickade 12 november ett brev till Bulgur Fabriken i Söder-
tälje där man tackar fabriken för det fina mottagandet föreningens medlemmar fick vid deras
studiebesök där den 1 november.

Protokoll nr 10 – 2002-01-09
- Styrelsen beslöt att hålla BKF årsmöte söndagen den 24 februari 2002.
- Föreläsning  av Gabriella Yonan – assyriska historiker -  hos BKF  den  8 december.
- Föreläsning av Din Lahdo från Australien hos BKF angående akadiska/assyriska språket.
- Brev till T.M.S en assyrisk skola i Libanon där BKF bidrar skolan med 2000kr.
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ÅRSMÖTET

Under årsmötet som ägde rum den 18 mars
– 2001 i föreningens lokaler, valdes följande
personer till kvinnosektionen i Bethnahrin Kultur
Föreningen i Botkyrka:

Behiye Yaman Ordförande
Yildiz Kerimo Vice ordförande
Yuvana Poli Sekreterare
Munira Cicek Vice sekreterare
Sanfo Kerimo Kassör
Adiba Tadaus Vice kassör
Perivan Yaman Barnverksamhetsansvarig
Rita Saldamli Ledamot
Fehime Poli Ledamot

Till valberedningen för nästkommande verk-
samhetsperiod valdes följande personer;

Pero Dag, Rahel Poli och Evlin Kerimo.

målsättning

Arbeta för att föreningens
alla kvinnor samlas i och
kring sektionen och aktiveras
därigenom

Den skall också arbeta för
att fler kvinnor rekryteras till
föreningen

Arbeta för att kvinnorna
blir medvetna om vad som
händer runt om i samhället
och i världen

Skapa olika aktiviteter för

barnen i föreningen
Arbeta för att behålla våra traditioner
Att anordna föreläsningar, seminarier och

paneldiskussioner
Att anordna resor, utflykter eller besök i stu-

die syfte som kan tänkas bidra till ökad medve-
tenhet hor kvinnorna.

Arbetssätt/Arbetsmetod

Kvinnosektionen är en gren av Bethnahrin
Kultur Föreningen.

Sektionen arbetar under uppsikt av huvud
styrelsen i föreningen men i sina aktiviteter är
den självständig

Sektionen ansvarar för alla aktiviteter som
berör kvinnor och barn inom föreningen

Sektionens ordförande skall i den mån det
går delta i föreningsstyrelsens sammanträden
eller skicka en representant från sektionens sty-
relse. På detta sätt skapas det möjlighet för sek-
tionen att regelbunden ta del av styrelsens be-
slut, verksamhetsplanering och diskussioner.

På sektionens möten planeras och beslutas
allt på ett
demokratisk
sätt. Alla skall
känna sig
delaktiga i
besluten och
arbeten

Alla beslut
inom sektio-
nen fattas i en
demokratisk
and. Sektion-

KVINNOSEKTIONENS
BERÄTTELSE
- SAMMANSTÄLLD AV: BEHIYE YAMAN -
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Kvinnosektionens berättelse

Kvinnorna i BKF,  utan tvekan den aktivaste kategorin av medlem-
mar, som bidrar till utvidgandet av verksamheten i positiv riktning.



ens sammanträden är öppna för alla kvinnor som
är medlemmar i föreningen, även om de inte är
direkt anslutna till sektionen.

Sektionen har haft möte ca 1 gång / månad.
Vid behov oftare. Under år 2001 har
kvinnosektionen haft 12 möten.

Genomförda aktiviteter

Internationella Kvinnodagen firades den 8
mars 2001 kl 18:00 – 21:00 i Folkets Hus i
Hallunda. BKF firade kvinnodagen i samarbete
med andra kvinnoföreningar i Botkyrka b l a,
Kvinnoklubbar i Tumba och Norra Botkyrka, Alby
Kvinnoforum, ABF, Verdandi m m.

BKF medverkade med tal och assyrisk folk-
dans, flera som medverkade och hör tal var b l a
Britta Lejon (demokratiministern) och  Inger An-
dersson (kommunalråd). Det var en annorlunda
firande av internationella kvinnodagen  för hela
familjen med servering av fika och mat.

Fest för endast vuxna ”Poesiafton”. Fest för
vuxna med levande musik och mat. Väldigt
lyckad kväll.

Föreläsning  om ”depressioner” lördagen den
19 maj- 2001 kl 16:00 i BKF: lokaler. Hölls av

psykologen Dr. Gabriel Barsoum.
Mycket uppskattat av medlemmarna.

Morsdag firades som ”shahro”
för alla medlemmar lördagen den 2 juni
– 2001. Pg a att det var många med-
lemmar som hade förhinder på mors-
dagen den 27 juni-2001.
Kvinnosektionen bidrog med en liten
pjäs på shahron samt det var levande
musik och dans.

S k o l a v s l u t n i n g s d i s c o
kvinnosektionen i samarbete med barn-
projektet ”Barnen är vår framtid” ar-

rangerade disco för våra yngre (6-13år) medlem-
mar fredagen den 8 juni – 2001 kl: 18:00 -  21:00
. Mycket uppskattat av barnen.

Studiebesök till Medelhavsmuseet sönda-
gen den  30 september – 2001 kl: 12:00.Utflyk-
ten var mycket uppskattad bland deltagarna, men
tyvärr var avdelningen för assyrier under ombygg-
nad vid vårt besök. Trots det fanns det mycket
lärorikt att se. Många kom med  synpunkter på
att det skulle arrangeras flera liknande utflykter.
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Kvinnosektionens berättelse

Barnen får visa vad de har lärt sig genom folkdanskurser under ledning av
Siduri Poli på den avslutningsfest som arrangerades av kvinnosektionen
och projektet ”Barnen är vår framtid”

Unga och äldre tjejer  från BKF har tillsammans  genom-
fört en båtresa för att koppla av efter ett långt och intensivt
verksamhetsprogram. Det har de förtjänat!



Biobesök till Heron City söndagen den 14
oktober kl:19:00 med föreningens kvinnor.

Studiebesök till Burgulfabriken i Södertälje
1 November – 2001 kl: 14:00.

Föreläsning om ”barnsjukdomar”  sönda-
gen den 4 Nov – 2001 kl:16:00 i BKF: lokaler,
hölls av Dr. Can Haddad. Förläsningen var väl-

besökt och väldigt uppskattat. De närvaranden ville
att doktorn skulle komma till föreningen vid ett
annat tillfälle för att prata om allergier och andra
kroniska sjukdomar.

Julfest firades fredagen den 21 december –
2001 kl: 20:00 i samarbetet med kvinnosektionen
och andra sektioner från föreningen med musik,
sång och dans.

Barndansgrupperna uppträdde med folklore,
musikeleverna lett oss vuxna höra vad de hade
lärt sig under terminen, barnprojektet ”Barn är vårt
framtid” uppträdde med dans, sång och en liten
jul spel om Jesusbarnet. Tomten delade julklap-

par  till alla barnen.
Yildiz Kerimo och Fehime Poli tackade fören-

ingens anställda och ansvariga för olika aktiviteter
för det gångna året  med att  ge dom en liten pre-
sent. Deltagarna på Tygmålningskursen  fick dip-
lom och alla kunde beskåda deras målningar ut-
ställda på ett bord i föreningen under kvällen.

Dr Meleks hemlandsfond. Kvinnosektionen
har deltagit  aktivt i olika aktiviteter som
anordnats av fondens ansvariga, samt
varit med och hjälpt till.

Fasta aktiviteter

Sykurs på torsdagar kl.18:00 – 20:00

Tyg målningskurs  på tisdagar kl.
18:00 – 21:00
Vår- och höst- terminen 2001

Kost och motion på tisdagar kl. 18:00
– 21:00

SLUTKOMMENTAR

Vi  i  kvinnosektionen tycker att det har varit
en händelserikt år med massor av lyckade aktivi-
teter. Som alltid är det svårt att få alla i en styrelse
delaktiga i alla aktiviteter, men trots allt tycker jag
att  vi har lyckat väldigt bra med att följa vår
verksamhetsplan mer än förväntan.

Jag tycker att det är beundransvärt att alla kvin-
nor i sektion har ställt upp på sin fritid, trots att
dem alla arbetar heltid utanför hemmet samt tar
hand  om hem och familj.

Tack för gott samarbete!
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Kvinnosektionens berättelse

Det börjar bli tradition att kvinnorna samlas på söndags-eftermiddagar för
att träffas och diskutera olika aktuella frågor, såväl privata som samhälle-
liga. Det förekommer även olika slags aktiviteter, såsom filmvisning, föreläs-
ningar m.m.



Bakgrund
Tidigare mål för ungdomsstyrelsen var att fri-

göra sig från huvudstyrelsen och själv sköta sin
verksamhet framöver och givetvis med god kon-
takt och samarbete med huvudstyrelsen.
Detta har gjort att vi har kunnat arbeta mer själv-
ständigt och individuellt.
Ungdomssektionens årsmöte ägde rum i BKF: s
lokaler den 4/3-01. Vid mötet utsågs följande per-
soner till ungdomsstyrelsen:

Sargon Kerimo Ordförande
Ninsun Poli Vice Ordförande
Ninos Kerimo Kassör
Daniel Jano Vice kassör
Hammurabi Poli Ledamot
Nisha Kerimo Sekreterare
Bethnahrin Havsho Vice sekreterare
Hedro Aho Kontaktman
Enkido Poli Kontaktman

Alla var nöjda med valet av styrelsen och det
visade sig under året också.
Den nya styrelsen omfattades av
nya medlemmar som blev intres-
serade av de aktiviteter som gick
under året 2000, och de ville
själva komma med nya idéer till
verksamhetsåret 2001.
Vi har inte bara varit en styrelse
utan har också skapat en sam-
manhållning bland ungdomarna.

Mål/syfte
Det som hade störst bety-

delse i ungdomsstyrelsens pla-
nering och verksamhet var att

samla assyriska ungdomar till föreningslivet. Nu i
efterhand kan vi se att många nya ungdomar har
sökt sig till föreningen, antigen har de deltagit i verk-
samheten eller varit med och planerat verksam-
heten. Detta är ett glädjande besked för oss.

Verksamhet
Efter några månaders nedlagt tid för ungdoms-

rummet visade sig att det var lyckat. Rummet blev
en samlingsplats för ungdomarna, vi kunde även
utföra våra möten där och även andra medlem-
mar använde rummet för olika slags aktiviteter.

Den nya ungdomsstyrelsen har även kommit
fram till att det ska finnas juniorutskott. Denna ut-
skott skall bestå av yngre ungdomar från 12-18
år. Efter en viss tid skall de ta över ungdoms-
styrelsen och leda verksamheten för framtida mål.

Om man går över till aktiviteterna som
ungdomssektionen genomfört och deltagit i under
året 2001:

Ungdomssektionens
verksamhetsberättelse
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Ungdomssektionens verksamhetsberättelse

Av Nisha Kerimo & Ninos Kerimo

BKF satsar enorma summor av pengar för att skapa en välfungerande ungdomsverk-
samhet.  Det är ju de som är föreningens och samhällets framtid.



Pub-kvällar/Ungdomskvällar

Våra populära pub-kvällar, allt från karoeke
till fotbollskvällar. Vi hade från 50 upp till 80 per-
soner på våra fester. Ibland serverade vi mat till
våra ungdomar, det kunde vara taco till assyriska
nationalrätter. Dessutom hade vi fester för juniore-
rna.

Sommarläger
Under sommaren anordnade föreningen en

sommarläger för våra ungdomar mellan 7-16 år.
Lägret hölls till i Trosa, ca 40 minuters bilfärd från
Södertälje. Från ungdomsstyrelsen skickade vi 2
stycken för att fungera som ledare. Ett mycket
lyckat sommarläger, deltagarna ville aldrig lämna
lägret.

Shahro- kvällar
Ca 2 gånger i månaden har vi anordnat Shahro-

kvällar för föreningens medlemmar. Alla är väl-
komna, men vi inriktar oss mer på familjerna som
kan komma ner och slappna av och lyssna på våra
assyriska sångare. Dessa familjefester är otroligt
uppskattade av våra medlemmar. Festerna kunde
innehålla allt möjligt, bl.a. teater, lekar, lotto och
mycket mer.

Fittja festivalen
Varje sommar arrangeras Fittja festivalen som

äger rum i Fittja äng. Naturligtvis så är föreningen

med och arrangerar festivalen. I
år hade föreningen i samarbete
med bl.a. Assurföreningen bju-
dit på folkdanser och sånger. I
tältet där föreningarna höll hus
sålde man kebab, till denna för-
säljning krävdes det arbetskraft
Till försäljningen hade vi omkring
sju ungdomar tillsammans med
de vuxna som gick på
arbetsskifter. Kanske lite
stressigt, men det var roligt att
få jobba med Assurföreningens
medlemmar.

Picknick
Innan sommaren anlände bestämde vi,

ungdomssektionen, att en picknick dag måste ge-
nomföras under sommaren. Det fick bli en varm
juli eftermiddag i Norsborgsvallen (Vatten verket),
dit kom familjemedlemmar som fick uppleva en
otrolig dag. Under skuggan satt några vuxna och
hade jiwate, medan andra spelade brännboll, sen
spelade vi ”chowre”, ett klassiskt spel. Medan det
grillades bestämde vi oss för att spela fotboll, detta
var höjdpunkten under dagen. Ena laget var ung-
domen, det andra var de vuxna. Men hur slutade
matchen? Det var faktiskt de vuxna som vann.

Midsommarafton
Tillsammans med ungdomarna från Assyriska

kultur föreningen i Norsborg arrangerade vi en grill-
kväll på midsommarafton i Norsborgsvallen. Me-
ningen med picknicken var att lära känna ungdo-
marna från AKF. Vi hade en trivsam afton med att
spela fotboll, brännboll m.m. Givetvis så grillades
det också.

Föreläsningar
Under året hölls det flera föreläsningar i BKF:s

lokaler. Ett av de mest intressanta var Gabriella
Younans föreläsning om SEYFO (Svärdets år).
Det var en innehållsrik föreläsning om de tragiska
åren. En mängd ungdomar närvarade, och många
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Ungdomssektionens verksamhetsberättelse

Pub- och discokvällar lockade ganska många ungdomar.  Det är ju en positiv om-
växling att under dessa kvällar dansa både assyriska folk- och västerländska danser.



av oss visste mer om SEYFO efter föreläsningen
än vad man visste innan.

Fler aktiviteter:
� Bowlingkvällar
� Biokvällar
� Fotbollsträningar i Botkyrka Hall
� Videokvällar i föreningen
� Innebandy i Tornbergsskolan

AUF (Assyriska Ungdoms Förbundet)
Vi har tre ungdomar från BKF som är aktiva

inom AUF. En av de sitter i styrelsen och de an-
dra två sitter i utskotten. På så sätt är BKF mycket
aktiv i Assyriska Ungdomsförbundets aktiviteter.
BKF: s ungdom har deltagit i dem populära idrotts-

turneringarna som AUF arrangerat. Den senaste
var Norrköping, där en fotbollsturnering spelades
natten ut, och en stor fest som avslutning på hel-
gen.

Här är fler aktiviteter som förbundet arrangerat
och som föreningen deltagit i:
� Veckosluts kurser
� Idrotts- turneringar
� Ungdomskonferens
� Föreläsningar

Avslutningsvis
Det var många aktivite-

ter och variationen var stor.
Ungdomssektionen plane-
rade in sin verksamhet må-
nadsvis där varje ledamot
tog ett ansvarsområde inom
verksamheterna.

Men planeringen av
verksamheterna måste för-
bättras och alla ledamöter
måste ställa upp för genom-
förandet av aktiviteterna.

Visst gick året 2001
bra, men det kan bli bättre

framöver. Härmed vill vi också tacka samtliga fri-
villiga, både unga och vuxna, som har hjälpt till
med vår verksamhet.
Sist men inte minst vill vi tacka föreningen så hjärtligt
för att de har funnits där för oss och ställt upp.
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1:a resan… Åre
2:a resan… Sälen
3:e resan vågade vi inte avancera oss uppåt till
alperna så vi valde skidresa nr 3 till Åre igen.
Från att i första början varit 30 personer som an-
mälde sig till resan, gick vi ner till 20 och till sist 10
personer av många olika förståeliga orsaker till

deras avbokningar.

Roligaste händelserna i backarna
Ninos Kerimo och Ninos Aydin satt i liften och

hade en liten jiwate, de var så upptagna av sitt
snack att de glömde förbereda sig för
avhoppningen, då Ninos K i sista stund lyckades

Skidresan till Åre
Skrivet av Lucy Jano & Ilibra Hawsho

BKF:s ungdomssektion har sedan flera år tillbaka varit aktiv hos  AUF – Assyriska Ung-
doms Förbundet. På bilden ser vi AUF:s ungdomskonferens för assyriska föreningarna i
Botkyrka, som hölls på BKF:s lokaler.



hoppa av och lämna Ninos A till sitt öde. Medan
Ninos A försökte befria sin stav från liften drogs
han med längs stoppväggen klamrandes som en
katt mellan lift och vägg. De stoppade självklart
liften, ni kan tänka er vilken oförglömlig syn åskå-
darna fick. Den händelsen är ett minne värt att
bevara.

Den andra lifthändelsen var att Assur ramlade
från ankarliften då han försökte rista in sitt namn i
snön med staven. Han ramlade och Poli som åkte
med liften bakom honom försökte rädda sin ku-
sin. Det som hände var att Asur fick liften i
ryggen istället. Det orsakade så att Poli ram-
lade av och Asur vägrade ge upp hoppet så
han tog i liften och släpades med ca 6 meter
då han också gav upp. En liknande händelse
var då Libra orsakade så att både Hanna
och hon ramlade av ankarliften, i en brant
backe. Med andra ord, dessa människor är
en fara för allmänheten! En rekommenda-
tion:
TA LIFTKURS DVS. OM EN SÅDAN
EXISTERAR.

Tydligen (helt förståeligt) så var det en
(Robert) som skämdes över oss och försvann all-
tid spårlöst ifrån oss, vi fann honom åkande i en
annan backe.

Den helt klart coolaste var Lucy. Medan vissa
av oss dvs. Hanna och Libra inte visste hur de
skulle ta sig ner för backen, ser man Lucy åka
slalom medan hon pratar i mobilen. När samtalet
var över ser de en skylt där det klart och tydligt
står ”SAKTA NER!!!”  De förstod sig inte på

skylten utan ökade istället farten och åkte
rakt in i den.
Längst upp i backen finns det ett värdshus
där grabbarna satte sig för att äta. Och till
deras stora lycka fann de Prinsessan Ma-
deleine sittande bordet mittemot dem och
vräkte i sig mat utan att visa dem lilla minsta
uppmärksamhet. Som den stora romantikern
Ninos A är, ville han ge Prinsessan en pre-
sent. Han tänkte ge henne fotbollslaget
Assyriskas halsduk, som tillhörde Daniel.

Sista åkdagen gav sig fem av deltagarna
(Lucy, Robert, Daniel, Poli och Assur) sig upp till
Åreskutan, och därefter (försökte sig på en upp-
följare av Vertical Limit) klättrande upp till högsta
toppen på 1 420 m.ö.h. Det var synd att de inte
hade med sig asyriska flaggan, för att de var helt
bombsäkra på att de var de första assyrierna som
någonsin tagit sig upp för Åres topp.

När vi kom hem från backarna brukade vi spela
monopol, där tjejerna alltid tog hem spelet med
hjälp av deras agent Mulle.

På kvällarna var det förfestande i stugorna och
vidare sedan till nattklubbarna, där vi blev oerhört
populära. Vi dominerade på stället och Assur-man,
högtalarna.

Avslutningsvis var denna resa minst lika lyckad
som de andra två. Att den över huvudtaget blev
av är pga. föreningens stora insats och stöd. Vi är
oerhört tacksamma. Tack!
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Syftet med skidresan är att ungdomarna ska få möjlighet att koppla av och samla
energi till skol- och föreningsverksamhet. Men att en del av ungdomarna upplevde
nervösa stunder vid liftåkningen var en annan rolig sida av det hela.

Besöken till nattklubbar där  man upplever   annorlunda roliga stunder
är den kanske mest attraktiva delen av resan.



Vi har en trupp på 24 registrerade spelare med
många olika karaktärer, många som satsar hel-
hjärtat och andra tar det som en motions och bi-
syssla. Sedan bildandet av laget har man haft brist
på koncentration och utan någon tränare har dessa
grabbar kämpat igenom olika säsonger och kun-
nat hamna bland de fyra bästa lagen i topp. Med
det fotbollskunnande som grabbarna har och inte
kunnat prestera bättre resultat gjorde att jag själv-
mant velat leda kommande säsonger, något de alla
uppskattar och gläds åt.

Vi började med ett möte för alla spelare och
så hade vi en mycket duktig fotbollsdomare, Kon-
stantin Barcefer, som är verksam hos Stockholms
Fotbollförbund (STFF). Han gav oss mycket nyt-
tig information om spelets regler på och utanför
plan och om domarens roll. Detta gjorde att vi
kom bland de bästa lagen när det gäller fair-play
policyn.

Bethnahrin IF

    Vi spelade 15 st matcher
(11 vinster, 2 oavgjorda, 2
förluster). Vi gjorde 46 mål
och släppte in 17. Med
Hammurabi Poli’s goda insats
i målet har vi kunnat hålla de
insläppta målen nere, mycket
stark försvarsmur, med spel-
motorer som Ninos Kerimo
och Ninos Poli i mitten samt
en måltjuv, Melke Yalcin med
12 mål, har vi lyckats komma
två i vår division. En sådan pla-
cering innebär direkt avance-
mang till division 7 spel år
2002.

Detta kom till efter hårt arbete och målmedve-
tenhet. Under hösten hade vi en allvarlig kris i
spelartruppen, med många som åkte iväg till olika
orter för studier. Detta gjorde att vi kom av oss
lite i vårt arbete.

Jag skulle vilja tacka BKF’s ledning som har
stött oss genom hela säsongen. Jag fick gå olika
kurser hos STFF, Poli en lagledarkurs och fören-
ingen har stått för allt material som behövdes. Vår
budget för hela spelåret hamna på 4 800 kr, pengar
som vi samlat in i form av medlemsavgift på 300
kr/år.

Det är underbart att veta att föreningen kom-
mer att satsa ännu hårdare säsongen 2002. Pas-
sar även på att tacka alla BKF’s medlemmar för
deras starka support som de har visat vid våra
hemmamatcher och inte minst vår egen maskot
Enlil som inte missade en enda match.
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Bethnahrin IF

Yilmaz Poli
Tränare, Bethnahrin IF

Yilmaz Poli (vänster) tillsammans med Konstantin Barcefer håller en informationsmöte
om de gällande regler om fotboll.
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Juniorutskott- sektion

På initiativ av några tonåringar och genom en
kallelse till medlemmarna i åldrarna 13-17  har ett
medlemsmöte hållits den 18 november och ge-
nom detta mötet bildades utskottet. Till mötet  var
intresset stort, antalet var 20 av 24 personer. Un-
der mötet antogs riktlinjerna som framgår här nedan
och bildades en kommitte som består av:

JUNIORUTSKOTT-SEKTION
Kallelse till juniorerna Norsborg den 12 november 2001

Hej,
Vi är några ungdomar hos Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka- BKF som har för avsikt att orga-
nisera aktiviteter till ungdomar i åldrarna 13-17.
För att kunna genomföra aktiviteterna har vi för avsikt att inom BKF bilda en kommitté under nam-
net JUNIORUTSKOTT. Syftet med utskottet är att genom månadslig planering kunna skapa aktivi-
teter för denna åldersgrupp som typ av Biobesök,  Skidresor, Sommarläger, Studiebesök, Bowling
och andra aktiviteter där vi själva ska bestämma.
För att kunna göra detta kallas Du till ett möte SÖNDAGEN DEN 18/11 KL. 13:00 hos BKF lo-
kaler. Under mötet har vi följande punkter att diskutera:

A) Bildandet av Juniorutskott VÄLKOMNA!
B) Utse 4 ansvariga till utskottet Med vänlig hälsning
C) Planering av Decembermånads aktiviteter Yakub Poli, kontaktman 0704-869 446

 Övriga  initiativtagare:  Kima Yaman Gabriel Aydin, Nahir Poli,  Ibrahim Kerimo och Ninsun Poli

Av: George Aydin

Yakub Poli, ordförande
Izla Elias, v. Ordförande
Kima Yaman, sekreterare
Jessika Kopar, v. Sekreterare

Bildandet av Juniorutskott

BKF:s juniorer kopplar av
i solen på sommarlägret
Bardaison, som anordna-
des i juli 2001 på Botvids
sommargård i Trosa. Efter
det tuffa programmet som
fanns på dagordningen
behövde juniorerna just
detta, att vila upp sig. Det
var fullt upp under dagarna
och ungdomarna från
ungdomssektionen såg till
att schemat efterföljdes.
Vem vet, det kanske var
lägervistelsen som var en
av orsakerna till att junior-
utskottet bildades några
månader senare.
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Juniorutskott- sektion

Utskottets riktlinjer

1. Juniorutskottet
...är bildat på initiativ av BKF medlemmarna i åld-
rarna 13-17.
2. Utskottet har
...en kommitté bestående av 4 medlemmar som
har i uppdrag att ansvara för verk-ställandet av
verksamheten. Kommittén väljs genom ett årsmöte
som anordnas för denna åldersgrupp.  Posterna i
kommittén är:
A) Ordförande
B) Sekreterare
C) 2 kommitté medlemmar
3. Juniorutskottet består
...av medlemmar i åldrarna 13-17 i BKF samt icke
medlemmar som sympatiserar BKF.
4. Utskottets verksamhet
...är till för att skapa och organisera ungdoms-
verksamheten inom BKF för den avsedda åldern.
5. Utskottets verksamhet
...finansieras i första hand, av BKF:s kassa och i
andra hand genom projektanslag från myndighe-
ter.
6. Vid genomförandet
...av aktiviteter har medlemmarna ålägges att be-
tala en del av de kostnader som tillkommer vid
aktiviteter om projektanslag inte erhållits.

Slutkommentar
Det har alltid varit svårt att anorna aktiviteter

till åldersgruppen 13 – 17, eftersom det hade hela
tiden varit problem  för oss i styrelsen  att veta
vad deras intresse var för slags aktiviteter  till. Så
länge initiativet  inte togs  från egna gruppen om
vilka aktiviteter de ville bedriva inom BKF:s regi
var det ingen idé att planera.

Denna bedömning byggdes på de gångna årens
erfarenheter. Men när initiativet kom från ungdo-
marna, välkomnades detta av styrelsen och resul-
tatet  utmynnades i att juniorutskottet blev bildat.

Det är styrelsens förhoppning att detta utskott
skall bli grunden till BKF framtid när det gäller
utvecklandet av ungdomarnas erfarenheter inom
föreningslivet.

Utskottet har hunnit planera och genom-
föra några aktiviteter under december

månad.

Lördag, 1 December, kl. 20:00
- Biokväll i Föreningen -

Världspremiär i BKF:s biografer!!!
BKF:s nya storbilds- tv visar 1 film och vi
sätter på lite musik också denna kväll.
Exklusivt…  Vi bjuder även på tilltugg…

Fredag, 7 december, kl. 18:00
- Bowling i Vårbygård -
Samling i föreningen kl. 18:00!!

Häng med o bowla, och träna samtidigt
skrattmusklerna...! Dessutom ska vi ha en

liten turnering, vinnaren får ett pris!!
Alla är välkomna!!!

Lördag, 15 december
- Cosmonova -

Tid och plats för samling meddelas senare!!
Följ med till en unik plats för upplevelse,
kunskap och underhållning. Vi tittar på
film i världens största filmformat… för-

utom BKF:s duk.

Lördag, 22 december
- Åka skidor/snowboard

i Flottsbro -
Tid meddelas senare.

Följ med på årets mini skidresa och värm
upp inför den assyriska världscupen i fjäl-

len senare efter nyåret. (Om vädret inte
tillåter  hittar vi  på något annat roligt!)

Fredag, 28 december
- Fest/Discokväll -

Med anledning av jul och nyår, kom och
festa loss med oss i föreningens lokaler.
100 % glädje! Så ta med dig ett skönt

party humör och några vänner på vägen
hit.

Alla är hjärtligt Välkomna!

Genomförda aktiviteter
under december



Bakgrund
Att  ”Barnen är vår framtid” är utan tvekan alla

vuxnas gemensamma medhållning oavsett var man
bor och lever. Så har det varit sedan begynnelsen
och så kommer att förbli även i framtiden.
Bethnahrin kultur föreningen i Botkyrka-BKF har
sedan bildandet av föreningen har tagit detta som
princip, utifrån denna synvinkel har försökt  orga-
nisera barnverksamheten på ett sätt där man skall
kunna skapa en välfungerande – kontinuerligt –
organiserad verksamhet så att barnen skall tycka
att det är roligt att besöka föreningen på sina fritid
och att föreningen skall kännas som andra hem
där man får bestämma om det man sysslar med
när det gäller glädjeskapande aktiviteter för att
erhålla den stumulans varje barn behöver efter
skolan.

BKF har sedan länge bedrivit olika aktiviteter
för barn i olika åldrar dock med mycket begrän-
sade ekonomiska och personella möjligheter. Er-
farenheterna har visat att behovet att skapa en kon-
tinuerligt  barnverksamhet i mera organiserade for-
mer är stort, snarare ett måste för att kunna skapa
förtroende hos
medlemmar att
föreningen har
verkligen en
framtid.
Under december
2000 har BKF:s
ledning diskute-
rat frågan med
några medlem-
mar som har fri-
villig anordnat
aktiviteter för
barnen. Även
utvärdering av
gångna årens

verksamhet har gjorts, ty behovet att omorgani-
sera barnverksamheten började kännas
oundviktligt. Därför har vi från BKF sidan – i en-
lighet med kommunenes nya bidrags regler - utar-
betat en projekt  i syfte att skapa verksamhet för
barn i  åldrarna 7-12 på ett mera organiserade
former än vad som har varit hitintill, dock under
förutsättning att kommunen beviljar anslag till  pro-
jektet ”BARNEN ÄR VÅR FRAMTID”.

Målsättning
Målsättningen är att genom dessa aktiviteter

räknar vi med att första året av projektet ha sys-
selsatt ca. 60 barn inom föreningslivet med de ak-
tiviteter som själva har varit med och planerat. Våra
erfenheter säger att dessa aktiviteter kan t.ex vara
följande: teater, körsång, studiebesök, biobesök,
sportlovsaktiviteter, utflyckter, simning, folklore,
lägervistelse på veckoslutet, dataträning, musik-
träning med olika instrument, barnvisor m.m.
När projektet är slut kommer utvärdering och
kartläggning av projektet nedskrivas för att dela
barnen i grupper utifrån deras intresse av de akti-

viteter de visat för
att fortsätta verk-
samheten i de rikt-
ningar som bar-
nen vill och är in-
tresserade. På
detta sätt räknar
vi med att efter ett
år har vi skapat
grund för många
av de aktiviteter
som nämns ovan
och utveckla-
verksamheten uti-
från dessa riktning

Av: George Aydin
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Projekt Barnen är vår Framtid

Projektledaren Pervin Poli är djupt engagerad med barnen under pågående
aktiviteter i föreningens lokaler.



samt specialisera
föreningen i
många samhälls-
nyttiga aktiviteter
och skapa
kontiunitet i verk-
samheten.
Ö V E R G R I -
PANDE MÅLET
är naturligtvis fö-
rebyggande verk-
samhet, dvs in-
tressera barnen
vid tidigare ålder i
föreningslivet då
kriminaliteten tyvärr blir utbredd  mer och mer. Vi
behöver knappt nämna hur mycket varje kriminell
ungdom kostar samhället, speciellt en kommun
som Botkyrka där kriminaliteten är tyvärr så stor.

Målgrupp
BKF har 48 barn i åldrarna 7 –12 år vilket

projektetehöver knappt nämna hur mycket varje
kriminell ungdom kostar samhället, speciellt en
kommun som Botkyrka där kriminaliteten är ty-
värr så stor.MålgruppBKF har 48 barn i åldrarna
7 –12 år vilket projektets målgrupp är tänkt att
bli oavsedd kön. Eftersoka barn spelar teater till-
sammans” eller andra aktiviteter.

Tillvägagångssätt…..hur har vi
tänkt att genomföra  projektet?
Eftersom tanken bakom det hela är att syssel-

sätta  barn vid dessa ålder utan att begränsa anta-
let vid varje tillfälle och ta emot barnen på ett sätt
där man uppmuntrar de genom dessara med i olika
aktiviteter och stimuleras därigenom.

Rapportering/uppföljning
För att garantera en kvalitativ och kvantitativ

verksamhet har vi valt en uppföljning som bygger
på en veckovis rapportering av verksamheten.
Projektledaren redovisar en enkel rapport om det
som har genomförts under veckan påpå så sätt
beredes möjlighet till alla att lämna synpunkter om
projektet samt garanteras en uppföljning  som i
sin tur kommer att bidra till projektets kontinuitet
på ett mycket tillfredsställande sätt.

Projektledare
Perivan Yaman, 48 år, medlem hos BKF är

anställd hos Bot-
kyrka kommun
sedan 1981 som
frll anledning att tro
på en mycket kva-
litativ versamhet.
Perivan har sedan
bildandet av BKF
varit hela tiden ak-
tiv inom föreningen
och i det mån hen-
nes fritid tillät för-
sökte hon aktivera
barnen inom olika
aktivitater.

Startandet av projektet
Våren 2001 fick BKF beskedet från Botkyrka

kommun att den ansökta anslaget för projektet
beviljades till 100%. Perivan Yaman anställdes som
projektledare i deltid och den 1 maj satte projek-
tet igång enligt planerat. Den går till på det sätt att
projektledningen  i samråd med barnen och resp.
föräldrar bearbetar fram.

Projektet har pågott oavbrutet under verksam-
hetsåret 2001 med undantag av  en månads up-
pehåll under sommaren. Den har blivit en stor
succe bland barnen och respt. Föräldrar eftersom
aktiviteterna är planerade utifrån barnens stimu-
lans behov och önskemål. Under perioden  9 –
14 juli anordnades sommarläger  Botvids sommar-
gården där 38 barn hade deltagit. Den var mycket
uppskattat och barnen var mycket nöjda på läg-
ret. (se särskild rapportering om  Enkido sommar-
lägret). Projektet är planerat att fortsätta unger
Botvids sommargården där 38 barn hade delta-
git. Den var mycket uppskattat och barnen var
mycket nöjda på lägret. (se särskild rapportering
om  Enkido sommarlägret)Projektet är planerat
att fortsätta under nästa år, d.v.s 2002  dock t.o.m
maj 2002. V 250 barn varje månad.

Rapportering av projektverksamheten sker
månadsvis till kommunen för uppföljning och be-
dömning.
I slutet av projektperioden kommer vi att utvär-
dera verksamheten, vilket i sin tur kommer detta
att resultera med  förslag om projektets framtid.
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Projekt - Barnen är vår Framtid

Målgruppen som består av barn i åldrarna 7 – 12 år är igång med aktivite-
ter anordnade genom projektet.



Bardaison Sommarläger
Som en följd av projektet ’Barnen är Vår Framtid’ anordnades ett sommarläger för

barn i åldrarna 7-16 år på Botvids sommargård i Trosa. Huvudansvarig för lägret var
Feyyaz Kerimo och medhjälparna Fehime Kopar, Sabo Saldamli, Rahel Poli, Aziz Poli,
Habib Barsoum och Pervin Poli (från projektet ’Barnen är Vår Framtd’),  Sedan hade man
från ungdomssektionen Ninos Kerimo, Dita Poli, Ninib Aydin, Lucy Jano och Ninos Poli.

Fakta om sommarlägret:
Datum: 9 juli 2001 - 15 juli 2001
Plats: Botvids sommargård i Trosa
Antal deltagare: 42 st(inkl ledare)

Vi nöjer oss med denna kortfattade beskrivning av lägret och tillämpar principen att
”en bild säger mer än tusen ord”, en bildserie som visar de fina aktiviteter som genomför-
des under lägervistelsen.
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Projekt Barnen är vår Framtid

Grillfesten vid sjön var en extra
upplevelse. Elden hjälpte tillfälligt
att bli av med myggor men på
nätterna var värst när myggorna
var  hungriga.

Lägrets duktiga kockar -  i
spetsen Fehime Kopar -  satte
extra ”krydda”  på maten för

att få barnen äta.
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Projekt Barnen är vår Framtid

Lägerledaren Feyyaz
Kerimo tar tillfällen i akt

och försöker informera
barnen om olika viktiga

samhällsfrågor.

Ledarna från ungdoms-
sektionen försöker dra lite
uppmärksamhet genom att
visa upp vad de kan!

Det kändes extra roligt när föräld-
rarna på en eftermiddag besökte

lägret för att uppleva några spän-
nande stunder. Föräldrarna fick se
några inslag av de aktiviteter som

barnen hade lärt  sig. Speciellt var
den teaterföreställning vars manus

skrevs av ungdomarna på lägret.

Att barnen hade roligt på
lägret var ett faktum. De
hade tur med vädret. Det
enda de klagade på  var att
lägervistelsen var alldeles
för kort.



ASSYRISKA DI-
STRIKTET I STOR-
STOCKHOLM

Av: Aziz Poli

Assyriska Distriktet bildades under 1997 på
initiativ av några Assyriska föreningar som är verk-
samma i Stor-Stockholms område.
Distriktets ändamål är att inom sitt verksamhets-
område vara förenande organ för dem Assyriska
föreningarna i Stor-Stockholm och samordna
föreningarnas verksamhet i frågor av gemensamt
intresse ( typ: organisera sommarläger, fira Kha-
Nison den assyriska nyårsdagen, minna assyriska
martyrerna som massmördades under år 1915
(SEYFO) i Turkiet (Turabdin), år 1933 i Irak
(Simele) och i flera olika ställen , minna dem assy-
riska författarna och dem stora personligheter som
gav sitt liv för det assyriska frågan, trycka böcker
om assyriska kulturen och stödja dem personer
som kämpar för assyriernas rättigheter. Stödja
medlemsföreningarna ekonomiskt)  och represen-
tera dessa inför statliga och kommunala organ.
Att främja den assyriska befolkningens gemen-
samma sociala och kulturella strävanden med mål-
sättningen att uppnå jämställdhet mellan assyrier
och landets majoritetsbefolkning.

ADS har åtta aktiva medlemsföreningar bl.a.
Assyriska föreningen i Södertälje,
Assyriska föreningen i Stockholm,
Assyriska föreningen i Järfälla,
Assyriska Tae-Kwando föreningen,
Akad föreningen i Spånga,
Bethnahrin Kulturföreningen i Botkyrka ,
Dolabani Kulturföreningen i Upplands Väsby och
Ninve Föreningen i Fittja.

Styrelsen för verksamhetsåret (perioden maj-2001
april-2002) varit sammansatt av följande perso-
ner:

Orhan Debasso ordförande
Aziz Poli viceordförande
Yusuf Dikmen sekreterare
Gabriel Kurt kassör
Samir Haddad ledamot
Samira Touma ledamot
Feride Utay ledamot
Hazmi Akguc ledamot
Isa Yurekci suppleant
Mirze Utay suppleant
Behiye Poli suppleant
Yusuf Chachan suppleant

BKF har varit medlem i ADS sedan bildandet
och  var mycket aktiv under första 2-3 åren. Men
under mandat perioden 2000-2001 var föreningen
passiv  p.g.a att det hade uppstått ett problem mel-
lan BKF, ARS (Assyriska Riksförbundet ) och
ADS angående BKF‘s medlemskap i ADS. Men
det här verksamhets året (2001-2002) är fören-
ingen aktiv igen i ADS‘s verksamhet.

Under den här perioden har ADS tryckt assy-
riska flaggan i stor format och Gabriel Afram’s bok
”comments”, organiserat sommarläger verksam-
het för ca: 100 personer (vuxna och barn) i Got-
land , har ordnad en samkväm  med assyrielogen
Gabriella Yunan från Tyskland och några andra
assyriska vänner, har ordnat en minnesstund för
Naum Faik och dem andra assyriska författarna
och kända personer och gav årets Naum Faik’s
pris till assyriska advokaten Erol  Dora som  är
verksam i Istanbul,  för hans stora insatser i det
assyriska frågan.

Medlems- &
Samarbetsorganisationer
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ARS � Assyriska riks-
förbundet i Sverige

Av: George Aydin

Som bekant har BKF ansökt hos ARS om med-
lemskap sedan 1997.  Att erhållandet av med-
lemskap hos ARS  skulle vara så svårt och komp-
liserat skulle inte ens inträffa i före detta Sovjet.
Frågan är varför?
Av respekt för läsarnas värdefulla tid vill vi be-
spara de fina och trevliga kommentarer som  ARS
ledningen hade förtjänat. Vi vill endast  publicera
det  brev  som skickades till ARS under april som
är fortfarande obesvarat. Att det skulle vara så
svårt att besvara ett sånt brev eller strunta i att
besvara det kan tolkas på många sätt! Det ena är
utan tvekan bristen på kunskap och respekt hos
ARS ledningen, att ett brev inte ska låtas vara
obesvarat i många månader som i det här fallet
snart  ett år! De övriga tolkningssätten överlåter vi
till läsarnas bedömning.

Till:
Assyriska Riksförbundet i Sverige / ARS
Box 6019
151 06 Södertälje

Ang. Bethnahrin kultur föreningen
i Botkyrka-BKF – ansökan om med-

lemskap hos ARS
             Fortsätter på nästa sida  >>>

ARS avslår BKF:s ansökan om medlemskap
enligt brev daterat 2001-03-20 med motivering
att det har uppmärksammats dubbel-
medlemskap för flera av våra medlemmar en-
ligt BKF:s register.
Styrelsen har vid sitt möte den 11 april 2001
diskuterat innehållet av brevet och beslutat att
besöka ARS förbundsstyrelsen för att diskutera
frågan vidare.
Med anledning härav, anhåller  jag  å styrel-
sens vägnar att  bereda oss möjlighet till att
besöka ARS: förbundsstyrelsen för diskussion
om medlemskaps frågan.
För att komma överens om tid var god kon-
takta undertecknad.

Med vänliga hälsningar.
Kenan Duzgunoglu (Kerimo)
Ordförande
Norsborg den 19 april 2001

Utöver det vanliga aktiviteterna har ADS pla-
ner att starta olika utbildningar i olika former för
våra ungdomar.

 Till sist jag vill jag tacka alla som kämpar för det
assyriska folkets rättigheter världen över och hop-
pas på att alla våra organisationer närmar sig var-
andra för att förstärka vår kamp för rättvisa och
solidaritet.

AUF - Assyriska
Ungdomsförbundet i

Sverige
Av: Ninos Poli

En berättelse om samarbetet mellan
Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka (BKF)
och Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige
(AUF)

Vår förening är som bekant aktiv i AUF’s ar-
rangemang både genom att delta på aktiviteterna
och som en del i ledarskapet. Vi har sedan tidi-
gare år en styrelseledamot i AUF och två leda-
möter i AUF’s utskott. Dessa är Ninos Poli
(AUF’s styrelse), Gilgamish Poli (AUF’s idrotts-
utskott) och  Sargon Kerimo (AUF’s nationella
och kulturella utskott).

Relationer
BKF har sedan grundandet fina relationer med

AUF. Eftersom vår förening endast är medlem hos
Assyriska ungdomsförbundet ser vi det som ett
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viktigt åliggande att dels be-
vara den goda dialogen som
finns samt utveckla aktivite-
terna som bedrivs på en lokal
nivå tillsammans med AUF.
Flera bra exempel på vilka for-
mer ett bra samarbete med
ungdomsförbundet kan ta föl-
jer i denna skrivelse. Man har
bland annat fått en bättre di-
rekt kontakt mellan förening-
ens ungdomar och förbundet.

AUF’s årsmöte
I år var det nyval för AUF’s

styrelse och det var med spän-
ning som BKF skickade sina två representanter.
En ny styrelse skulle väljas och förslagen till den
nya styrelsen var många. Då valet avslutats och
den nya styrelsen fastställts var det klart att vår
förening skulle ha en ledamot i AUF’s styrelse för
ytterligare två år (Ungdomsförbundets styrelse
väljs för två år), samt två ledamöter i utskotten.
Årets årsmöte för AUF 2002 är förlagt till BKF
och det är med stor förväntan man ser fram emot
årsmötet. Representanter från hela Sveriges
ungdomssektioner kommer att närvara. Årsmötet
avslutas med en ungdomsfest på kvällen och för-
eningen är vid skrivande stund i full färd med att
förbereda för arrangemanget.

Utbildningsläger på Gotland
Under augusti hade AUF ett utbildningsläger i

Gotland, BKF skickade tre personer, en ledare
och två deltagare.

Ungdomskonferens på BKF
Den 15 september anordnade AUF en

ungdomskonferens för samtliga assyriska fören-
ingar i Botkyrka. Bethnahrin Kulturförening stod
som värd för händelsen och resultatet var väldigt
lyckat. Man samlades och började med att äta en
bit och därefter startade konferensen. Samtliga
assyriska föreningar från kommunen hade repre-
sentanter närvarande, förutom Babylon Fören-

ingen som inte hade möjlighet att delta på grund
av annan aktivitet, AUF började med att berätta
om förbundet och dess uppbyggnad och sedan
om ungdomarna och deras roll i verksamheterna.
Sedan hade varje förening tillfälle att berätta kort
om sin förening, hur ungdomsarbetet fortgår och
vilka problem man stötte på. Konferensen avslu-
tades med frågor och diskussion. Många ungdo-
mar visade intresse till konferensen, det märkte
man inte minst på det stora antalet som hade tagit
sig dit.

Turneringar
AUF’s turneringar är väldigt populära bland

ungdomarna och deltagarfrekvensen är hög. Även
i år har BKF deltagit på turneringarna.

Bethnahrin Kulturförening är en aktiv förening
och prioriterar ungdomarnas verksamheter. Ett gott
tecken på detta är det fina stödet och
uppbackningen föreningens ungdomar får. Nu när
relationerna till AUF och de lokala ungdoms-
sektionerna i Botkyrka stärkts bäddar detta för
ett starkt verksamhetsår för föreningen och sam-
arbetet med de övriga assyriska ungdoms-
sektionerna.
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Robil Haidari – AUF ordförande (vänster) och Abrohom Staifo – v. Ordförande
(höger) informerar ungdomarna om AUF:s verksamhet. Mötet anordnades på
BKF:s lokaler.



FITTJA FÖRENINGS-
RÅD

Av: Aziz Poli

Fittja föreningsrådet är ett organ som jobbar
för att förbättra Fittja bornas möjligheter att ta en
del av föreningsverksamhet som bedrivs av för-
eningarna i Fittja. FFR samordnar olika aktivite-
ter bland sina ca: 30 medlemsföreningar.
BKF är medlem i FFR sedan starten och deltar
nästan i alla gemensamma aktiviteter som bedrivs
i Fittja och utanför Fittja. Bl.a.

Fittja familjefestival
Festivalen är en årlig tradition som genomförs i

början av juni månad och är förlagd till Fittja Äng.
BKF i samarbete med de andra assyriska fören-
ingarna i Botkyrka var mycket aktiv och bidrog
till att festivalandan var på topp. Det samlades
mellan 7- och 10.000 besökare under de tre da-
gar som festivalen pågick. SAB medverkade med
musikunderhållning, dans, utställning och matser-
vering. Ansvaret över festivalaktiviteterna hade Aziz
Poli från BKF och Hans Carlberg från Hyresgäst-
föreningen. Det var ca: 20 föreningar som var ak-
tiva under arrangemanget. Festivalen var väl
lyckad. Tack vare alla medverkande personer och
organisationer.

Kulturbron
FFR har arrangerat en kultur dag över kultur

gränser. Det var ganska många medlemsföreningar
som deltog på kulturbron. BKF medverkade med
en utställning av  tygmålning av BKF’s  kvinnor
och en dans framträdande av barn dansgruppen.
Under dagens arrangemang deltog ca:70-80 per-
soner.

Skansen tur och retur
Botkyrka Kommun i samarbete med Skansen

har organiserat en kultur utbytes program mellan
Botkyrka Kommun och Skansen  under septem-

ber månad –01. Skansen kom till Alby och infor-
merade om Skansen och framställde vissa kultu-
rella aktiviteter. Botkyrka Kommun med FFR var
på retur till Skansen med många aktiviteter. BKF
med Assur Förningen deltog med musik under-
hållning, dans uppställning och med kaffe och as-
syriska bakelser. Från vår förening var vi ca: 40
personer som deltog på dagens aktivitet.

Fotbollsakademin
Skolan mitt i byn med FFR har startat en kurs

för idrotts ledare och tränare genom Fotbolls-
akademin. BKF har anmält sig till kursen med tre
deltagare. Kursen pågår.

Utbildningar
FFR har startat olika kurser med ABF för sina

medlemmar. Bland annat datautbildning, kassör
och bokföring utbildning. BKF deltog på
bokförings utbildningen.

Miljödagen
Miljö gruppen i Fittja i samarbete med FFR

har arrangerat en miljö dag i Fittja under hösten
2001. På programmet fanns det flera aktiviteter
med tävlingar som var anpassade till kommunens
miljö program. Några av BKF’s medlemmar med-
verkade under dagen.

FFR stödjer sina medlemsföreningar; genom
att starta utbildningar för medlemmarna , vara länk
mellan föreningen och kommunen (Kultur och Fri-
tid), marknadsföra medlemsföreningarnas aktivi-
teter genom information på olika kanaler och även
bidra ekonomiskt stöd för att starta olika projekt
i föreningarna. Men för att få ekonomiska stödet
krävs det att den fyller kriterierna som FFR har
framställt. (Se nedan för FFR’s kriterier för
bidragsstöd.) Planerade framtida aktiviteter för
FFR är firandet av 8. mars den internationella
kvinnodagen, debatt forum, miljö dagen i Fittja ,
Fittja familj festivalen och m.m.
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BKF är en av dem aktivaste medlems-
föreningarna i FFR och spelar stor roll i dess verk-
samhet. Om alla medlemsföreningar är lika aktiva
i FFR’s verksamhet, kommer säkert att FFR vara
en modell för övriga kommuner i landet för att sam-
ordna dess föreningars aktiviteter i respektive hem
orter och på så sätt kommer föreningslivet att
blomstra igen.
Styrelsen för Fittja Föreningsrådet under verksam-
hetsperioden  mars-2001 t.o.m. mars-2002 har
varit sammansatt av följande medlemmar:

Zenaida Abbaspour (Philipinska förn.) ordförande
Aziz Poli (Bethnahrin k. fören.) v. ordförande

Dinkha Elia (Assur fören.) kassör
Maria Karlsson (Fittja IF) sekreterare

Hans Karlberg (Hyrestgäst fören.) samordnare
Dionisios Batsis (Iason) utbildningsansvarig

Jaime Rodriguiez (Lautaros) ledamot
Fatih Zengin (Turkiska flickfören)  suppleant

Jorge Castro (Los copihues) suppleant.

Kriterier för bidragsstöd (endast för fören-
ing som är medlem i FFR)

1. Verksamheten syftar till integration och ökad
social kompetens.
2. Projektet är förankrat i föreningen i demokra-
tisk anda.
3. Projektet bör vara utvecklande för svenska
språket.
4. Verksamheten är i huvudsak riktad till Fittja
borna och i möjligaste mån öppen för alla.
5. Projektets syfte skall ge långsiktigt resultat.
6. Projektet skall i möjligaste mån vara förlagt till
Fittja.
7. Projektet skall vara utåtriktat och öppet för
samarbete med andra föreningar.
8. I projektbeskrivningen skall finnas tidsplan,
budgetkalkyl och mål för verksamheten.

Projektansökaren kan bli ombedd att med-
verka i FFRs arrangemang. Uppföljning och slut-
redovisning skall ske. I slutredovisning skall ingå
budgetredovisning och utvärdering för projektet.

Ledningsgruppen beslutar hur mycket och till vad
stödet skall betalas ut och argumenterar för det.

ABF - medlemskap

Bkf har haft samarbetsavtal  med ABF sedan
2000-03-28. Den 26 mars 2001 ansökte om med-
lemskap och fick det beviljat enligt ett brev den 2
november 2001. Medlemskapet innebar, att Bkf
har rätt att skicka ombud till ABF:s årsmöten och
övriga förekommande möten.
Den 5 december deltog från Bkf Aziz och Ninos
Poli till ABF:s halvårsmöte som ombud.
Under verksamhetsåret 2001 har Bkf anordnar
studiecirklar genom ABF inom föreningsteknik,
musik  och tygmålning. Det totala antalet studie-
timmar under år 2001 uppgick till  394.

Hallunda/Nors-
borg föreningsråd

Av: Yuvana Poli

Föreningsrådet i Hallunda/Norsborg har fun-
nits sedan maj 1999 och Bethnahrin Kultur-
föreningen (BKF) har redan från början haft ett
nära samarbete med rådet. När man bildade sty-
relsen för Föreningsrådet utsåg man BKFs dåva-
rande kanslist som viceordförande. På så sätt tog
BKF del av Föreningsrådets olika aktiviteter. Ef-
ter ett tag lämnade BKFs kanslist sitt uppdrag i
föreningen och därför utsåg BKF andra medlem-
mar som regelbundet skulle delta vid Förenings-
rådets möten och arrangemang.

Några arrangemang som vi vill nämna kring vårt
samarbete med Föreningsrådet är:
- VY 2001, Man tog tillfället i akt och arrang-
erade den årligt återkommande    ”Botkyrka
föreningsdag” i samma väva som VY 2001 gick
av stapeln.
- BKF deltog vid Föreningsrådets heldags-
konferens som bl. a. handlade om hur man söker
bidrag till olika projekt och vilka uppgifter som
Föreningsrådet vill anta sig inför kommande året.

BKFs ambition är att även i fortsättningen föra
vidare och utveckla det goda samarbetet med
Föreningsrådet.
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Bildades 16 januari 2000 och representerar 4
assyriska föreningar. Assur föreningen, Nineveh
föreningen, Assyriska kulturföreningen och
Bethnahrin Kulturföreningen.

Grundtanken med bildandet av SAB var att
genom gemensamma verksamheter kunna skapa
en plattform för dialog mellan assyriska föreningar
i Botkyrka. Skapa möjlighet för medlemmar att
träffas och umgås med varandra. Att SAB skall
fungera som kontaktnät mellan medlemsföreningar,
sprida information om föreningarnas aktiviteter
samt informera medlemmarna om viktiga frågor

som berör assyrierna i hemlandet och i diasporan.
Att anordna gemensamma aktiviteter, som natio-
nella högtidsdagar, fester, lägerverksamhet, utflyk-
ter mm.

SAB’s styrelse har haft 7 st protokollförda sam-
manträden under verksamhetsåret 2001. I SAB’s
styrelsemöte den 12 maj 2001 tog Bethnahrin
Kulturförening ordförandeposten och Murat Poli
utsågs till ordförande till för perioden från Assur
föreningen utsågs Dinkha Elia till sekreterare.

Fittja Familjefestival
SAB har deltagit på Fittja Familjefestivalen och

drog mycket uppmärksamhet och fick beröm för
sina aktiviteter under festivalen. Som assyrisk folk-
dans, utställning, matförsäljning och inte minst för
det ansvar och samverkan de visat under festiva-
len. Här vill jag tacka alla SAB’s funktionärer, sär-
skilt BKF’s medlemmar för deras medverkan,
hjälp och ansvar som de visat under festivalen.

Lida
SAB har haft en utflykt till Lida 7 juli 2001 i

samarbete med Fittja föreningsråd. Det var över
400 SAB medlemmar som
deltog. Vi hade förväntat oss
dubbelt så många men ändå
så tycker jag att vi samlade
400 personer under en se-
mestermånad var tillfred-
ställande. På programmet
hade vi musik, folkdans, le-
kar mm. Även om det inte
blev som vi hade hoppats ver-
kade våra medlemmar ändå
vara nöjda. Personligen
tycker jag att dagen var
lyckad och att vi i fortsätt-
ningen gör detta till en tradi-
tion.

SAB har beslutat att fira det assyriska nyåret
’ha b’nison’ i syrisk ortodoxa kyrkan Mar
Gevargis i Norsborg den 31 mars 2002. Förbe-
redelserna är på gång.

Till slut vill jag tacka alla representanter för
SAB’s medlemsföreningar för deras goda samar-
betsvilja inom styrelsen.

SAB � Samarbetskommitté för Assyriska
föreningar i Botkyrka

Av: Murat Poli
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Familjefestivalen i Fittja var en av de största aktiviteterna som samarbetskommittén
anordnat. Assyriska folkdans gruppen från Assur föreningen imponerade stort och fick
många applåder.



Årsmöte
Årsmötet är  föreningens högsta beslu-

tande organ och hålls under februari månad
en gång om året. I enlighet med av årsmötet
fastställda riktlinjer har styrelsen bearbetat
följande  arbetsstruktur och verksamhets-
program för år 2002 fram till nästa årsmötet.

Styrelsen
Styrelsen valjs vid årsmötet  februari 2002.

Bör kunna hålla 10 styrelsemöten.

Presidiet
Ansvarig: styrelsen

Presidiet i föreningen håller sina möten en gång
i veckan gångna åren. Möten är öppna för alla
medlemmar. Presidiets ansvarsområdet är att dis-
kutera de punkter som framgår i dagordningen,
hjälpa till med värkställande, komma med nya för-
slag,  och på så sätt vara en hjälporgan till styrel-

sen att genomföra och planera föreningens verk-
samhet. Genom dessa möten lära medlemmarna
om föreningsteknik utifrån de demokratiska for-
mer som råder i samhället. Tack vore presidie-
möten har BKF kunnat komma till den nivå den
är idag.
All beslut som fattas av presidiet – med undantag
av vissa praktiska frågor – är förslag till för att
under styrelsemöten tas den slutgiltiga beslut.

Kansli – Administration –
Kontor

Ansvarig: styrelsen
Kansliet är centrum för hela verksamheten i för-

eningen. Allt går via kansliet till övriga sektioner
och verksamhet och tvärtom. (inkommande post,
telefonsvar, dataarbete, genoimföra de av styrel-
sen och presidiet tagna beslut, förbereda och be-
arbeta inkommande förslag, kontakter med myn-
digheter, medlemmar, sammankallande, etcetera.)
För att en förening skall fungera på ett tillfreds-
ställande sätt bör  en välfungerande kansli finnas
tillförfogande  i annat fall risken är stor att   man
tappar kontrollen för hela verksamheten. Därför
bör styrelsen utse en person som ska ansvara för
detta verksamhetsområdet.

Personal –
 Bufféverksamhet

Personalen ansvarar för bufféverksamhet/för-
säljning och går under styrelsen med egna - av
styrelsen utsedda ansvariga. Deras kontakter ska
vara med  personalansvariga och tillsammans sköta
buffé och övriga verksamheten som fastställs av
de ansvariga i enlighet med  föreningens riktlinjer
och behov.

Kvinnosektion
Styrelse för sektionen väljs genom ett års-

möte under mars månad för att ansvara för pla-

Verksamhetsprogram
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Verksamhetsprogram

- För perioden mars 2002 - februari 2003 -

Ett välfungerande kansli är en förutsättning för att föreningen
skall kunna planera och utveckla verksamheten. Ninos Poli som är
datatekniker är en utav de viktigaste personer som bör ge mera tid
åt föreningens kansliarbete.



nering av aktiviteter för sektionen.
En särskild verksamhetsplan bear-
betas av den nyvalda styrelsen där
tid, plats och övriga detaljer med-
delas senare.

Ungdomssektion
Håller sitt årsmöte under mars där

den väljer en styrelse för att ansvara
och planera ungdomsverksamheten
inom BKF som kan se ut enligt
f ö l j a n d e :S t y r e l s e m ö t e n ,
discokvällar, discokvällar för
juniorer, Månadstidning
(hemsida), Fester i samarbete med andra för-
eningar, Studiebesök, utflykter, Biokvällar,
Sommarläger, Picnic, Grillfest och fotbolls-
match mot äldre, samkväm (shahro) i fören-
ingen, ungdoms konferens, Bowling, Julfest,
skidresa, avslutningsfester

Idrott inom BKF
En anvarig person utses av styrelsen som i sin

tur får i uppdrag att bilda idrottskommitte utifrån
föreningens  ambitioner  att satsa på
idraottsverksamheten inom föreningen.

Idrottsverksamhet under år 2002
- Seniorlag i fotboll div. 7 (Bethnahrin IF,
seriematcher)
Laget har avancerat till div. 7 , är anmält hos
fotbollsförbundet  och  kommer att hålla sina
träningar  och hemmamatcher på Brunna IP.

- Träningsläger under hösten alt. En resa.
- Olika kurser inom fotboll för resp. upp

dragstagare
- Simträning
- Picnic verksamhet efter varje

hemmamatcher (bjuda alla medlemmar)
- Övriga förekommande aktiviteter under

året.

Fotboll för mindreåriga barn
Träning av barn i åldrarna 7 – 13,

De tilltänkta aktiviteterna förutom fotbollsträning:
- simning,
- sommarläger (ev. till Gotland)
- studiebesök

Innebandy, Pingis
Verksamheten pågår i form av öppen-

verksamhet inom föreningens lokaler. Syftet är att
organisera verksamheten och utifrån deltagarnas
möjligheter anordna tävling dem sinsemellan och
med övriga samarbets föreningar.

Basket och Volleyboll
Deltaga på Assyriska ungdomsförbundets basket
och voleyboll turneringar med en eller två lag.
Simning och vattengympa

Anordna simning och vattengympa till olika
ålderskategorier.

Juniorutskott
Utskottet är bildad under November 2001 i

syfte att aktivera ungdomarna i åldrarna 13-17.
Utskottet väljer kommitté genom ett årsmöte un-
der mars-april. Nuvarande kommitten kommer att
ansvara för utskottets planering av verksamheten
för verksamhetsåren 2002/2003.
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Tack vare förbud på kortlekspel inom BKF lyckas man locka många vuxna
medlemmar till olika informations– och föreläsningsdagar. Det är viktigt att
planera ca 10 sådana dagar om året.



 ”Barnen är vår framtid”
projekt för barn i

åldrarna 7-12

Ansvarig: Pervin Yaman tel. 53031697
Genom projektet ”Barnen är vår framtid”

kommer föreningen att  fortsätta eftermiddags-
verksamhet för barn i åldrarna  7 – 12 . Kommu-
nen har beviljat bidrag för denna verksamhet.
Verksamheten är igång sedan maj 2001, beräk-
nas pågå fram till maj 2002.  Ansöka om förläng-
ning av anslag för att fortsätta ytterligare ett år med
verksamheten.
Aktiviteterna  bedrivs på tisdag, onsdag, torsdag
och lördagar. Följande aktiviteter är planerade att
genomföras: teater, körsång, studiebesök, bio-

besök, sportlovsaktiviteter, utflykter, sim-
ning, folklor, legervistelse på en veckoslut,
dataträning, läxläsning, musikträning, med
olika instrument, barnvisor m.m.

Föreläsningar -
Debattdagar

Planera ca 10 föreläsning och debattdagar un-
der verksamhetsperioden.

Utlandsresa till
hemlandet

Enligt ett beslut  planeras ett hemlandsresa till
Turabdin-Turkiet under sommaren 2002 för
de medlemmar och sympatisörer inom BKF.

Nattvandringsverksamhet
(projekt)

Ansvarig: Yilmaz Poli tel. 53172906,
0736803425
Nattvandringsverksamheten har pågåt sedan

september 2000. BKF har ifrån kommunen be-
viljats bidrag för att bedriva verksamheten fram
till september 2002. Den  består av att varannan
fredag och lördag  nattvandra i  flera grupper ge-
nom ett schema. Även möten och andra verksam-
het  anordnas för de som deltar på nattvandringar
– typ intoduktionskurser , konferenser, möten m.m.

Samkvämar ”shahro”
avslutningsfester

Shahro anordnas ca. var tredje vecka. Plane-
ras och genomföres av presidiet och personalen.
Levandemusik med olika sångare inbjudes. Då
dessa samkvämmar har varit populära och upp-
skattade kommer de även under år 2002 bedri-
vas med ökad antal.
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Ungdomarna inom BKF har samlat tillräckligt med energi för att
under kommande verksamhetsperiod öka verksamheten på ett
mera seriöst sätt. Föreningens förväntningar på ungdoms-
sektionen är stora!
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Teaterverksam-
het

BKF räknar med att genom
sina sektioner – i spetsen
kvinnosektionen och genom
projektverksamhet bedriva
teaterverksamhet även år
2002.

Musik kurs
2 dagar i veckan. För de

barn som anmäler sig. Fören-
ingen har egna instrument och
planerar att skaffa även flera
olika – även orientaliska in-
strument.

Folkdanskurs
En  eller  två dagar i veckan. Träning av as-

syriska  folkloredanser.

Kurs i föreningsteknik
Minst en gång  i veckan ev. flera tillfällen om

önskemål finns.

Datakurs för vuxna
Minst två dagar i veckan.

” samt övriga under
året förekommande

kurser”
Öppenverksamhet

I föreningens lokaler finns möjlighet att  spela
olika spel för olika åldersgrupper. Dessa är föl-
jande: Pingis, biljard, fotbollsspel, dart,

playstaytion, datorer, internetservice, schack,
backgammon m.m

Medlems- &
Samarbetsorganisationer

-  Assyriska Ungdoms förbundet - AUF
-   Assyriska Distriktet i Stockholm – ADS
-  Samarbetskommitté för assyriska fören

ingar i Botkyrka – SAB
-  ABF
-  Fittja föreningsråd
-  Hallunda/norsborgs föreningsråd
-  Områdesgruppen för Hallunda-

Norsborg
-  Storstadssatsningen i Botkyrka
-  Verdandi i Fittja

I och med medlemskapet och samarbetet
med dessa organisationer kommer BKF att fort-
sätta  genomföra aktiviteter av olika slag och
sammanhang även under 2002. Detta kommer
liksom gångna åren innebära många möten med
många timmars aktiviteter. Till detta bör hänsyn
tas vid detaljplanering av föreningens övriga
verksamheter.

Förutom den planerade verksamheten, bör i föreningen finnas möjligheter till olika spel
för att barnen inte ska känna sig uttråkade. Playstation-spelen är ganska uppskattade
av barnen.
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Föreningens ekonomiberättelse

Föreningens
ekonomiberättelse
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Föreningens ekonomiberättelse

Revisionsberättelse
Undertecknade – av ÅRSMÖTET valda – revisorer har under januari 2002 tagit del av kassa

och balansrapporten tillhörande Bethnahrin kultur föreningen i Botkyrka- dess ekonomi, räkenska-
per och förvaltning per den 31 december 2001 – får härmed avlämna följande rapport:
Vi har tagit del av handlingarna och granskat noggrant verifikationer, hantering och förvaltningen av
föreningens ekonomi i sin helhet. Det har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande kas-
san, postgirot, bankgirot och förvaltningen i övrigt.

I frågan om föreningens ekonomiska ställning, hänvisar vi till ovan tryckta balans– och resultat
räkning. Med anledning av det ovan anförda, föreslår vi ÅRSMÖTET att föreningsstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001 års ekonomi och förvaltning.

Norsborg den januari 2002

Aziz Poli George  Aydin

.……………………………… .………………………………



�Seyfo�
- folkmordet på assyrier -

   Frågan har aktualiserats de senaste åren av assyrierna i diasporan och svenska Riksda-
gen har tagit upp ämnet på dagordningen. Med anledning av ämnets betydelse publicerar
vi här nedan en rapport om situationen för assyriernas mänskliga rättigheter. Skrivelsen
är tagen från Assyrian International News Agency (AINA).

The Assyrians are the indigenous people of
Mesopotamia and have a history spanning over
6700 years. Today, the Assyrians are the
descendants of the ancient Assyrian empire and
one of the earliest civilizations emerging in
Mesopotamia. Although the Assyrian empire
ended in 612 B.C., history is replete with
recorded details of the continuous persistence of
the Assyrian people till the present time. Assyrian
civilization at one time incorporated the entire
Near East most notably the area of the Fertile
Crescent.
The heartland of Assyria lies in present day
northern Iraq, northeastern Syria, southeastern
Turkey, and northwestern Iran. The remains of the ancient capital of Assyria, Nineveh, lie next to
Mosul in northern Iraq. Until earlier this century prior to the Assyrian Holocaust of 1915, the major
Assyrian communities still inhabited the areas of Tur Abdin and Hakkari in southeastern Turkey, Jazira
in northeastern Syria, Urmi in northwestern Iran, and Mosul in northern Iraq as they had for thousands
of years.
The world’s 4.5 million Assyrians are currently dispersed with members of the Diaspora comprising
nearly one-third of the population. Most of the Assyrians in the Diaspora live in North America, Europe
and Australia with nearly 350,000 residing in the United States of America. The remaining Assyrians
reside primarily in Iraq and Syria and to a lesser extent in Iran, Lebanon, and Turkey.
The Assyrians are not to be confused with Syrians even though some Syrian citizens are Assyrian.
Although the name of Syria is directly derived from Assyria and Syria was an integral part of Assyrian
civilization, most of the people of Syria currently maintain a separate Arab identity. Moreover, the
Assyrians are not Arabs but rather have maintained a continuous and separate ethnic identity, language,
culture, and religion that predates the Arabization of the Near East. In addition, unlike the Arabs who
did not enter the region until the seventh century A.D., the Assyrians are the indigenous people of
Mesopotamia. Until today, the Assyrians speak a distinct Assyrian language (called Syriac or Aramaic
by some scholars), the language spoken by Jesus Christ. As a Semitic language, the Assyrian language
is related to Hebrew and Arabic but predates both. In addition, whereas most Arabs are Muslim,
Assyrians are essentially Christian.

Assyrian Human Rights Report

Assyrians fleeing their homes in Northern Iraq
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The Assyrians were among the first to accept Christianity in the first century A.D. through the Apostle
St. Thomas. Despite the subsequent Islamic conquest of the region in the seventh century A.D., the
Assyrian Church of the East flourished and its adherents at one time numbered in the tens of millions.
Assyrian missionary zeal was unmatched and led to the first Christian missions to China, Japan, and the
Philippines. The Church of the East stele in Ian, China bears testament to a thriving Assyrian Christian
Church as early as in the seventh century A.D.
Early on, the Assyrian Church divided into two ancient branches, the Syrian Orthodox Church and the
Church of the East. Over time, divisions within these Assyrian Churches led to the establishment of the
Chaldean Church (Uniate Catholic), Syrian Catholic Church, and Maronite Church. Persistent
persecution under Islamic occupation led to the migration of still greater numbers of Assyrian Christians
into the Christian autonomous areas of Mount Lebanon as well. With the arrival of Western Protestant
missionaries into Mesopotamia, especially since the nineteenth century, several smaller congregations
of Assyrian Protestants arose as well.
A direct consequence of Assyrian adherence to the Christian faith and their missionary enterprise has
been persecution, massacres, and ethnic cleansing by various waves of non-Christian neighbors which
ultimately led to a decimation of the Assyrian Christian population. Most recently and tragically, Great
Britain invited the Assyrians as an ally in World War One. The autonomous Assyrians were drawn into
the conflict following successive massacres against the civilian population by forces of the Ottoman
Empire consisting of Turks and Kurds. Although many geopolitical and economic factors were involved
in provoking the attacks against the Assyrian, a jihad or holy war was declared and served as the
rallying cry and vehicle for marauding Turks, Kurds, and Persians. Although the Muslim holy war
against the Armenians is perhaps better known, over three-fourths, or 750,000 Assyrians Christians
were also killed between 1915-1918 during the Assyrian Holocaust.
The conflict and subsequent Assyrian Holocaust led to the decimation and dispersal of the Assyrians.
Those Assyrians who survived the Holocaust were driven out of their ancestral homeland in Turkish
Mesopotamia primarily toward the area of Mosul Vilayet in Iraq, Jazira in Syria, and the Urmi plains of
Iran where large Assyrian populations already lived. The massacres of 1915 followed the Assyrians to
these areas as well, prompting an exodus of many more Assyrians to other countries and continents.
The Assyrian Holocaust of 1915 is the turning point in the modern history of the Assyrian Christians
precisely because it is the single event that led to the dispersal of the surviving community into small,
weak, and destitute communities. Most Assyrians in the Diaspora today can trace their emigration
from the Middle East to the Assyrian Holocaust of 1915. Many who fled from their original homes into
other Middle Eastern countries subsequently, just one generation later, once more emigrated to the
West. Thus, many Assyrian families in the West today have experienced transfer to a new country for
three successive generations-beginning, for instance, from Turkey to Iraq and then to the United States.
On account of the Assyrians siding with the victorious Allies during World War One, Great Britain had
promised the Assyrians autonomy, independence, and a homeland. The Assyrian question was addressed
during postwar deliberations at the League of Nations. However, with the termination of the British
Mandate in Iraq, the unresolved status of the Assyrians was relinquished to the Iraqi government with
certain minority guarantees specifically concerning freedom of religious, cultural, and linguistic expression.

 IRAQ
Many of the Assyrians surviving the Holocaust had been gathered in refugee camps in Iraq pending
final resettlement in an autonomous Assyrian homeland. In 1933, however, the Iraqi government declared
an ultimatum giving the Assyrians one of two choices: either to be resettled in small populations dispersed
amongst larger Muslim populations that had recently been violently antagonistic or to leave Iraq entirely.
Some Assyrians chose to leave to neighboring Syria and so notified the Iraqi government of their
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intention. In response, the Iraqi government dispatched the Iraqi army to attack the Assyrians fleeing
into Syria. In their subsequent defeat, the retreating Iraqi army massacred over 3000 Assyrian civilians
in Simele and other surrounding towns in August of 1933. Upon his return to Baghdad, the commanding
officer ordering the massacre was hailed as a conquering hero. Thus, the first official military campaign
of the Iraqi army served as the newly independent government’s final solution to the Assyrian question.
The demoralized Assyrian refugee population in Iraq was thereby resettled in dispersed villages while
the other surviving isolated communities languished in the areas of Tur Abdin, Turkey; Jazira, Syria; and
Urmi, Iran.

An Unrecognized Minority
In Iraq, Assyrians have not been recognized as a distinct minority but rather as a religious minority.
Thus, in the north the various Kurdish groups refer to the Assyrians as Kurdish Christians whereas
elsewhere in the country they are considered Arabs. In the official Iraqi Census of 1977 and 1987,
Assyrians were not allowed to describe themselves as Assyrian. Those Assyrians willing to participate
in the census were obliged to refer to themselves as either Arabs or Kurds.
At the same time some Assyrians are not considered full citizens of the country. In 1992-93 all Assyrian
teachers and professors who had previous Ottoman nationality were forced to retire. One family was
deported to Istanbul, Turkey. During the Iran-Iraq war, some Assyrians whose families originated from
Assyrian villages in Iran were similarly discriminated against.

Religious Persecution and Regulation
The government of Iraq regulates religious affairs through a separate Ministry of Religious Affairs. All
Churches are subject to decisions at this ministerial level. No new Churches may be built or old
Churches repaired without direct approval of the Ministry. No printing of prayer books is allowed
without the permission of the Ministry. The Ministry must be notified of any movements or transfers of
priests within or outside of the country. Any religious, social or educational program needs to be
reviewed and approved by the Ministry.
Although some clergy have steadfastly refused, the government pays the salaries of some of the clergy.
Priests and deacons are still required to serve in the military and cannot be excused as conscientious
objectors. By having such regulatory and oversight powers, the government exercises considerable
direct and indirect influence and interference in the Church institutions.
In Iraq, the official state religion is Islam. As is common in much of the region, apostasy laws discriminate
against Assyrians. A Christian Assyrian is allowed to convert to Islam whereas a Muslim is not allowed
to convert to Christianity. Moreover, an Assyrian Christian who marries a Muslim is obliged under law
to convert to Islam. If he refuses he may be imprisoned until such time that he agrees to convert. All
children from such marriages are necessarily raised Muslim. Any Muslim considering conversion to
Christianity must consider the risk to his or her physical well-being or life. Any Muslim killing an
apostate is reassured that he will receive a lenient sentence if any at all. With conversion to Islam,
Assyrians are thereafter considered Arabs and are no longer considered Assyrians.

Political Persecution and Executions
Numerous human rights organizations including Amnesty International and Human Rights Watch as
well as the US State Department and the United Nations (UN) have extensively documented human
rights abuses against Assyrians as well as other communities within Iraq. In Iraq, Assyrians perceived
as espousing Assyrian causes are treated harshly. On March 2, 1985, Yousip Zaibari, Youbert Shlemon,
and Youkhana Jajjo, all members of the Assyrian Democratic Movement (ADM) were executed in
Iraq for promoting Assyrian ideals. The executions served notice to the Assyrian community at large
regarding the lack of tolerance towards a proactive Assyrian awareness.
In 1984, 20 Assyrians belonging to the ADM were incarcerated in Iraq. Two years later 16 were

BKF 6751 (2002) Sid 43

”Seyfo” - folkmordet på assyrier -



released. In 1995, another 4 were released. Another Assyrian member of the ADM, Dinkha Gewargis,
was arrested in Dohuk in 1991 and has since Adisappeared. Inquiries regarding his whereabouts and
well-being have not been answered by the government. The former prisoners have reported physical
and psychological mistreatment.
Amnesty International in their 1997 Report on Iraq stated that APhysical and psychological torture and
ill-treatment of detainees and prisoners remained widespread (in Iraq). Methods of torture reported
included beatings, electric shocks to the tongue and genitals, suspension from a rotating fan, burning
the skin using heated metal implements or sulphuric acid, and rape. Some prisoners were said to have
ben flogged before their release.
Assassinations against Assyrian leaders have been documented by international human rights and Assyrian
organizations in northern Iraq as well. One of the most notable killings involved Francis Shabo, an
Assyrian member of the Parliament of North Iraq. Mr. Shabo was born in 1951 in Mangesh, Dohuk,
and was married with four children. Mr. Shabo was a member of the Chaldean Catholic Church and an
active member of the ADM. He was elected to the Parliament in May, 1992 and served as a member
of the National Assembly’s Economic Committee.
As far as the Assyrian community in concerned, his most important role remained the adjudication of
expropriation of Assyrian lands at the hands of the Kurds in northern Iraq. Many of the expropriated
villages were in the area of Bahdinan from which Assyrians had earlier been evicted by government
forces. Kurds subsequently resettled the villages illegally and have not allowed Assyrians to resettle
their lands. Mr. Shabo was shot dead on his way home in Dohuk on May 31,1993. The local Kurdish
authorities did not apprehend any suspects or commission an investigation.
Amnesty International inquired into Mr. Shabo’s assassination. Amnesty International stated that Athe
organization had received the names of people said to be linked to the KDP’s First Liq who were
allegedly responsible for the killings. However, none of the suspects were apprehended or questioned
by Mr. Mahsoud Barzani’s party.
Mr. Lazar Mikho Hanna also known as Abu Nasir was an Assyrian Christian born in Mangesh in
1933. He was a member of the Iraqi Communist Party’s Central Committee for Northern Iraq. He
was also a member of a committee responsible for the Iraqi Kurdistan Front. According to Amnesty
International and Assyrian sources in northern Iraq, he was shot and killed on June 14, 1993 near his
home in the KDP stronghold of Dohuk. No suspects were brought to justice and no investigation was
commissioned.
Amnesty International’s February, 1995 report on northern Iraq concluded that AThe security apparatus
of the KDP, Rekkhistine Taybeti, and that of the PUK (Patriotic Union of Kurdistan), Dezgay Zanyari,
are said to have units akin to assassination squads, whose members receive orders from senior party
officials. There is also widespread conviction that such unlawful and deliberate killings could not have
been perpetrated without the knowledge, consent or acquiescence of the leaders of these two parties,
to whom the security and intelligence apparatuses are ultimately responsible. The names of individuals
alleged to be members of assassination squads within the KDP and PUK have been submitted to
Amnesty International, including by officials of both parties who supplied information about the other’s
security and intelligence activities. Amnesty International also disclosed Adetails of extensive surveillance
operations of named individuals, as well as references to killings and attempted killings by the Islamic
Movement of Kurdistan (IMIK).
The assassination attempts have continued. Most recently, Franso Harriri was the target of an
assassination attempt. In a press release, the KDP announced that at 8:10 a.m. on February 23, 1997,
Mr. Franso Harriri survived an assassination attempt. Mr. Franso Harriri is an Assyrian from northern
Iraq and is the governor of the province of Arbil. The attack reportedly took place during Mr. Harriri’s
trip to the provincial headquarters in Arbil. Although Mr. Harriri survived the attack, two of his bodyguards
as well as five civilian bystanders were reportedly wounded.
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According to the KDP, their investigation pointed to involvement by the PUK. Specifically, the KDP
accused Mr. Kosrat Rasool, allegedly a PUK political officer, of masterminding the attack. The KDP
further suggested that the motivation behind Mr. Rasool’s assassination attempt may have been the
intentional disruption of the recent Ankara conference and ongoing peace negotiations in northern Iraq
between the two warring Kurdish groups.

Attacks Against Assyrian Civilians
Recent attacks against Assyrian civilians by Kurds in northern Iraq and by others elsewhere in the
country have recently increased. Almost without exception, Assyrians have no recourse to seek justice
within the country’s legal institutions. The lack of a credible threat of reprimand or just involvement by
authority in northern Iraq and in the government controlled portion of Iraq has fostered an environment
of enhanced violence against Assyrians.
According to the Assyrian International News Agency (AINA), on May 23, 1997, Kamal Kiriakos
Ablahad, an Assyrian, was shot and killed in Baghdad, Iraq. Mr. Ablahad was employed at the residence
of Jamal Al-Tikriti, the son-in-law of the Iraqi President. Following the shooting, Mr. Ablahad was
immediately rushed to the hospital where he was declared dead. The medical examiner’s report declared
the death a suicide. Examination of the body revealed a single gunshot to the head as the cause of
death. However, Mr. Ablahad’s right index and middle fingers were shot off as a consequence of the
shooting. Mr. Ablahad’s kidneys were immediately removed as donor organs for transplantation.
Since the gunshot involved Mr. Ablahad’s right fingers and head, members of the Assyrian community
in Iraq have suggested that Mr. Ablahad was in fact killed in execution fashion and that prior to being
shot, he had raised his right hand in an attempt to shield his head and face from the gunshot. Since
access to medical care has greatly deteriorated following the UN embargo against Iraq, it has been
reported that the motivation for the killing was in fact to obtain kidneys for organ transplantation
possibly for someone in the Al-Tikriti household.
The Arabic language newspaper Al-Hayat reported on July 25,1997 that Uday, the son of Iraqi leader
Saddam Hussein, had shot and killed an Assyrian girl earlier in June, 1997. The Assyrian girl, Asil
Salman Mansour, was last seen walking home within the predominantly Christian Doura district of
Baghdad. Witnesses reported that the girl was stopped by a Apresidential vehicle and was forced into
the vehicle by Uday’s bodyguards. Ms. Mansour was taken to the Presidential complex at al Jadiriya.
According to the news report, Uday attempted to rape the girl but failed. In a subsequent fit of rage, he
shot and killed the girl. Reportedly, Uday has become embittered, depressed and even more easily
angered since the failed assassination attempt on his life and his subsequent paralysis.
Following the girl’s murder, Uday ordered the payment of seven hundred dollars, an Oldsmobile
automobile, and a fifty dollar monthly stipend to the family as compensation for the loss of their daughter.
The grief-stricken Assyrian family has been ordered not to report the incident; they have accepted the
gesture out of fear of further reprisals by the government.
Also according to AINA, on the morning of July 27, 1997, three armed men entered the home of Polus
Younan, a 62 year old Assyrian member of the Chaldean Catholic Church. Mr. Younan was originally
born in Habbania but lived in the N’eiya w’bayna’ section of Baghdad with his wife Medina Shmoel
and their 16 year old son Mattai. Ms. Medina Shmoel survived the attack and reported her account to
the police. She witnessed the repeated stabbing of her husband in the back with a large knife until the
blade of the knife protruded through Mr. Younan’s chest. Upon dying, Mr. Younan was rolled into
sheets by one assailant as the other two attackers turned their attention to Ms. Shmoel. The attackers
struck Ms. Shmoel with the butt end of their rifles until most of her teeth were broken. Throughout the
attack, the assailants demanded information regarding the family’s money and savings. The attackers
then slashed Ms. Shmoel’s son Mattai in order to obtain more information. Since the boy is deaf and
mute, he was unable to answer the attacker’s questioning. When the boy began to lose consciousness
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on account of his blood loss, the attackers moved him to the bathroom and placed him in a bathtub. No
suspects have been questioned or apprehended by the authorities.
In another instance reported by AINA, another Assyrian 35 year old Yousif John Yacoub was brutally
stabbed to death on April 12,1997 while in his home in Baghdad, Iraq. Three Arab men, employed as
school guards in a nearby school, were contracted by a cleaning woman at the same school to attack
and rob Mr. Yacoub. According to Mr. Yacoub’s neighbors who witnessed the attack, Mr. Yacoub
was stabbed in the back, neck, and abdomen. The neighbors notified the police who arrived prior to
Mr. Yacoub’s death. Mr. Yacoub survived long enough to identify his attackers and to give the name of
a nearby relative to be notified.

The police kept Mr. Yacoub in his home for questioning while he was bleeding uncontrollably until his
death. They never sought to transport him to a hospital in time to save his life. In addition, Mr. Yacoub’s
relative was never contacted. The relative heard about the incident one day later, at which point Mr.
Yacoub had already died. Mr. Yacoub’s relative finally arrived at the home only to find that the police
had ransacked the place and removed any valuables or evidence.
Two weeks later, Mr. Ameed Shurta, a high ranking police officer and member of the ruling Ba’ath
party, along with his wife and children, occupied Mr. Yacoub’s house. The police have refused to
return any of Mr. Yacoub’s possessions to the family. Mr. Yacoub’s sister, a Sumerian and Akkadian
scholar residing in London, England, has requested that at the very least, the family’s photo albums
which have great sentimental value ought to be returned. The police have refused.
Mr. Yacoub’s family has reported that governmental and police personnel are accomplices in this
crime. The police have released the cleaning woman and have claimed that one of the attackers has
escaped. The other two were reportedly held for questioning but no recent information is available
regarding their whereabouts. According to Mr. Yacoub’s family, because of the attackers’ ties to
government accomplices, the attackers will probably not be punished.
In November, 1996 the Assyrian National Congress (ANC) reported that six Assyrians working in the
Presidential Palace in Baghdad were arrested for allegedly conspiring to Apoison Saddam Hussein.
The arrests were confirmed by relatives of the accused as well as the Iraqi Human Rights Organization
based in Syria. All of the arrested were reported subsequently executed without any due process, trial
or appeal.

The six executed Assyrians included Mr. Gewargis Hormiz Oraha, a 45 year old married man and
father of four. Mr. Oraha was from the Assyrian village of Mal Urab, Dohuk but had more recently
resided in New Baghdad district of Baghdad. Mr. Yousip Adam Khano was 26 years old, married and
had one child. He was also from Mal Urab. Amira Koro Odisho was 35 years old and living in the
Karadah district of Baghdad. Mr. Shimon Khoshaba Al-Hozi was 38 years old and married with
seven children from the city of Zakho, Dohuk. Mr. Petros Elia Toma was 36 years old, married with
three children and was from the Assyrian village of Mal Urab. He, too, had been recently living in
Baghdad. The last victim was Mr. William Matti Barkho.
According to AINA on April 27, 1997 an unarmed civilian from Shaqlawa, 58 year old Mr. Sabri Odo
Sowrish was assassinated while he worked in his store in Sedara, Arbil. He was struck by three bullets
execution style from a silencer. His assailant has no been apprehended. On April 16, 1996 Mr. Adel
Odisho Marcus, an Assyrian deacon from the village of Sanat, was killed in Zakho. Mr. Marcus was a
relatively well known Assyrian land owner. He was allegedly murdered by Adel Said Slavani, also
known as Abu Lukman. Slavani is a well know member of the KDP and enjoys the protection of the
KDP. Slavani continues to reside freely in his home district as the acknowledged murderer of Mr.
Marcus without fear of governmental involvement. No investigation has been carried out.
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Disenfranchisement of the Assyrians
On February 2 , 1991 the Iraqi withdrawal from Kuwait ended the seven month occupation of Kuwait
and the ensuing Gulf War. Civil unrest subsequently erupted leading to a grave humanitarian crisis
which prompted the UN to pass resolution 688 on April 5, 1991 calling on Iraq to end the Arepression
of the Iraq civilian population. A ASafe Haven was established by the allies after a Memorandum of
Understanding was signed with the government of Iraq on April 18, 1997 and Operation Provide and
Comfort was begun. The Safe Heaven stretched from Zakho, Duhok, and Amadiya the area was
patrolled by Allied military and Iraqi aircraft were forbidden from flying north of the 36th parallel.
The establishment of the Safe Haven created an autonomous area in Northern Iraq that was free from
direct Iraqi governmental control. Elections for a Parliament in Northern Iraq were held on May 19th,
1992. The initial plans for the assembly outline a hundred seat all-Kurdish parliament. International
pressure from Western countries led to the addition of five temporary token seats for the 1.5- 2 million
Assyrian Christians of Iraq. Despite early hopes for an inclusive and progressive democracy with
respect for all of the communities of northern Iraq, the situation rapidly deteriorated as competing
Kurdish groups bitterly battled each other.
The actual conduct of the elections was filled with irregularities and inequities. The election was conducted
with a 7% threshold such that any group not enjoying 7 % of the vote would have absolutely no
representation. Out of several parties only two, the KDP and the PUK met this criterion. The official
result gave the KDP 50.8% of the vote and the PUK 49.2%. All votes from smaller parties not
receiving the minimum 7% threshold were reallocated to the two larger parties. Smaller communities
not aligned with the two larger parties were discouraged. Assyrians, although reluctantly guaranteed 5
seats on account of international pressure, were nonetheless subjected to preconceived logistic difficulties
that made it difficult to appropriately reflect their demographic representation.
In their February 1995 report, Amnesty International stated that many of the smaller parties complained
that A the extent of multiple voting, as well as other irregularities, cast doubts on the fairness of the
elections. In their public statements the PUK and the KDP stated that the elections were on the whole
free and fair, but privately some officials from both parties complained of irregularities. The Parliament
was eventually disbanded after the security situation deteriorated over the past few years. Control of
the area fell into the hands of two competing Kurdish armed factions. The ensuing conflict left thousands
dead and thousands more wounded. Those people and communities not aligned with either of the two
Kurdish groups, namely the Assyrians, have lived in fear and intimidation. The security of the Assyrians
in the ASafe Haven drastically deteriorated during this time. Specific attacks against the Assyrian
community in northern Iraq have included assassinations, kidnapings, land expropriations, forced
conversion into Islam, and linguistic-cultural pressures.

Displacement and Land Expropriation
Attacks against ancient Assyrian ancestral villages have been ongoing in Iraq. In 1976-77 over 200
Assyrian villages in northern Iraq were razed by the Iraqi government. All inhabitants were resettled in
urban areas, primarily in and around Baghdad in order to prevent the establishment of a concentrated
Assyrian presence anywhere in the country. Most of the villages have been subsequently reclaimed by
Kurds. Following the establishment of the ASafe Haven further land grabs by Kurds directly or indirectly
supported by local Kurdish authorities have led to the expropriation of lands from 52 additional villages
in northern Iraq. It was precisely the resolution of these types of complaints with which Minister
Francis Shabo was entrusted prior to his assassination.
In many instances, the confiscations of Assyrian lands by Kurds in northern Iraq are organized and
carried out by the local ruling governmental bodies. In other instances, the local government acquiesces
without any effort to seek out justice. Never has a Kurd been forced by a local government in northern
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Iraq to return his illegally expropriated land. Under the current system of justice, an Assyrian has no
legal recourse. An Assyrian who chooses to fight for his rights will often have to face the occupying
Kurds and the local government supporting them. Moreover, in such a situation an Assyrian could
expect total retribution possibly leading to death to himself and his family in return for fighting for his
rights.
The Assyrians remain terrorized. The perpetual land grabs serve to rob the Assyrians of their livelihood
while simultaneously driving them out of their historic lands. Threats, persecutions, and terror are the
means employed by governmental and rogue Kurdish elements. The following is a short list of 52
Assyrian villages that have had their land confiscated.
In the Simele district: in Deirboon, the agricultural department of the Dohuk government expropriated
170 donums of land for Kurdish use for the past four years. In Pakhlouja 1530 donums of agricultural
land have been confiscated by Kurds from Zakho for over four years. In Suriya, 530 donums of
agricultural land have been confiscated by the sons of a Kurd known as Sheikh Karo for over four
years. In Towsana, 735 donums of tillable land have been confiscated for over four years. In Mshara,
250 donums of land have been confiscated for over three years. In Bajidbraf, 190 donums of land
were seized and had houses and barns built upon them for over three years. In Bravook, 125 donums
of grazing pasture land have been confiscated by local Kurds. In Mansouria, 560 donums of land have
been confiscated for over four years. In Fesh Khabour, a vast area of houses and land (larger than any
other area of confiscation, but that cannot be quantified) has been expropriated. In the Armenian
village of Howrisk, 7000 donums of land have been confiscated by the Al Hajan Kurdish tribe.
In the Zakho district: in Khalakh, 850 donums of land have been expropriated by the agricultural
department. In Mal Urab, 45 donums of land have been confiscated. In Azakh, 12 donums of orchards
and vineyards have been expropriated for over four years. In Kourigavana, 115 donums of land have
been expropriated for over two years. In Bar Roushkisava, 35 donums of land have been expropriated
for over three years.
In the village of Gindakosa, Assyrians attempted to drill wells as part of a foreign aid and development
project sponsored by the American Organization of Foreign Disaster Assistance (OFDA). In order to
help deprive the Assyrians of a livelihood the local Kurds vigorously opposed this project. The
neighboring Kurdish village of Ikmala opposed and threatened the Assyrians. The local ruling Kurd of
Ikmala extorted 20,000 dinars to ensure the go-ahead of the project. The money was paid to Lieutenant
Abdulla Spindari, but he continued to oppose the project. In the end, the Governor of Dohuk, Abdel
Aziz Tiab approved the project, but Lieutenant Spindari blocked its implementation. To make matters
worse, 20 donums of land were taken from the Assyrians and fruit trees were planted on the expropriated
land.
In the Barwaribala Zakho district: in Kanibalaf, 35 donums of land have been expropriated for over
four years. In Mousakir, another water development project was blocked by the Kurds. In Balouka,
houses and land were seized by the Kurds. In Gara, houses and land were seized by the Kurds. In
Malikhta, land was seized by the Kurds. Likewise, in Chakalla Ulya, Chakalla Sulfa, Beit Tanouri,
Tashish and Chelki Nasara unknown amounts of land have been expropriated from the Assyrians. In
Jdeede, 47 houses were built on land confiscated from the Assyrians by Kurds. In Hisa, 30 donums of
land were taken and developed into houses and orchards. In Marga Jeea, vineyards and 25 donums of
land were expropriated by Ikmala Kurds. In Jameeke 8 donums of orchards were taken and houses
were built by the Bapire Kurds.
In the Sarsing Amadea district: in Enishke, 65 donums of land, orchards and vineyards were expropriated.
In Bebad, land, orchards, and vineyards have been taken for over three years. In Bei Natha, orchards
and vineyards have been expropriated for over three years. In Sarsing, orchards and land have been
taken. In Dehe, Aradin, Dohuke, and Kwane orchards, lands and vineyards have been confiscated. In
Chamrabatke, land was taken and houses have been built on Assyrian land for over four years. Although
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the government ordered the Kurds to leave, the edict was never enforced.
In the Denarta Ackra district, houses have been built by Kurds on Assyrian lands. Despite an order by
the government to vacate, the Kurds remain in their illegal homes. In Cheshkawa, members of the
Zabari clan who are the inlaws of the Barzani clan, have likewise expropriated land and illegally built
houses. The are also ignoring governmental orders to leave. The same accounts are prevalent about
Chemesinni, Siani, Issan, Argan and Safra Shartapa. In Chemchal, land has been expropriated for
over four years. In Hazarjadt, Jule, and Builmet, land has been expropriated for over four years.
In Dowria, the whole village has been overrun and occupied since 1961 by the Barzanis. The title to
the village lands remains till today in Assyrian hands, but no action is taken to compensate or return the
Assyrians to their homes.

Kurdification Policies
Linguistic pressure has also been brought to bare against the Assyrian community. In the spring of
1996, an attempt was made to Kurdify the educational curriculum and final exams of the northern
autonomous region. The official educational language of the whole country until that time was Arabic.
Having had all of their curriculum and education in Arabic til that point Assyrian students were concerned
that they would be placed at a distinct disadvantage vis a vis their fellow Kurdish students. A group of
Assyrian students in Ankawa, Arbil resisted the change in the curriculum. A larger group of rival Kurdish
students affiliated with the PUK repeatedly threatened and beat the Assyrian students. The local authorities
identified the Kurds as the clear aggressors and issued symbolic restraining orders against them. However,
the attacks continued unabated.
One day after signing the restraining order, on May 12, 1996, these same Kurds once again attacked
the Assyrians at the Assyrian Student Club in Ankawa. The Assyrian Student Club serves as a gathering
place for Assyrian students in Ankawa as well as a dormitory. Two unarmed Assyrians from the ADM
arrived to mediate between the groups. The armed Kurdish students opened fire killing Peris Merza
and Samir Moshi. Many others were injured. A few Kurdish suspects present at the scene were later
temporarily detained but the actual killers were never apprehended despite eyewitness testimonies and
identifications.
According to Amnesty International’s 1997 report on Iraq, Ain July, Amnesty International raised with
the PUK the cases of two ADM members killed in >Ain Kawa in May. The PUK told the organization
that an investigation into the killings was initiated but that the main perpetrators had fled to government-
controlled areas. A similar response was received by Amnesty International regarding the assassination
of Mr. Francis Shabo by yet another Kurdish organization, the KDP.

Islamist Attacks
During 1995-97 Islamist elements in the Khalidia area of Iraq targeted Assyrians. Three separate
attacks led to two deaths and one critical wounding. All of the attacks were against owners or operators
of clubs or restaurants that also served alcoholic beverages. Ostensibly, the Islamic fundamentalists
have objected to the serving of alcoholic beverages in these areas. Many in the Assyrian community
believe that the attacks are at least tacitly condoned if not encouraged by the government since no
attempt has been made to investigate or stop the attacks. The surviving widow of one of the victims has
relayed the information but due to fear of reprisals against relatives remaining in Iraq, she has refused to
provide her name.
The role of the government in pressuring Assyrian club owners was uncovered when the government
recently ordered the closing of all liquor stores, bars and restaurants serving liquor. It is estimated by
Assyrians in Iraq that 40,000 Assyrians have been made unemployed because of this action.
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Abduction and Forced Conversion to Islam
Young Assyrian girls are subject to forced abduction. Often they are forced to marry their abductors
and to convert to Islam. The ruling authorities as a rule never intervene on behalf of Assyrians.
On January 13, 1996 Wassan Michael, a sixteen year old girl from Simele was kidnapped by armed
Kurds. She was threatened and forced to renounce her Christian faith. She was then forced to marry
one of the Kurdish kidnappers. The names of the Kurds were delivered to the local authorities but no
suspects have been apprehended or questioned. The girl has not been returned to her family.
On January 20, 1996 Janet Oshana, a 13 year old girl from Mal-Urab near Zakho was kidnapped by
an armed man named Khorsheed Uthman Galesh. The kidnapper’s name was provided to the local
authorities but he was not apprehended. The girl has not been returned to her family.
The families of such Assyrian girls have no recourse since the Kurdish authorities will not support an
Assyrian in such matters. Some Kurdish apologists have stated that Kurdish culture in some villages
dictates that a man is not fully a man unless he abducts his bride, and, conversely, that a bride is not
truly worth having unless she has been abducted. However, such a heinous disregard for the most basic
of human rights is not a cultural attribute shared by Assyrians. Moreover, an abducted Assyrian, unlike
an abducted Kurdish girl, is forced to abandon her Christian faith, family, language, and heritage. Many
other cases of abduction are not reported bacause of fear and, in the conservative culture of the
Assyrians, because of shear shame. With no reasonable chance of changing the outcome, some Assyrians
accept the disappearance of their girls rather than invite further reprisals and violence.
In 1993, the 16 year old daughter of 54 year old Mr. Lazar Matti was abducted by a Kurd named
Mohamed Babakir. The girl was forcibly assaulted and forced to marry her abductor. She was also
compelled to convert to Islam. Out of fear and with no other recourse from the authorities, Mr. Matti
and his family had to come to terms with the abduction as an accomplished fact in order to avoid the
wholesale escalation of communal tension and further violence.
On February 9,1997 Kurdish officials investigating a recent spaight of firebombings of Assyrian stores
and businesses in the Shaqlawa area found Mohamed Babakir mysteriously killed. Although various
rival Kurdish groups had been engaged in violent conflict, the authorities without any evidence suspected
that Mr. Matti and his 25 year old son Havel Lazar were responsible for the Kurd’s murder. Although
it was widely agreed that no animosity remained between the families, the two Assyrians were arrested
in Shaqlawa pending a formal investigation. Despite vigorously protesting their incarceration, the Mr.
Matti and Mr. Lazar acquiesced.
That night at evening prayers, the local Kurdish mullah declared that only Mr. Matti could have had the
motive to kill Mr. Babakir on account of the earlier kidnapping. The mullah incited the crowd of
Kurdish Muslim worshippers and declared that it is morally unacceptable that a Christian Ainfidel kill a
Muslim. The mullah demanded that the Kurds avenge the death of Babakir.
On February 10, 1997 Mr. Matti and his son were dragged out of their prison by a mob of roughly 100
armed Kurds and were murdered. Prior to their death, they were taunted, tortured, and finally, butchered
into pieces. At the same time, 100 Kurds stormed the family home of Mr. Matti and burned it to the
ground. There was no attempt to prevent the mob by the local police; there was no resistance to the
mob.
The dismembered remains of the father and son were strewn across fields in Shaqlawa. The Kurdish
mob detonated grenades and shot randomly with automatic weapons in order to further intimidate the
remaining resident Assyrians. The Assyrians were forbidden to hold a funeral for their dead. Once the
body parts were gathered, a funeral was held outside Shaqlawa in Arbil.
Mr. Mahsoud Barzani, the president of the KDP visited Shaqlawa following the murders. In a statement
released by the KDP, Barzani condemned the killings and acknowledged recent acts of violence,
burglaries, and arson by Kurds against Assyrian homes and shops in the Shaqlawa area. He noted a
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pattern of intimidation on the part of Kurds in the area. However, neither he nor the local authorities
apprehended the responsible individuals for the murder or the incitement. Nor were the police responsible
for the safety of their prisoners sanctioned.

Lynchings of Assyrians
Most attacks against Assyrians go unanswered by the authorities and Assyrians usually have no recourse
in the justice system. As an example, Mr. Edward Khoshaba of Aqla was tending his sheep in 1995
when he came across three Kurds who had killed and butchered some of his livestock. When confronted,
the surprised Kurds attempted to kill Mr. Khoshaba. He was able kill two of his assailants before the
third fled to his home village. Reportedly, when the surviving Kurd returned to his home village, a
celebration had ensued as the Kurdish villagers had assumed that the Kurdish intruders had successfully
killed Mr. Khoshaba in addition to his livestock. When they learned that two of the Kurdish intruders
had been killed instead, the entire village mobilized to exact revenge.
Mr. Khoshaba likewise fled to an area controlled by his Assyrian compatriots. A standoff ensued for
some time until Mr. Khoshaba’s parents (fearing an escalation in violence) convinced Mr. Khoshaba to
turn himself in to the authorities for an investigation and trial. Following his surrender, the Kurdish
authorities promptly released Mr. Khoshaba to the relatives of the Kurdish intruders. Mr. Khoshaba
was taken to the Kurdish village where he was tied up and tortured until he was near death. The final
blows were granted to the elder most woman of the village as a sign of honor. She repeatedly hacked
Mr. Khoshaba in the head with an axe until he died. His body was then dismembered into pieces.
The leader of the Kurdish village is Qaem Qam Farzanda Zbeer. No suspects have been apprehended
and none of the murderers have brought to justice. There has been no investigation of the authorities
who evaded their responsibilities and turned Mr. Khoshaba over to the Kurdish mob.

Churches Attacked
With the earlier mentioned destruction of over 200 Assyrian villages in 1976-77, scores of Churches
were also destroyed. Nearly every village had a church and/or monastery. Some of the ancient churches
were as much as 1400 years old.
Recent attacks against Churches have also increased. In mid-January, 1996, the holy room of Saint
Sbar Eshoo located in Mar Gewargis Church was burglarized. No investigation was carried out and
no suspects apprehended.
Later on June 29, 1996 when Turkish troops invaded Iraq in military operations against the Kurdistan
Worker’s Party (PKK), another Mar Gewargis Church was bombed in northern Iraq.

Restricted Humanitarian Aid to Assyrians
Following the Gulf War, the United Nations imposed an economic embargo on Iraq. According to the
UN, all communities inside Iraq have been devestated by the embargo with nearly 500,000 people
dying as a direct result. During that time, the limited humanitarian aid reaching Iraq was monopolized
by two warring Kurdish factions in the north and by government agencies in the rest of the country.
With a worsening economic situation, almost no international humanitarian assistance reached the less
well connected Assyrian community.
In May of 1996, Iraq agreed to implement UN Resolution 986, the oil-for-food resolution. Under the
resolution, Iraq is allowed to sell two billion dollars of oil semi-annually and to use the revenues for the
purchase of humanitarian assistance eg. Food and medicine. The agreement was implemented in
December. Because the UN is directly involved in distribution (rather than the warring parties), it is
hoped that the Assyrians will finally receive a proportionate share of humanitarian assistance.
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Plundering of Historic Artifacts/Erasing Assyrian
Heritage
Mesopotamia is perhaps the richest area in the world in terms of ancient archeological sites and artifacts.
In northern Mesopotamia, the ancient sites bear testament to the ancient continuing history and heritage
of the Assyrians over the past several millenia. Tragically, numerous articles in the Western press as
well as in the Middle Eastern press, have described the development of syndicates of plunderers and
smugglers of Assyrian artifacts following the Gulf War and the subsequent embargo. Museums have
been targeted as well a archeological sites.
Especially in the north where warring Kurdish groups have led to an environment of near anarchy,
Assyrian artifacts have disappeared from museums and archeological sites. Despite the formal ban on
international trade in stolen artifacts, vast quantities of Assyrian artifacts are surfacing in Europe and
North America. The international appetite for ancient Mesopotamian treasures is reportedly assisted
by London-based archeologists who forge authenticity certificates in order to facilitate the trade of
illegal artifacts into the legal and legitimate market.
The crude techniques used to secure the artifacts from archeological sites causes the destruction of
priceless amounts of artifacts. The sites themselves are also irreparably damaged from the point of
view of future scholarly and scientific exploration. Numerous large statues and reliefs have been
beheaded or broken into smaller, more easily smuggled pieces.
For some Kurds who wish to erase the Assyrian heritage of Mesopotamia, the illegal destruction of
ancient historic sites further diminishes the history and legacy of Assyrians in their native land.

 TURKEY
The Assyrians have continuously lived in Turkey for thousands of years. Following the Assyrian Holocaust
of 1915-1918 most of the Assyrians of the Hakkari region were killed while survivors fled to other
areas of the Middle East. Some Assyrian villages survived in the area of Tur Abdin and Mardin. By the
1960’s over 130,000 Assyrian Christians, primarily Syrian Orthodox lived in Turkey especially in the
Southeast. Of these, only about 5,000 remain in Turkey today. Most of these have resettled in larger
cities such as Istanbul while only about 2,000 Assyrians remain living in their ancestral villages.
The situation for the Assyrians in Turkey has become more precarious since the Kurdish Worker’s
Party (PKK) war for an independent Kurdistan in southern Turkey has escalated. Assyrians often find
themselves caught between the ultimatum of armed Kurds on the one hand, and the reprisals of the
Turkish military and other Kurdish village guards on the other. They are either asked to provide assistance
to the PKK which prompts the razing of their village by the Turkish military; or, they are compelled to
join the Turkish government’s Kurdish village guards which provokes violent attacks by the PKK. The
Assyrians find themselves attacked from both sides of warring Kurds, both the village guards and the
PKK.
According to Amnesty International: AVillagers are often reluctant to become village guards for fear of
reprisals by the PKK. However, participation in the village guard corps is not voluntary. If they refuse
to participate the village may be visited by PKK guerillas seeking food and shelter. It will also be raided
by the security forces who may carry out attacks against the families who refuse to participate.
ASecurity raids are generally conducted by gendarmes (soldiers carrying out police duties), sometimes
accompanied by village guards. Villagers are usually assembled and subjected to threats, insults,
destruction of livestock, and in many cases torture. Homes are searched while men, and sometimes
women and children, are made to stand or lie down outside in subzero conditions in winter or, in
summer, in the full heat of the sun.
In February 1993 the State of Emergency Coordination Council decided that outlying settlements
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which might support the PKK should be evacuated, and in recent months it appears to have been
routine for all or most of the houses in these villages to be burned. As a result of this policy, thousands
of indigent villagers have been forced to move to Diyarbaker and other cities in the southeast. Assyrian
Christian villagers who were driven out in this way were forced to sign statements saying that they had
left because of PKK activity. There have also been many reports of extrajudicial execution and
>disappearances’ in the course of such raids.

An Unrecognized Minority
Assyrians in Turkey have been treated as second class citizens. They have not been recognized a an
ethnic minority but rather are called Turkish Christians or Turco-semites. Unlike the Greeks and
Armenians who have ethnic minority recognition and subsequent rights, the Assyrian Christians are
regarded as a religious minority. Because they are not an ethnic minority, they cannot establish their
own schools and therefore cannot properly transmit their language and culture. Limited language courses
in the Churches have been insufficient and have been hampered by government efforts to close them.

Restrictions on Teaching Language and Religion
Isa Karatas, a noted writer and representative of the Orthodox Church in Turkey was quoted in the
Turkish Daily News (August 29, 1996) as saying AThe most blatant example of the situation was
experienced in Deyrulzafaran monastery in Mardin. In 1979 the education of religion and language was
banned, and the reason given was that the Assyrian children who were being educated there were
joining terrorist organizations.
In official religion classes in government schools, religions other than Islam such as Christianity are only
given three pages. Moreover, they are portrayed unfavorably. According to Isa Karatas, While Assyrian
parents introduce their children to the Bible as the book that shows the way to God and the priests as
respected people explaining this way, the ministry’s books introduce the Bible as something that has
been destroyed and changed and the priests as the ones who changed it to their advantage.
The Assyrians are also misunderstood and misrepresented in official publications. In one of the books
of the Education Ministry entitled Fast and Sacrifice in Islam and Other Religions, the author Tahsir
Feyizli writes that The Assyrians have been so influenced by Christians that they are like a sect in
Christianity.

Destruction and Evacuation of Villages
According to the Assyrian Democratic Organization (ADO), the main Assyrian organization in southeast
Turkey, physical attacks against Assyrians and their villages have been increasing in recent years. The
fighting between the Turkish military and PKK Kurdish separatists has brought greater reprisals against
the Assyrians from both sides. For example, Isa Karatas revealed in the Turkish Daily News that in
1992 the graveyard of the village of MidyatBulbuk was bombed under the pretext that it may have
hidden a secret PKK arms cache. When the Ogunduk village police station was attacked by the PKK
on July 21, 1992, the Turkish military burned the entire surrounding village and fields. Sukru Yalin, a
seventeen year old Assyrian was wounded.
On June 18,1994 Hormuz Diril, an alderman of an Assyrian village went to the Beytussebab Attorney
General’s Office to ask why the Assyro-Chaldean village that had been evacuated was burned down
by the military. He was subsequently arrested and accused of allegedly aiding terrorists.
According to Amnesty International’s Annual Country Report on Turkey, two cousins Ilyas Edy’s Diril
and Zeki Ercan Diril lived in Kovankaya, one of the last Assyrian Chaldean Catholic villages in Hakkari
province. The village was burned down by security forces in 1990 for refusing to participate in the
village guard system. All of the villagers fled to Istanbul; later some returned to rebuild their homes.
Ilyas and Zeki attempted to return to Kovankaya on May 15, 1994 following a six month period of
employment in Istanbul. On their way they were detained by village guards as they passed through the
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town of Uzungecit. They were turned over to gendarmes from Uludere, a large nearby town. Following
an inquiry by Amnesty International, the Turkish government stated that the two cousins were arrested
for Asuspicious behavior and that they were subsequently released 1-2 days later.
According to Amnesty International, The Assyro-Chaldean Catholic community of Kovankaya, which
numbered more than 5,000 before the armed conflict began in southeast Turkey in 1984, has dwindled
to five families through migration to Istanbul and Europe. On 4 June 1994 Kovankaya was again
burned down by security forces and its inhabitants forcibly evicted. The villagers are now living in
another settlement in the area. Reportedly they had been seen by other villagers during their detention
at the Dargecit Gendarmerie Battalion Headquarters. Several of the released villagers later reported
they had been tortured in detention.
The ADO reported that on June 25, 1996 the Turkish military arrested four Assyrian men in Midyat,
Tur Abdin. One of the four men, Yusuf Turker, was eventually released. Three others, Gebro Tokgoz,
Melek Akyol, and Adnan Kesenci were all still incarcerated in Mardin until their transfer to Diyarbakir
for prosecution. Based on totally inadequate evidence, the three Assyrians were charged with providing
food and shelter to the PKK under Article 169.
Regarding evidence against the accused, the court stated there was a lack of evidence as far as Mr.
Kesenci and Tokgoz were concerned. The accusations were for providing shelter for somebody who
is said to be a PKK fighter. The alleged PKK fighter was Mr. Hasan Bas. Mr. Bas forcibly entered the
home of Mr. Tokgoz and others and threatened them. When he was rebuffed and the Assyrians refused
to assist him, he filed his complaints with the military authorities. The Assyrians of Turkey stated that
Mr. Bas was an informant and Turkish military operative. The Assyrians were obviously tortured
during the first two weeks of their incarceration while in Mardin. Mr. Tokgoz had two obviously
broken teeth. Because Mr. Tokgoz was the acting Mayor of Midyat, it was generally believed that the
arrests were aimed at further intimidating the Assyrian community.
In early October 1996 Turkish forces killed 28-30 unarmed refugees on the Iraqi border as they
attempted to cross into Turkey. They were most likely killed on the Turkish side of the border. After the
Turkish forces killed these people, their bodies were turned over to the Iranians who subsequently
returned them to their Kurdish contacts in Northern Iraq. Since there was a delay of several days, one
cannot with certainty affix a specific date to the killings. The most plausible date remains October 2,
1996 according to sources in the area.
All of the people were definitely unarmed. They were being accompanied by a Kurdish smuggler who
assisted refugees attempting to flee northern Iraq to Turkey.
Of the 30 people killed, 5 were Assyrians . The names of the five Assyrians are as follows:

• Emad Gewargis Sliwa from Ankawa
• Deldar Yousif Yacoub from Ankawa
• Salar Marbana Ghareb from Ankawa
• Milas Isaac from Shaqlawa
• Farhad Beia Soreeshoo from Shaqlawa

The Turks claimed that the people killed were mistaken by Turkish forces for PKK fighters during a
firefight between the Turks and PKK. In addition, they stated that the accidental killings occurred at
night while visibility was reduced. In point of fact, the victims were unarmed no one was returning fire
from their side. Still more, eyewitness reports have stated that the Turks actually captured the people
initially and only later massacred them while they were in Turkish custody.
According to the ADO, all tolled 30 Assyrians from Turkey have been documented killed in Southeast
Turkey over the past ten years. The following is a list compiled by the Central European Section of the
ADO in Augsburg, Germany:

• Erdino Aho killed on 6/9/87 in Tur Abdin.
• Yarar Fehmi killed on 3/25/89 in Midyat.
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• Gorgen Yakub killed on 4/21/90 in Midyat.
• Bulut Gevriye killed on 5/1/90 in Enhil.
• Bulut Sami killed on 5/1/90 in Enhil.
• Aykil Yusuf killed on 6/3/90 in Arnas.
• Aykil Edibe killed on 6/3/90 in Arnas.
• Davut Malke killed on 10/9/90 in Midyat.
• Onal Semun killed on 11/14/90 in Binebil.
• Akgul Bahe killed on 11/14/90 in Binebil.
• Surer Yusuf killed on 11/14/90 in Binebil.
• Buyukbas Celil killed on 11/14/90 in Binebil.
• Tahan Ishak killed on 3/23/91 in Midyat.
• Adil Ferit killed on 8/27/91 in Enhil.
• Adil Ismuni killed on 8/27/91 in Enhil.
• Bayru Mikayil killed on 12/3/92 in Idil.
• Yontan Yakub killed on 7/26/92 in Kiziltepe.
• Aksoy Fikrril killed in 8/92 in Midyat.
• Yuksel Circis killed on 9/22/92 in Savur.
• Kalayci Aziz killed on 1/13/93 in Midyat.
• Koc Isa killed on 1/13/93 in Midyat.
• Ozbakir Yusuf killed on 1/13/93 in Midyat.
• Aydin Aydin killed on 1/13/93 in Midyat.
• Durmaz Gevriye killed on 1/13/93 in Midyat.
• Savel Gevriye killed on 2/6/93 in Hah.
• Matte Yacub killed on 2/16/94 in Midyat.
• Tutus Sukru killed on 6/17/94 in Midyat.
• Ciftci Aziz killed on 7/14/94 in Mardin.
• Dr. Tanrivardi Edvar killed on 12/18/94 in Midyat.

Most recently in September, 1997 a family of Assyrians was killed in Mzizah in Tur Abdin. The two
killed were parents of a Syrian Orthodox priest now residing in Paderborn, Germany.
On August 2, 1992 according to the Turkish Daily News, the Assyrian cemetary and Assyrian houses
were destroyed in the village of Catalcam in Dargecit. On January 21,1993 the village of Izbirak
located in Midyat was attacked by Kurdish village guards. Four Assyrians including Melke, Suleyman,
Borsoma, and an unidentified woman were kidnapped. The remaining villages were forced to become
village guards themselves. At least 20 Assyrian villages have been evacuated in the last three years in
southeast Turkey including Kosrall (Silopi), Elbeyendi (Midyat), Bardakci (Midyat), Baglarbasi (Midyat),
Yamanlar (Midyat), Baristepe (Midyat), Murcemekli (Midyat), Gungoren (Midyat), Dagici (Nusaybin),
Ocyol (Nusaybin), Guzelsu (Nusaybin), Dikek (Nusaybin), Taskoy (Nusaybin), Girmeli (Nusaybin),
Sare (Idil), Yarbasi (Idil), Izbirak Koyu (Daragecit), Alayurt Koyu (Idil), Arica (Gercus), Yamanlar
(Gercus) and Binkalbc (Gercus).

Revocation of Citizenship
The Turkish Ministry Commission numbered 95-6805 revoked the citizenship of 35 Assyrians. The
following list was reported in the Turkish Daily News:
Melke Davut (Midyat), Yakup Gonen (Midyat-Gevriye), Bulut Samuel Bulut (Midyat-Yemisli), Yusuf
Aykil, Edibe Aykil (Midyat-Baglarbasi), Bahi Akul Semun Unal, Yusuf Surer, Celil Buyukbas Mardin
Bulbul, Fehmi Yarar (Midyat), Aho Erdinc (Nusaybin-Taskoy), Ishal Tahan (Midyat), Afem Adil, Ismuni
Adil (Midyat-Yemisli), Mihayel Bayru, Idil Fikri Aksoy (Midyat), Yakup Yontan (Kiziltepe), Circis
Yuksel, Savur Dereici, Aydin Aydin, Nusaybin Uckoy, Musa Demir, Yusuf Ozbakir, Isa Koc (Midyat-
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Yemisli), Gevriye Durmaz, Midyat Dogancay, Gorgis Savci, Dargecit Anitli, Fuat Bayindir, Idil Hanna
(Aydin), Dargecit Arutil, Yakip Mete (Midyat)., Sukru Tutus (Idil), Aziz Ciftci (Mardin), Doctor Edvart
Tanriverdi (Midyat).
Many of these names are also noted to have been killed according to the ADO.

Forced Abductions
Twenty Assyrian girls have been kidnapped since 1980. Some of the names reported in the Turkish
Daily News include: Hasine Selege , 14 years old taken in 1994 from Midyat Mercimekli village,
Turkan Gulec abducted in March, 1994 from Midyat Altinbas village. Marta Ilik abducted in September,
1994 from Nusaybin Odabasi village, and Lahdo Barinc abducted on February 22,1993 by people
claiming they were village guards. After eight months, she was released for DM 100,000.
Those girls not released are forced to convert to Islam and marry their abductors.

Islamist Attacks
According to the Turkish Daily News, the priest from the village Ogunduk, Melke Tok, was abducted
by people suspected of being Hizbullah supporters on January 9, 1994. The priest was reportedly
buried alive and pressured to convert to Islam. He reportedly escaped and subsequently left the country.
On January 13, 1993 Hamdi Simsek and his son Hikmet disappeared. According to Mr. Simsek’s
wife Heylon, the two men were arrested by soldiers. They gathered us in the center of the village. They
hung the cross that signifies our religious beliefs on the neck of the imam of the vilage, Ibrahim Akil, and
said, “We will kill you all because you are Christian.” The ADO has also reported increasingly violent
attacks by predominantly Kurdish groups.
Finally, the United Nations Special Rapporteur Report on Religious Intolerance, Mr. Abelfattah Amor
summarized the state of the Assyrians in Turkey:
In a communication dated 5 September 1994, the Special Rapporteur transmitted the following
observations to the government of Turkey:
According to information received, the Assyro-Chaldean minority are suffering serious violations, in
particular in the area of religious tolerance. In religious matters, their freedoms are being curtailed and
Muslim religious education is compulsory for this Christian minority. In the monasteries, activities have
been cut back and made subject to prior supervision of the authorities. In practice, the right to build
new churches cannot be exercised. The Assyro-Chaldeans have no schools, even at primary level, or
social institutions; they are forbidden to open their own establishments. They are banned from public
service.
They are also reported to be victims of regular attacks by armed individuals and groups who not only
rob them of their property and abduct their daughters, but also perpetrate murder, thereby creating an
atmosphere of fear, apparently with the aim of forcing them to leave their villages. Thus, since 1975,
more than 100,000 Assyro-Chaldeans have left the country and only 10,000 remain.
 

SYRIA
In Syria, Assyrians are not treated as equal citizens under the law. The official state religion is Islam.
Article 3 section 1 of the Constitution states that The religion of the President of the Republic has to be
Islam. Section 2 of Article 3 states that Islamic jurisprudence is a main source of legislation.

Regulation of Churches
Among the various branches of the Syrian Secret Police (al-Mukhabarat), there is a section responsible
for Security of the Christian Denomination. This particular section is also affiliated with a branch of
Secret Police for Political Security (Mukhabarat al-Seiasieh). The specific function of this section is the
regulation of and gathering intelligence regarding Christian institutions, Churches, and religious personnel.

BKF 6751 (2002) Sid 56

”Seyfo” - folkmordet på assyrier -



Each Christian religious organization is assigned a member of the Secret Police. The agent’s responsibility
is to monitor events, programs and people within his assigned Church and report specific information
about the congregation. Religious or educational programs are carefully monitored by the State and
require approval.
Some Assyrians from Syria who have fled to the United States have asserted that in some cases home
Bible studies were prohibited because the government feared subversive activity. All functions were
required to be held in the Church with a secret police official in attendance. The Assyrian Evangelical
Church in Syria was even more closely monitored. The Evangelical Church was accused of illegally
acquiring funds from the West.

Christian Education
All private Christian schools were confiscated by the government in 1967. Some schools were allowed
to reopen with the stipulation that the sub director or vice principal be a government appointee. Only a
small percentage of schools were allowed that option. With the exception of those Christian elementary
schools founded earlier, establishing new Assyrian Christian elementary schools is expressly forbidden.
While Muslim Syrians have many different means to propagate Islamic teachings and programs such as
through public and private schools, Islamic institutions, mosques, and through all forms of the media,
Assyrian Christian religious freedom is limited to the physical confines of the Church which is closely
monitored and regulated.
Although there is no universal compulsory Islamic education of Christians, some cases of forced
instruction in Islam have been reported. In some schools Assyrians in grades 1-6 are required to
memorize verses from the Koran.

Apostasy Laws
As in many other countries in the Middle East Christians are allowed to convert to Islam but the
converse is strictly forbidden. An Assyrian man from an Assyrian village in northeast Syria fell in love
with and married a Muslim woman. In order for the state to recognize the marriage he was compelled
to convert to Islam. When he refused, he was attacked on several occasions and severely beaten.
Because he held fast to his faith his marriage was never officially recognized. When he had children he
was compelled by law to register and to raise his children as Muslims. Because he refused, his children
were never allowed to register in schools.
Muslim relatives of a Muslim apostate are reassured that any attacks against the apostate including in
extreme cases murder will only receive lenient if any punishment at all.

Political Persecution
Assyrians espousing proactive Assyrian sentiments are viewed with grave suspicion by the government.
These Assyrians are subject to surveillance, arbitrary arrest, and torture depending on the seriousness
of the perceived threat to the government.
On the evening of June 24, 1997 , Mr. Bashir Saadi and Mr. Yonan Talya were arrested in Hassaka,
Syria. The following day, Mr. Aziz Ahi, a resident of Kamishli, was also arrested. The three men are
Assyrian Christians from the Hassaka province in northeastern Syria. They belong to Mtakasta, otherwise
known as the Assyrian Democratic Organization (ADO). Mr. Bashir Saadi is a representative of the
large Assyrian Christian community in northeastern Syria and is a former member of the Syrian Parliament.
The ADO had sponsored a water development project to aid in the transportation of potable water
from Hassaka to numerous Assyrian villages in the Khabur area following the drastic reduction of
water flow in the Khabur River. The three Assyrians arrested were accused of complicity in raising
funds for the project from members of the Assyrian Diaspora community in the U.S.A. and Australia
and of subsequently misappropriating those funds for their personal use. They were also accused of
abusing the name of the Syrian government.
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The three were held without access to a lawyer. They were refused family visits. No trial had been set
for over three months. Sources from the area have been deeply concerned that the three men have
been in danger of being physically abused and tortured.

Summary
The Assyrian identity entails an inextricably intertwined combination of language, culture, religion, ethnic
heritage and a sense of belonging to an ancestral home such that to deny full expression of anyone
element threatens Assyrian identity and existence as a whole. In the past, especially during this century,
all of the elements of Assyrian identity have been under attack and the scattered Assyrian communities
have correspondingly suffered. Historically, the Assyrians’ neighbors have repeatedly attempted to
Arabize, Kurdify, Turkify, or Persify the Assyrians. Scarcely has there ever been genuine political
recognition of the true distinct Assyrian identity. Moreover, all of their neighbors have shared in the
common attempt to directly or indirectly Islamicize the Assyrian Christians. This report highlighted
some of the human rights abuses suffered by the Assyrians in the Middle East.
The Assyrian communities this century have continued to be driven out of their homelands leading to
further scattering and fragmentation. Emigration into the Diaspora has left those remaining behind less
numerous, strong, energetic, and ultimately, more vulnerable. Continued movement of Assyrians out of
their historic ancient homes will only serve to further scatter and disperse Assyrians. Assyrian identity
already hemorrhaging will be mortally wounded.
Rather than encourage the continued exodus to the West, the root causes of Assyrian insecurity and
disaffection ought to be carefully studied. Rather than draining the struggling communities of still more
members, positive proactive programs need to be established in the various Middle East countries that
enhance and promote human rights for all minority groups.
In the short term, the most precarious situation for the Assyrians remains Iraq. With a still deteriorating
situation in northern Iraq, future American and United Nations action ought to secure the rights of all of
the communities, including the Assyrians. The authority to distribute humanitarian aid ought not be left
in the hands of those who have fostered an environment of conflict, violence and anarchy. Proceeds
from UN Resolution 986 allowing Iraq to sell oil for food that are earmarked for northern Iraq ought to
be equitably distributed to individual communities on a proportionate basis. The food and medicine
from these oil sales ought not be channeled exclusively through the warring factions. With Assyrians
comprising 15% of the population of North Iraq, 15% of the proceeds ought to be directly allocated to
the Assyrian community. Such funds will allow Assyrian and other communities to rebuild their destroyed
villages, redevelop historically Assyrian lands, and obtain desperately needed food and medicine.
In the final analysis, any solution for Iraq in particular and the region as a whole needs to address the
rights of all of the communities with mutual dignity and respect. In order to fully protect the Assyrian
population and identity, an internationally and regionally recognized safe haven and autonomous area
needs to be carefully delineated within the areas of historically Assyrian villages just as has been done
for other communities. In Iraq, the 1957 census lists all of the Assyrian villages prior to the accelerated
policy of urban resettlement. Such a haven would best ensure the survival of the Assyrian identity vis a
vis language, religion, and culture preservation.
Since the integrity of Iraq and neighboring countries is necessary for regional stability, this Assyrian safe
haven and minority guarantees necessarily ought to satisfy the United Nation’s declared respect for the
national sovereignty and integrity of Iraq and neighboring countries. Regionally, neighboring countries
needs to be assuaged that such a development would contribute to regional stability rather that detract
from it. Moreover, the security and national interest of all the surrounding countries including Iraq
would be furthered with the development of a progressive respect for human and civil rights of all
minority communities.
Assyrian International News Agency
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