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Det traditionella söttet att skriva
verksamhetsrapport Jiir en organisation
iir i mänga fall tångt från verkligheten
när det giiller att berätta om vad
respektive organisation har kunnat
g e no mfiira under v erks amh e tsp erio de n,

Verksamhetsområden inom
invandrarorganisationer i vanliga fall
omfattar många i och varierande
aktiviteter, fir att tillgodose de kulturella,
samhölleliga, språkliga, historisk och
många andra viktiga behov sotn
invandrarna har. Syftet med att starta en

firening ör ju att kunna skapa en allsidig
verksamhet.

Med denna utgångspunkt har vi
valt att skriva en omfattande rapport fir
att ge bild av den genomftirda
verksamheten.

Metoden som vi har använt iir att
den iir uppdelad i kapitlar som iir skrivna
av de personer som har varit ansvariga
fiir respektiva verksamhet de rapporterar
om. Däffir anser vi att
verksamhetsrapporten fir år 2000
innehåller en bra beskrivning av BKF
och övriga samarbetsorganisationers
gemensamma verksamhet från flera
personers synvinklar samt varierande
fi)rslag från de ansvariga inom BKF

Textbehandling;
Databehandling:
Layout:

George Aydin
Afram Yacoub
Feyyaz Kerimo &
Ninos Poli

ffif,kning

4

6

8

13

t4

3 Förord

KAPITEL 1

Fakta om BKF, målsättning, kort historik

Styrelsen

Styrelsemöten, struktur

Genomförda aktiviteter

Föreläsningar

Ur protokollen

KAPITEL 2

Kvinnosektionens verksamhet

Genomförda aktiviteter

KAPITEL 3

Ungdomssektionens verksamhet

Skidresan till Sälen

KAPITEL 4

Projektverksamhet

KAPITEL 5

Medlems- & Samarbetsorganisationer

Förkortad version av SAB's tal på Naum
Faik's dag

KAPITEL 6

Föreningens ekonomi

Revisionsberättelse

t9

20

,,,,

,<

37

50

52

53

Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka
Besöksadress: Tomtbe.g* o. 16 Haltunda rel:08.53170ee5 ?Xj:jrj.täöo -ro.oo
Postadress: Box 3097, 145 03 Norsborg Faxr 08-s3170930 hetger tz.oo.zo.oo
Internet: www.bkf.nu e-post:info@bkf.nu



Förord

Det här är andra året vi skriver en så omfattande verksamhetsraport som innehåller många
viktiga, intressanta och samhällsnyttiga aktiviteter som bedrivs av medlemmar inom BKF.
Naturligtvis har verksamheten inte varit problemfritt, vilket sällan framgår av sådana
rapporter, men samtidigt skulle det vara orealistisk av mig påstå, att vår förening borde vara
problemfritt och att allting är fritt och fröjd, ty det ingår i människans narur att ha olika
åsikter, att varje individ försöker genomföra verksamheten utifrån sin synvinkel, att man
försöker övertala de andra att just hans åsikt iir den rätta o.s.v.

Detta är ju naturligt och nyttigt inte minst för verkställandet av demokratin inom
fcireningen. Tyvärr tolkas detta oftast på ett negativt sätt vilket hindrar utvecklingen av
verksamheten.

Så har det varit där det råder demokratifrihet inom alla organisationer, föreningar och så har
det varit även hos BKF. Så förblir det tyvärr även i framtiden. Detta är en process som ingen
kan ändra på vilket egentligen åir en positiv för utvecklandet av demokratiprocessen inom
organitioner om detta tolkas på rätt sätt.
tr Kvinnosektionen har varit BKF's ryggrad utifrån de gångna årens erfarenheter som

visat. Vad som är glädjande iir att kvinnosektionen utvecklas mer och mer vilket är en
stor fördei för BKF's utveckling.

tr Ungdomssektionen är därmed trögare när det gäller utvecklingen av
ungdomsverksamheten inom BKF vilket ibland ger mörkare bild av föreningens framtid,
ty en förening utan väletablerad ungdomsverksamhet är dömd att misslyckas eftersom det
är ju ungdomarna som är framtiden. Men det som gläder mig är att det har tänds en gnista
av hopp, om jag skall jämföra ungdomsverksamheten med för och nu. Antalet aktiva och
målmedvetna ungdomar inom BKF har ökat. De ser föreningslivet på ett mera positivt
sätt, där man kan åstadskomma många samhällsnyttiga och roliga- aktiviteter. Antalet
möten och samlingsträffar har ökat, samtidigt vikten av att vara med i föreningens övriga
aktiviteter börJar bli en positiv gärning vilket har ungdomarna kunnat bevisa då de här
varit och hjälpt till under de "Shahro" samkvämmar som kvinnosektionen och
huvudstyrelsen anordnat.

Jag vill sammanfatta verksamhetsåret 2000 med följande: antalet medlemmar har ökat från
250 till 271, vilket visar att vi är på rätt bana . Kvinnorna i föreningen fortsätter att vara
ryggraden av BKF, samti{igt visar ungdomarna en positiv tendens. Det finns all anledning
för mig och tro på en ljusare framtid för BKF. Om bara viljan finns, så kan vi alla tillsammans
förverkliga mycket mer än vad vi har gjort hittills.

Till sist vill jag å styrelsens vägnar framföra att stort tack till alla medlemmar som hjälpte
till, så att BKF har kommit till den nivå den är idag.

Ungilonrarua ärBtlr:s rramtiil!

George Aydin, ordfi)rande



Fakta om BKF, styrelse, arbetssätt,
struktur, aktiviteter

***** **********
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
Assyriska språket

. Att stödja assyriernas olika strävanden med
målsättning att uppnå jämställdhet mellan
assyrierna och landets majoritetsbefolkning

. Att arbeta for 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.

Kort historik
Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka
(BKF) bildades i början av 1991. Föreningen
har 2l t medlemmar i olika åldrar. Eftersom
vi bedriver en allsidig verksamhet och akti-
viteterna riktar sig till så många olika åldrar
samt inte minst det faktum att mans domine-
rade spel som kortlek och rökning i BKFs
lokaler inte är tillåtna, tycker vi att BKF är
en vad vi skulle kalla för "familjeförening"
där det finns plats för alla.

Men tittar man närmare på deltagandet i ak-
tiviteterna är det utan tvekan barn, ungdo-
mar och kvinnor som svns mest.

Varför just BKF ?
Det finns många skäl till art BKF bildades.
Men framförallt ville man ha en förening där
barn och ungdomar har företräde, där demo-
kratin tillämpas utan några inskränkningar,
där man genom att sysselsätta ungdomarna i
olika aktiviteter kan förebygga ungdoms-
kriminaliteten, där unga flickor kan engage-
ras i foreningslivet och jämställdhetsfrågan
lyfts fram.

BKF är unik på många sätt. Också i fråga om
hur foreningen styrs. Inom BKF har begrep-
pet "demokrati" en central plats. Vi tilläm-
par en så kallad direktdemokrati i alla besluts-
processer inom foreningen, såväl vid plane-
ringen som vid genomförandet av aktivite-
terna.

Detta åstadkommer vi genom våra veckovis
återkommande öppna presidiemöten där pre-
cis a1la får vara med och säga sin mening,
komma med egna förslag och på så sätt vara
direkt delaktiga i beslutsprocessen. De be-
slut som fattas vid dessa möten utgör själv-
fallet grunden för de beslut som sedan fattas
utav styrelsen får all stöd den behöver vid
genomförandet av aktiviteterna.

Vad gör man inom BKF ?
I dagsläge bedriver vi en allomfattande verk-
samhet allt från barnlekar, teater, fotboll,
matlagning, studiecirklar till integrations-
projekt och vuxen-vandringar i syfte att
minska ungdomskriminaliteten. Dessa är bara
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några exempel av det mångsidiga utbudet
som vi har att erbjuda.
Å andra sidan skulle man kunna vända på frå-
gan och fråga istället vad man inte kan göra
inom BKF. Svaret är enkelt; inom BKF finns
det plats för allt och alla. Det enda som krävs
är viljan att åstadkomma någonting där flera
kan vara delaktiga, den rätta ambitionen och
lite god humor. Resten hjälper vi dig med.
Ibland räcker det med att man går fram och
frågar.
En enkel fråga kan många gånger leda till
oanade fantastiska resultat. Så även DU är
välkommen att tala med ossl
Kom ihåg: Att försöka är halva vägen ! vi är
övertygade om att det lönar sig.

Sammanfattning
. BKF bildades för att skapa en

välfungerande förening som har barn
och ungdomsverkssmheten som
huvudintresse.

. För att kunnafi)rverkliga dessa mål har
medlemmarna kommit överens om att
varken kortlek eller rökning får
fiirekomma i lokalerna. Med detta vill vi
fiiregå som ett gott fi)redöme fiir övriga
assyriska fiireningar.

. Föreningen/styrelsen har som sitt
friimsta mål att kunna aktivera så många
medlemmar som möjligt, vilket iir redan
igång.

- En av de viktigaste uppgifterna iir att
skapa ett välfungerande samarbete med
assyriska föreningar i samma
verksamhetsområde och iiven i hela
Stockholms län. Detta göller öven
sarntliga assyriska politiska
organisationer.

Antalet medlemmar:
Vid bildandet hade föreningen 250 med-
lemmar. Antalet har per den 3L december
2000 ökat till271medlemmar i olika åld-
rar.

Styrelsen
Den 13 februari 2000 höl1s årsmötet för BKF.
Årsmötet valde följande personer till styrel-
sen för verksamhetsåret 2000-2001. Senare
höll styrelsen sitt första konstituerande sam-
manträde den 18 februari 2000 och fördelade
sina poster enligt följande:

George Aydin, ordförande
Feyyaz Kerimo, vice ordförande
Yuvana Poli, sekreterare
Hazme Dag, vice sekreterare
Aziz Poli, kassör
AbdulahadHawsho, ledamot
Yildiz Kerimo, ledamot
Irfan Kerimo, ledamot
Nisha Kerimo, ledamot
Chamoun Chammas, suppleant
Melki Dag, suppleant

Irfan Kerimo har av personliga skäl begärt sin
avgång från styrelsen den 17 april 2000 och
fick den beviljad den 27 aprll.

Av samma skäl har även Melki Dag den 28
april 2000 begärt sin avgång och beviljades
den 1 juni 2000. Styrelsen tackade dem för
deras insatser som de hade bidragit med.

Revisorer
Årsmötet valde Edip Özgffn samt Sabo
Saldamli att vara BKFs revisorer under verk-
samhetsperioden. Ninos Kerimo samt Ninib
Aydin valdes till suppleanter.

Valkommitt6
Årsmötet valde följande medlemmar till att
utgöra valkommitt6n: Edvart Kerimo, Rahel
Poli, Kenan Kerimo och Murat Poli.

e

Arsmötet
BKFs arsmöte hölls i föreningens nya loka-
ler den 13 februari 2000.

5 BKF december 2000 (6750)



Förutom valet av styrelsen, revisorer samt
valkommittd, behandlades även många viktiga
frågor. Den förra styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för den verksamhet den bedrivit
samt för administrationen av föreningens
ekonomi. Årsmötet beslutade bland annat att
stark sprit ej fick serveras under "shahro
kvällar", musik på alla språk under våra fester
blev tillåtet, medlemsavgiften fastställdes till
200 kr/mediem och 100 kr för studerande.
Årsmötet behandlade även andra frågor som
utgj orde riktlinj er för denna
verksamhetsperiod.

Arsmötet hölls i demokratisk anda, antalet
deltagare var ca. 70 personer.

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsperioden 13/
2- 2000 - 2512-2A01 haft 9 protokollförda
sammanträden.

Styrelsen har liksom det gångna verksam-
hetsåret haft sina presidiemöten öppna for alla
medlemmar. Med undantag för sommarupp-
ehållet har föreningen haft presidiemöten
varje måndag. Antalet möten uppgick till
47, deltagandet varierade från 6 till cirka 25
personer.

Tack vare dessa möten har föreningen kun-
nat uppnå den höga nivå den har idag.
Styrelsen framför ett stort tack till alla med-
lemmar som deltog vid dessa möten och
hjälpte styrelsen att genomföra föreningens
verksamhet.

Personal
Föreningen har under verksamhetsåret 2000
haft följande personalomsättnig:

Föreningskonsulent
Fr o m 1999- 10 -01 t. o .m 2000- 09-30
( 90Vo lönebidrag)
Fro m 2000- 10- 01 r. o. m2000- t2-3t
( 80Vo lönebidrag)

Konsulenten har sagt upp sig från anställning
och fått ny tjänst av BKF som projektledare
förnattvandringsprojektet fro m 1- 1 - 2000.

Lönebidragsanställd (halvtid 907o)
under perioden 99- 08- 02 rill 2000- 07- 01.

Lönebidragsanställd (heltid 7 }Vo )

under perioden 2000- 04- 01 rill 2000- 07-
16.

Lönebidragsanställd (heltid 90Vo )
under perioden 99- 09- 06 till 2000- 09- 05.
(heltid 80%) under perioden 2000- 09- 06,
fortfarande anställd.

Lönebidragsanställd (halvtid 807o) under
perioden 2000- 10- 09, tillsvidare.

Styrelsen tackar personalen som har slutat
och som är anställd för de insatser de gjort
för BKF.

Arsmöte
. Har i uppgift att alla medlemmar under

årsmötet vä1jer styrelse efter att ha be-
viljat ansvarsfrihet till den gamla

. Fastställer och beslutar om riktlinjer för
föreningens verksamhet till nästa verk-
samhetsperiod

. Väljer revisorer samt valkommitt6, vid
behov andra funktionärer

. Årsmötet iir föreningens högsta besluts-
organ

Styrelsen
Utifrån de av årsmöret fastställda
verksamhetslinjer bearbetar, planerar, beslu-

Styrelsen har liksom de gångna åren arbetat
på samma sätt enligt foljande struktur:

6 BKF december 2000 (6750)



A rsm öte

styrelsen

p residiet kvinn osektion

fö ren in gsk on su len t u n gd om ssektio n

Ev. nya sektioner ldrottskom mitt6

tar, verkställer och har det övergripande an-
svaret att administrera och förvalta förening-
ens verksamhet och egendom

Presidiet
Tillsätts av styrelsen för att en gång i veckan
hålla möten där även alla medlemmar har rätt
att närvara.

Den har f<ir uppgift att bereda dagordning för
de aktuella frågor, bearbeta fram förslag in-
för styrelsesammanträden samt verkställa de
beslut som fattas av styrelsen och i vissa fall
av presidiet själv.

Det är presidiet som skapar effektiviteten i
föreningen och ser till att frågor behandlas i
tid.

Presidiet fungerar även som samlingspunkt
för alla medlemmar där man delegerar alla
förekommande arbetsupp gifter.

Kvinnosektion /
Ungdomssektion

Dessa sektioner väljer sina styrelser sjä1va
genom årsmötet. (under mars månad)

Styrelsens uppgift är att organisera respek-
tive grupp samt anordna och planera verk-
samheten som iir direkt knuten till deras med-
lemmar.

Naturligtvis kan deras medlemmar även ha
olika funktioner inom andra verksamhetsom-
råden inom föreningen.

Idrottskomittd
Tillsätts av ungdomssektionen (mars 2000)
och har i uppgift att planera och organisera
idrottsverksamheten inom föreningen.

Föreningskonsulent /
kansliet / övrig personal

Denna post/avdelning är underordnande och
står till förfogande till samtliga avdelningar,
kommitt6er och ansvariga inom föreningen.

Alla ansvariga och funktionärer har möjlig-
het att använda kansliet samt att utnyttja
personalresurserna.

Slutkommentar om denna
struktur

I enlighet med ovan skissade struktur samt
fiireningens siitt att planera verksamheten
anser vi att detta sätt har varit effektivt och
givande.

Vad som ör intressant iir att denna struktur
kan iiven anvöndas som fiirslag och inspi-
ratio n s kiilla till n ii s ta v e rks amh e t s p e ri o d.
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Genomfördo
aktiviteter

"Holo" Malke (andra från vcinster i raden) tillsamntans metl cmclra nrcrllenmmr cir
på alerten under en "shahro".

"Shahro" sammkväm - fester
Shahro kväilar har varit en av föreningens
största aktivitet där både medlemmar och
icke medlemmar visat stort intresse. Delta-
garnas varierande åldrar har varit väldigt gi-
vande och bidrog till en god stämning då man
fick upplevelsen av att vara tillsammans som
en stor familj, där alla medlemmar kände
sig hemma.

Så småningom kom dessa kvällar att bli po-
pulära även bland många assyrier inom an-
dra Assyriska föreningar utanför Botkyrka
kommun.

Planeringen av "shahro" skedde just under
presidiemöten där många medlemmar ställde
upp och hjälpte till vid dessa samkvämmar.

Levande musik, mat och dryck serverades.
Även andra aktiviteter bedrevs såsom teater,
sång, sketcher, diktuppläsning och annat som
anordnades av medlemmar.

Dessa kvällar har varit de bästa tillfällen då
medlemmarna har tillsammans upplevt en
känsla av harmoni och självförtroende.

8 BKF december 2000 (6750)



BKF rciknar med nya talanger under sinct "shahro" kvcillar i framtiden

Under dessa kvällar kunde man även visa re-
sultat av de kurser och cirklar som bedrivs
inom föreningen. I snitt har man anordnat en
shahro var tredje vecka med levande musik,
mat och dryck.

Ansvaret för genomförandet av dessa kvällar
har presidiet haft men även individer, grup-
per såsom kvinno- och ungdomsstyrelserna
har varit drivande krafter i denna verksam-
het.

Sammanfattning
Eftersom dessa "shahro" har blivit så pass
populiira bland medlemmar som icke med-
lemmar samt är en samlingsmöjlighet och
mycket liirorika på många siitt- är styrelsens

fi)rhoppning o ch fi)rslag att de s s a .fortsiitter
öven i framtiden.

Förslag
För att kunna genomfora detta föreslås att
man bildar en kommitt6 just för att planera
och ansvara för genomförandet och
utvecklandet av denna verksamhet.

Kommittdn kan använda presidiemöten samt
personalen för planering och genomförandet
av verksamheten.

***********************xx

Folklore Yerksamhet - kurser

Sedan bildandet av BKF har denna verksam-
het tagit en stor plats bland föreningens öv-
riga aktiviteter. Under verksamhetsperioden
har kursen pågått på ett mycket intensivt och
regelbundet sätt. Detta tack vare det stora in-
tresset av barn, främst
flickor.

Under våren 2000 ansvarade Nisha Kerimo
och Dita Poli for träning av folkloredanser.
Under hösten samma år har KimaYaman och
Ninsun Poli tagit över ansvaret.

Ett stort tack till de fyra ansvariga som har
tagit på sig denna viktiga uppgift vars resul-
tat syns under nästan alla våra shahro kvällar
där 30- 40 barn går i led tillsammans med
vuxna och dansar assvriska danser.
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Föreningens knattar under en fokldansuppvisning på familje festivalen i Fittja juni 2000,

Sammanfattning
Att lära barnen dansa assyriska folkdanser är
en utav de uppgifter som BKF har ftir att få
barnens uppmiirksamhet redan vid tidig ål-
der fiir att på så sätt bevara den assyriska
kulturen.BKEs insatser inom detta område
har v arit fram g å n g s rika, d o c k ej tillr iic kli g t.
På grund av de ansvarigas unga ålder har
Aziz Poli haft till uppgtft att hjälpa tilt de
unga lärarna
vad giiller organisering och uppföljning av
pågående verksamhet.

BKF kan göra myckct mer inom detta verk-
samhetsområde.

Förslag
a) Så lringe dansldrarna rir så pass unga bör

en vuxen erfaren person hjcilpa till med
att organisera följa upp och utveckla
verksamheten till att omfatta flera grup-
per och övningstillfcillen samt satsa på
kvalitet.

b) Uppmuntra unga lcirare att utveckla och
öka sina kunskape4 exempelvis genom
äldre, erfarna danslärare

c) Vrirva deltagare bland övriga invånare
inom kommunen i integrationssyfte. Till
exempel svenskar och övriga invandrar-
barn. Man skulle då kunna skapa och ut-
ve ckla nya " inte gre rade " folklore dans er

d) För att kunna förverkliga punkterna b
och c bör verksamheten projekteras för
erhållandet av kommunala bidrag.

************** >F******x *******x

Musikkurser
Att planera musikkurser i en kulturell fören-
ing vars intäkter är begränsade är inte det lät-
taste.

På grund av krav och intresse från förä1drar
har vi kunnat anlita den bland assyrier väl-
kände musikläraren Jusef Malke.
Kursen har nu pärgått under två terminer. Del-
tagarna, som är i åldrarna 8- 1 1 år, har redan
hunnit visa vid c,lika tillfällen(samkvämmar,
avslutningsfester) att de lär sig mer för varje
dug.
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Över tio personer håller på med musikkursen.
Planeringen för musikkursen under år 2001

är klar. Styrelsen framför ett stort tack till
musikläraren Juseph Malke för hans engage-
mang.

Sammanfattning
Utan tve,kan är både musik och folklore
verksamheten viktiga fi)r bevarandet av den
assyriska kulturen. Den ena kan inte över-
leva utan den andra. Hittills har BKF för-
sökt att med sina knappa resurser satsa på
dessa verksamheten

Thck vare bidrag från Edip Ozgun har vi
kunnat köpa den nödviindiga utrustningen
som behövs till musikkursen. Under tiden
har vi iiven lyckats
köpa ett piano och annan utrustning i syfte
att utveckla verksamheten. Men det är fort-
farande långt kvar till vårt må\.

För att kunna firverkliga de mål och för-
viintningar inom musikverksamheten har
styrelsen beslutat vid sitt senaste möte att
nuvarande konferensrum skall endast vara
ett MUSIKRUM samt att man skall utrusta
rummet med flera musikinstrument för att
skapa en trevlig miljö som anstår musik-
verksamheten.

Förslag
Eftersom det finns ett stort intresse både
hos barn och vuxna bör föreningen öka
sina ins ats er inom mus ikverks amheten.
Så snart som möjligt öka antalet musik-
instrument så att flera elever vtirvas
bland annat utanför den assyriska grup-
pen så att inom snar tid denna verksam-
het utvecklas och får status som en mu-
sikskola.

a)

b)

Teaterverksamheten
små medlemmar På

.julfesten år 2000.

har sedan lcinge varit ett
bilden ser en grupp små

stort intresse såvcil hos vuxna som hos
barn förestcilla Jesu födelse under
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c) För att förverkliga målen bör projekte-
ring inom verksamheten ske för att få
medel.
E xe mp e lv i s an skaffnin g av mu s iklitt e ratur,
produktion av material, inköp av;fler mu-
sikinstrument mm.

*xxx*****x****x*******x***xx

Hemsida på Internet
På förslag av en medlem har styrelsen beslutat
den 28 september 2000 att skaffa en hemsida
för BKF. Hemsidan som går under namnet
www.BKF.nu är inhämtat från företaget
NETINTENSE.

Sammanfattning
Syftet med hemsidan är den att den skall
fungera som ettforum där man skall kunna
hiimta information om vad s om hiinder inom
fiireningen.

E x e mp e lv is fii r e liis nin gar, fe s t e r o c h tr iiffar.
Hemsidan har redan kostat BKF 2362 kr. I
fortsiittningen kommer den att kosta cirka
1600 kr per år. Hitintills har ingen tagit an-
svaret att utforma hemsidan.
För att pengarna som betalats ut inte skall
bli bortkastade bör en ellerfler personer sna-
rast möjligt börja ta ansvaret fi)r hemsidan.

Förslag
a) Ungdomssektionen bör skaffa minst två per-
soner som ska ansvara för hemsidan.
b) Dessa personer bör i samarbete med sty-
relsen och övriga funktionärer arbeta fram
en planering av informationen som skallfylla
hemsidan.

***x****x**r<***x***x<x****x***x

Hemspråksundervisning
Efter många ansträngningar lyckades styrel-
sen skaffa en hemspråkslärare till

modersmålsundervisningen i assyriska. Kur-
sen startade under januari - juni 2000. Ett
tiotal barn deltog. Men med tiden minskade
antalet barn och verksamheten upphörde helt
underjuni år 2000. Under hösten kunde verk-
samheten inte påbörjas igen.

Det är väl värt att utviirdera och utreda var-
för BKF misslyckades med denna livsviktiga
verksamhet. Att svenska och några andra
språk är obligatoriska i svenska skolor är
självklart. Det är också självklart atr föräld-
rar och barn tar sådan undervisning på allvar
då den är obligatorisk. Men det är annorlunda
inom föreningen. Barnen deltar aldrig frivil-
ligt på lektionerna vilka de anser vara omo-
tiverade och utan spänning. Föräldrarna
måste anstränga sig och motivera och
"tvinga" sina barn att deltaga i hemspråks-
undervisningen.

Detta var vi medvetna om och därför ansåg
medlemmarna att man ska försöka öka in-
tresse, motivation och tvinga dem att deltaga
i undervisningen i föreningen. Utan tvång
deltar barnen aldrig frivilligt eftersom detta
anses vara ett tråkigt ämne. Tyvär är detta
ett gemensamt problem för många invand-
rargrupper i Sverige. Assyrierna är inte ett
undantag.

Förslag
a) BKF sQrelsen tillscitter en kommittd be-

stående av 2 - 3 personer vars uppgift
blir att analysera hemspråksfrågan inom

föreningen. Kommittön får dcirefter
komma med förslag om möjli ghete rna att
återuppta verksamheten på nytt.

b) Om möjligheterna visar sig vara obefint-
liga och det iir svårt att genomföra verk-
samheten ,inom BKF, bör sam-
arbetsmöjligheter sökas hos kyrkan och
övri ga as sy ri ska fö renin g ar inom kommu-
nen.
{<**tr<***{<**+***X*** *******Xik+*+
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Eftermiddags och
Barnverksamhet

Från början utrustades BKFs lokaler för att
barn och ungdomar ska kunna bedriva olika
eftermiddagsverksamheter under fritiden.
Bordtennis, babyfoot, datorer, biljard och lite
leksaker finns tillgängliga. Föreningen får be-
sök av cirka 10 - 15 barn per dag i genom-
snitt.
Med tiden har dessa spel blivit utslitna och
skapat en viss tröthet.

Eftermiddagsverksamheten är livsviktig för
bam och ungdomar, inte minst för att dem
ska ha en plats för tidsfördriv och under ti-
den intressera sig för föreningens övriga sam-
hällsnyttiga
Verksamheter.

Sammanfattning
Eftersom BKFs lokaler iir lämpliga för
dessa verksamheter bör man skapa nya for-
mer av aktiviteter som ör moderna och drar
till sig barnens uppmiirksamhet. Föreningen

kan inte fortsätta existera om inte barn och
ungdomar tycker om att komma till fi)ren-
ingen.

Förslag
a) Utrustningen som iir sliten bör förnyas.

Nya moderna spelutrustningar bör an-
skaffas.

b) Med hjiilp av den befintliga personalen
bör verksamheten organiseras så att be-
sökande barn får uppleva en trevlig
miljö. Dessutom måste alla spel vara
gratis att anvönda. Exempelvis pingis-
bollar, pingisrack osv.

c) Genom att ansöka om projektmedel hos
kommunen, kan BKF skapa biittre möjlig-
heter Jiir barnen då de besöker fi)reningen.

*****xx*>k *8*x********r<* ** * **

Föreläsningar
Föreläsningsverksamheten är mycket viktig
anser många föreningar, organisationer, in
BKF har inom detta område lyckats organi-
sera flera föreläsningar under verksamhets-

å+, fu .i.T..ffiriffi#@.
Söndagen den 15 oktober 2000, höll Dr.
u»eckling och depressioner på inbjudan

Gabriel Barsoum en förelcisning om barnens
av Kyinnosektionen. På bilden ses Dr Gabriel.
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året 2000. Här nedan följer information
om tid och ämnesnamn på de foreläs-
ningar som anordnades.

Söndag 12 mars 2000
Representanteter från Edessa foikhög-
skola (URHOY) höll hos BKF en före-
läsning om skolans verksamhet. Denho
Özmen' och Jano Mulle höll före-
läsningen.

Söndag 26 mars 2000
Kvinnosektionen bjöd representanter
från Friskolan till BKF för att hålla en
före1äsning.

Söndag 24 september 2000
Gabriel Afram föreläste om det assy-
riska språket under titeln: Är assyriska
språket på väg att dö?

Söndag 15 oktober 2000
Doktor Gabriel Barsoum höll en före-
läsning om barnens utveckling och de-
pressioner, på inbjudan av
kvinnosektionen.

Söndag 12 november 2000
Representanter från " Tukoso
Dawronoye" (GHB) höll föreläsning
och information om organisationens partipro-
gram, deras syn på det assyriska folkets na-
tionella fråga mm.

Söndag L0 december 2000
Representanter från AUF, Assyriska Ung-
domsförbundet, Jano Baydono och Aydin Aho
informerade om förbundets verksamhet.

Sammanfattning
Sammanlagt har vi kunnat anordna sex

fi reliis nings tiffille n. Ge noms nitte t iir e n fi) -
reliisning ynrannan månad. Naturligtvis är

detta inte tillröckligt. Enfi)rening som BKF
bör kunna öka antalet fireliisningar. Mest
diirJör att kortlek inte Jörekommer, vilket an-
nars brukar vara det största hindret.

Förslag
a) antulet föreliisningar bör ökas till l0 -

12 ggr per år
b) Val av cimne börfördelas mellan ungdoms-

s ektionen, kvinno s ektionen s amt s ty rels en.

c ) En ansvarig person som skall planera och
organis era v e rks amheten cir nödvcindi g.

**>t *********** >k * ******* *** >k>,k

Irrtr*§sftrrt f[irel§mnfl ng
,trr r$rtxrxpri+kx vpr:åk*t p* räg at,t rtdl ut 'l

Htrrrt,r,nt,tihnlrrt$ ul fYlr 
"*å* 

rpråk fmrniul* rrislssr I

V*d k*s tri §nd[*,kl*r, r*.rrtr*eä{ir'* orgeni*xtinn*r giirx- ltlr
Eit ;nr råil rpr*k *klrlt q* ftirinnrt hdr ?

- ffists#*

- Fdge* fu*d rn rd dii*fr uss i*r+
. FSrui p6 ltur vl kan sfi$r*a tdrt.rsrd*

fi*&rirf.'fraan

ffi$tr$.{/.r*r* {r e,r rr gr**d*r*.* f6f ,,t,ä3*t}:** §lå1J?t**rr**frt J

å\,m{g* IS,IX a*:å dersr$+ r:,rd$r.xs&E J Sd*sdst Jmrrr riIJ "tie&I
gl* l{§d" §$*re iå}di xr&vxr **n sfi$ prft'i;r4ff# /,"in
6ardfryftq,ruuaww +*nr *riagk yrri rtrsl*Jrte f *itrrr*fil,*§ F*, ,lfary

å*r't*ril lt*rryniår/*rlr" t+# **:* itrf,fii*flrgs*", }j*l* &erffr*r ldls#rs

d.l*1tr* å**all.ryr'{ rrt* *rw d*x *.**,t*l-Å*l ryxååe $ur,r*lJr**ag*rr" ir:r
adrrr, ru rgr gafirl triheri#r* w"Å i*rry *J{{t le,}r xiirf$xr. f;{:infirrrJ *r,

&#rl* {xdl§}dI§* }ärlrt ri}J dr, srnt{ric aprdÅ*r" fuiraÅ{*lr'åiu rurrj

d#o rts rxdry4« t+m *r $tr$d*qrJ*f r rttl,r#d'oår{' $t,rrfrr-rr*d

14 BKF december 2000 (6750)



UR::PR@TOK,,@LLEN !!!

PROTOKOLLNR:l
18 februari 2000

Hallunda / Norsborg Föreningsråd
höll sitt årsmöte i Kärsbyskolan den 16mars
2000. Från BKF deltog Fehmi Barkarmo och
George Aydin. Fehmi valdes till rådets styrelse
och George som revisor.

Bidrag till familjer
BKF har fått ett brev daterad 15 januari 2000
undertecknad av Musa Tuma. Han bekräftar i
sin skrivelse att han genom GFA har erhållit
5000 kr från BKF och fördelat de bland tre
behövande familjer i Istanbul.

Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapporten har skickats ut till med-
lemmar som inte var ndrvarande vid årsmötet.
Ett utskickande gjordes även till olika assy-
riska föreningar och organisationer samt alla
berörda myndigheter och institutioner.

PROTOKOLL NR:2
15 mars 2000

"Davronoye"
Bethnahrin kultur centrum i Södertälje
(föreningen tillhör "Davronoye") bjöd in vår
förening att närvara vid ett möte där de vill
bilda en kommitt6 för "Seyfo". En liknande
inbjudan har gått till alla assyriska profana som
icke profana organisationer i Sverige. Syftet
rir att arrangera en vetenskaplig konferens om
"SEYFO", hungerstrejka att demonstrera.

Vilka möjligheter har vi som kulturftirening
för att stödja detta kommitt6? Är det inte

de politiska organisationernas ansvar att
samarbeta kring denna fråga?

Styrelsen beslöt att inte tacka ja till deltagan-
det men att skicka ett brev där man tackar för
inbjudan samt lyckönska de i sin fortsatta ar-
bete och uppmärksammar om de politiska or-
ganisationernas roll vid sådana sammanhang.

Inbjudan "Davronoye"
En inbjudan med två inträdesbiljetter från
"Davronoye" att närvara vid deras firande av
den internationella kvinnodagen. Sabo
Saldamli och hans hustru utsågs till att repre-
sentera föreningen vid firandet.

Täck Till TUMA DURU
Tuma Duru har bidragit med material för ca.
5000 kr till föreningen. Styrelsen tackar Tuma
för hans gåva.

Brev Till Syrisk-ortodoxa Kyrkan
Ett brev till Syrisk oftodoxa kyrkan i Hallunda
från BKF har skickats den 24 februari. I bre-
vet inbjuder BKF kyrkans ledning till ett sam-
arbete i vissa frågor/områden. Föreningen har
hittills inte erhållit svar.

PROTOKOLL NR:3
27 april2000

Anslagstavlan
Styrelsen godkänner presidiets beslut av den
17 aprll 2000 som lyder enligt följande:
"affisch eller uttalande där det inte framgår
vilken organisation skrivelsen tillhör, skall inte
hängas upp på anslagstavlan". Vidare beslutar
styrelsen att George Aydin och Fehmi
Barkarmo får befogenheter att göra viss
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sortering av material som skall hängas upp. I
känsliga frågor bör inhämtas presidiets syn.

Relationer Till Vårt
Folks Organisationer

Föreniirgen tar inga ansvar för enskilda
medlemmars handlingar i fråga om
sympatisering och/eller sröd till vissa politiska
organisationer. Det fastslås därmed att varje
medlem zir fri att agera efter eget tycke, dock
utan att utnyttja föreningen för sitt ställningsta-
gande gentemot olika organisationer.

Medlemmarna rekomenderas även att vara
förnuftiga och aktsamma i sådana diskussioner
så att man undviker att såra varandra.

Föreningen är partipolitiskt och bunden så
som det framgår av stadgarna och därför
skall en lika behandling ay olika
organisationer eftersträvas i möjligaste mån.
I övrigt skall varje organisation som vill
bedriva någon aktivitet inom BKF eller
dennes regi ftilja de regler och principer som
allmänt råder inom BKE

PROTOKOLL NR:4
1 juni 2000

Stort möte - Hallunda/1.{orsborg
Föreningsråd

Hallunda-Norsborg föreningsråd har haft sitt
stormöte i BKF onsdagen den 17 maj 2000.
BKF ha bjudit på assyrisk mar, kaffe och
bakelse. Samtliga (ca 35 personer) gäster var
mycket nöjda med mottagandet och föreningen
fick bra PR för arrangemanget. Stöne delen av
kostnaderna tog George Aydin på sig och en
del även Chammoun Chammas.

Tre Dagars Konferens
(Fritid i Föreningen)

Organisationen FIF (Fritid i Föreningen) har
tillsammans med Botkyrka kommun och
Integrationsverket anordnat en tre dagars konfe-
rens i Hallunda folketshus under tiden 19-20-
2l maj 2000. I programmet ingick etr studie-
besök till BKF lördagen den 20 maj klockan
13.00. Studiebesöket genomfördes på ett
mycket lyckat varvid BKF bjöd gästerna (ca
15 personer) på assyrisk bakelse. Både Ge-
orge och Fehmi informerade gästema om BKF
och dess verksamhet vilket gjorde mycket po-
sitiv intryck på gästerna.

PROTOKOLL NR:5
26 augusti 2000

Projekt- Nattvandring i
Hallunda/l'{orborg

Botkyrka kommun har för avsikt att starta ett
projekt med nattvandringar. Projektet skall
sträcka sig över tre år och ett bidrag på 600
000 k har fastställts för genomförandet av pro-
jektet. BKF har ansökt om att ensam leda pro-
jektet och områdesgruppen som är ansvarig för
det har varit positiv till ansökan. Efter BKF
styrelsens beslut idag, kommer kultur-och fri-
tidsnämnden att besluta att BKF får uppdra-
get.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och
är redo att genomföra projektet på bästa sätt.

Projekt-att engagera unga
flickor i föreningslivet

Under våren hade frireningen sökt pengar för
att genomföra projektet. Vi har fått 90 000 kr
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Kvmnorna t Jorerungen tar den stora pLatser t nästan aLla aktiviteter, detta ,-clr ett av- ntålen ncir BKF
bildades. Förutsc)ttningarna för BKF's fortsatta existens beror helt enkelt på huruvida Kvinno- ocl.t
Ungdomssektionen lysftr-5 med sina yerksamheter

beviljat och projektet skall sättas igång sna-
rast. Behiya Yaman och Yuvana Poli föreslås
att leda projektet.

Styrelsen godkänner förslaget och beslutar att
se till att projektet sätrs igång så fort som
möjligt.

Kungabesök till Botkyrka

Kungen och Drottningen kommer till Botkyrka
för att inviga den nya sporthallen. I samband
med detta inbjuds två representanter från varje
förening att delta i ceramonin. Vid presidie-
mötet den 14 augusti hade man Rahel Poli och
Jeanette Kahlaji som förslag på representan-
ter från vår förening.

Styrelsen godkänner förslaget från presidiet
och önskar Rahel och Jeanette mycket nöje vid
ceramonin.

Föreningsdag i
Hallunda/1.{orsborg

Hallunda.rNorsborg fcireningsråd planerar att

genomföra en föreningsdag den i6 september,
där föreningarna har möjlighet att visa upp sig
och marknadsföra sin verksamhet. Man har
samlats redan en gång angående detta och nu
kallas vi till ett andra möte för att fastställa
programmet kring föreningsdagen.

Yuvana Poli närvarar vid mötet den 29 au-
gusti och framför vårt önskemål om att vi stäl-
ler ut material på ett bord och bidrar med en
liten folkdans. Styrelsen godkänner förslaget.

lnvigning av Assurföreningens
nya lokaler

Föreningen har fått en inbjudan att närvara vid
invigningen av Assurföreningens nya lokaler
den 26 augusti. Aziz Poli och många andra
ledamöter på mötet har anmält sig att närvara
vid ceramonin. Blommor och ett lyckönsknings-
brev ordnas av Aziz Poli.
Styrelsen godkänner förslaget.

Årets Föreningskonferens
i Bommersvik

Botkyrka kultur och fritid anordnar sitt årliga
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föreningskonferens den 9 och 10 september.
BKF iir inbjuden att närvara med en represen-
tant. Fehmi Barkarmo är anmäld som vår re-
presentant. Styrelsen godkiinner Fehmi som re-
presentant.

,Fittj a Föreningsrådets
Helgkonferens

Föreningsrådet i Fittja anordnar en helg-
konferens den 14 och 15 oktober där två re-
presentanter från vår fcirening skall delta. För-
slag på namn rir Yuvana Poli och Behiye Yaman.
Styrelsen godkänner de ovan nämnda som re-
presentanter vid helgkonferens.

30 års firandet av Bethnahrin
Demokratic Party

Bethnahrin Demokratic Party- fyller 30 år. I
samband med detta var BKF inbjuden att när-
vara vid 30 årsfirandet den 22 augusti. Fehmi
Barkarmo närvarade vid firandet i
assurföreningens lokaler.

PROTOKOLL NR:6
28 september 2000

Assurföreningens invigning
B KF: s representanter närvarade vid
Assurföreningens invigning av de nya loka-
lerna lördagen den 26 augusti 2000.

Föreningsdagen
BKF deltog vid Föreningsdagen i Botkyrka-
hallen den som arrangerades av Hallunda.fi.{ors-
borg föreningsråd lördagen den 16 september
2000.

Föreläsning assyriska språket

Föreläsning av Gabriel Afram om det assy-
riska språket söndagen den 24 september
2000.

PROTOKOLLNR:7
l november 2000

Nattvandrin gsp roj ektet
Styrelsen godkänner presidiets beslut av den
9 oktober 2000 att Fehmi Barkarmo utses till
projektledare för nattvandringsprojektet.

Inköp ay piano
Styrelsen har diskuterat och godkänt inköp av
en begagnad piano till en summa av 2.500:-

Anställning av Melki Dag
Den 9 oktober har Melki Dag bö4at sin an-
ställning i BKF med lönebidrag på 8)Vo.Han
arbetar på halvtid. Frågan har varit uppe vid
presidiets möte den 2 oktober.

Nya bidragsregler för föreningar
Bo§rkakommun hartagit framförslag till nya
bidragsregler för föreningarna. Förslaget har
varit på remiss. BKF har diskuterat frågan och
lämnat lämnat yttrande tillsammans med
Verdandi och Nineveh förening.

Hemsida för BKF

Enligt styrelsens beslut av den 28 september
om att ta fram en hemsida för föreningen är
frågan arbetet nu avklarat Hemsidan går under
namnet www.BKF.NU

PROTOKOLL NR:8
14 december 2000

BKF:s årsmöte 2001
Styrelsen besluter att fastställa ÅnSlföfpfS
datum till söndagen den 25 februari 2001
k].16.00.

BKF december 2000 (6750)



KVINNOSEKTIONENS
YERKSAMHET

SAMMANSTALLD AV:
Yildiz Kerimo, Fehime Poli och Behiye Yaman.

o

Arsmöte
Under årsmötet som ägde rum den 19 mars
2000 i föreningens lokaler valdes följande
personer till styrelsen för kvinnosektionen i
Bethnahrin Kultur Föreningen i Botkyrka;

Yildiz Kerimo, Ordforande
Fehime Poli, Vice ordförande
Sanfo Kerimo, Kassör
Leyla Sözen, Sekreterare
Behiye Yaman, Vice sekreterare
Nevrik Kerimo, Supleant
PerivanYaman, Barnaktivitetsansvarig
Rahel Poli, Kontaktman
Peyruze Poli, Barnaktivitets ansvarig
Rita Saldamli, Supleant
Pero Dag, Supleant

Årsmötet gick smidigt till. Der var många
som ville vara med i sektionens styrelse. Det
såg positivt att bilda en ny styrelse.

KVINNOSEKTIONENS
vTÅT,sÄTTNING

* Arbeta fiir att fi)reningens alla kvinnor
samlas i och kring sektionen och akti-
veras diirigenom.

Den skall också arbeta för att fler kvin-
nor rekryteras till fi)reningen.

Arbeta fiir att kvinnorna blir medvetna
om vad som händer runt om i samhiillet
och i världen.
Skapa olika aktiviteter för barnen i för-
eningen,
Arbeta fiir att behålla våra traditionen

ARBETSÄTT I
ARBETSMETOD

Kvinnosektionen är en gren av Bethnahrin
Kultur Föreningen.
Sektionen arbetar under uppsikt av
huvudstyrelsen i föreningen men i sina
aktiviteter är den självständig.
Sektionen ansvarar för alla aktiviteter
som berör kvinnor och barn inom fören-
ingen.
Sektionens ordfcirande skall ständigt delta
i föreningsstyrelsens sammanträden. På
så sätt skapas det möjlighet för sektio-

*
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Föreningens duktiga tjejer under en teaterförestcillning. På grund ay mcinnens passivitet i denna
verksamhet spelade de civen mcinnens roll. På bilden ser vi J'rån ycinster: Pe1,7.11,s Poli, pero Dag, Rahet
Poli, Perivan Yaman, Yildiz Kerimo, Behit'e Poli.

nen att regelbundet ta del av styrelsens
beslut, verksamhetsplan och diskussioner.

* På sektionens möten planeras och beslu-
tas allt på ett demokratiskt sätt. Alla kän-
ner sig delaktiga i besluten och arbete

Alla beslut inom sektionen fattas i en demo-
kratisk anda. Sektionens sammanträden är
öppna för alla kvinnor som är medlemmar i
föreningen, även om de inte iir direkt anslutna
till sektionen.

Sektionen har haft möte ca 1 gång / måna-
den. Vid behov oftare.Under år 2000 har
kvinno- sektionen haft 12 möten.

6ENOMTÖR»n
AKTIVITETER

Studiebesök till PRO ( Pensionärernas
Riksorganisation). Onsdagen den 23 fe-
bruari. De kvinnor som var med tyckte
att det var bra att träffa andra organisa-
tioner och få höra hur de arbetar.

Internationella kvinnodagen firades
den 8 mars kl. 18:30 20.00.
Kvinnosektionen spelade upp en liten
sketch, som handlade om kvinnans roll
förr i hemlandet, samt ingick i program-
met tal, dikter, musik, sång, dans m.m.

Föreläsning om "Fri skolor" söndagen
den 26 mars kl 16:00 med Inger Nord-
heder.

Studiebesök till Sveriges Riksdag tors-
dagen den 13 april kl. 16.30. Besöket blev
väldigt uppskattat. Det var ca 20 perso-
ner som var med. Riksdagsledamoten
Yilmaz Kerimo tog emot gruppen och
guidade den runt i riksdagen, samt grup-
pen fick tillfälle att lyssna på en debatt i
Plenysalen.

Påskfest. L,Srdagen denTl april kl.18.oo-
20.00 , ordnades en påskfest för endast
barnen.
Morsdags. Lördagen den 28 maj k1.20.00
firades morsdag som en vanlig "Shahro"

BKF december 2000 (6750)



Kvinnosektionens vice sekreterare Behiye Yaman håller ett
tal under julfesten den 22 december 2000. Det yar en lyckad

fest med många aktiviteter som underhållning.

för alla medlemmar. Programmet bestådd
av tal, dikt, sång, musik m .m..

.i. Föreläsning om "barnpsykologi" sönda-
gen den 15 oktober kl 16:00 med den
assyriska psykologen Gabriel Barsoum.

.i. Poesiafton firades som "shahro" för alla
medlemmar lördagen den 11 november
k1.20.00 med musik, sång, dans och barn-
aktiviteter. Alla barn som hade anmält
sig till att uppträda, framförde ett num-
mer av sina favorit artister. Det var ca ett
20-tal barn som deltog.

* Julfest. Fredagen den 22 december
kl.20.00 firades som en
"shahro" för alla medlemmar,
med sång, musik, dans mm.
Föreningens barnkör sjöng och
spelade en pjäs om jesus födelse
som musikal. Barndans gruppen
uppträdde med en dans. Tomten
delade julklappar till alla bar-
nen, samt kvinnosektionens
ordförande Yildiz Kerimo
tackade alla ansvariga för olika
aktiviteter och personalen med
att ge dom en liten present som
tack för det gångna året

t Dr Meleks fond. Kvinno-

sektionen har deltagit aktivt i olika
aktiviteter som anordnats av fond-
ens ansvariga, samt varit med och
hjälpt till.

FASTA
AKTIVITETER

u. Sykurs på torsdagar kl. 18.00-
20.00.
§. Stresshanterings kurs på tisda
gar kl. 18.30-20.00. Vårterminen-
2000.
§. Matlagning I gång i månaden.

uGympa på tisdagar kl. 19.00-20.30. Höst-
terminen-2000.
n Barnaktiviteter l-2 gånger i veckan för
barn mellan 7-12 år, sång, teater, liira sig
upptriidda mm. Vid behov flera gång i
veckan.

SLUTKOMMENTAR
Vi i kvinnosektionen tycker att det har varit
ett höndelserikt år med massor av lyckade
aktiviteter.
Thck vore personalens insatser , så har det
medfört till att kvinnorna i föreningen har
kunnat arbeta mer effektivt med de olika ak-
tiviteterna som huvudsakligen var sektion-
ens målsöttning.

Farbror Shabo Saldaruli tillsanmtans med barnen .följer
med stort intresse en förestcillning sont viscts av barnen
rmder en "shahro".
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UN6DO,1,t5SEKTIONENs
VERKSAtT^HET

Sammanstiilld av:
Robert Dug, Ninos Poli, Nisha Kerimo, Enkido Poli

Ungdomssektionen firar Hammurabis födelsedag i föreningen tiåmio kvritl de t*iiiL, ato ni§ tii
skidresan i scilen. Det för att hcimta nya krafter till föreningens verksamheter

Bakgrund
Ungdomskommitt6n, som sektionen vid starten
hette, hade för i år övergått till en oberoende
ungdomssektion enligt beslut i årsmötet 2000.
Det här var ett önskemål från föreningens
ungdomar och man tog från huvudstyrelsens
sida upp frågan och började arbeta med
bildandet av en sektion för ungdomar.

Ett beslut togs och man kallade
ungdomskommittdn och idrottskommitt6n till ett
konstituerande möte och den 1 april 2000
bildades formellt ungdomssektionen som
substitut till de båda kommitt6erna. Till
ungdomssektionens styreise utsågs föijande
personer:
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Åyen vuxnct tjejer visade ett stort intresse på en
dart-kvall. Behiye Poli, bilden till höger, vann
kvallens tavling.

Spridningen köns- och åldersmässigt var va-
rierande och även erfarenheterna hos de olika
ledamöterna skiljde sig. Så man såg med spän-
ning på den kommande verksamhetsperioden.

Mål/syfte

Arbetet startade med att i första hand frigöra
sig från huvudstyrelsen och kunna arbeta mer
självständigt och individuellt. Ungdoms-
sektionens syfte var att samla Assyriska ung-
domar till föreningen genom att anordna olika
aktiviteter i och utanför föreningen. På så sätt
knyta band mellan ungdomarna och dess kul-
tur.

Verksamheterna

Efter önskemål från sektionen om eget
ungdomsrum enades styrelsen om detta och man
tilldelade ungdomarna ett eget rum som de

själva skall sköta. Sektionen arbetade febrilt
med rummet i ett par månader som har resulte-
rat i ett rum med fräsch interiör. Med rummet

Robert Dag,
Enkido Poli,
Ninos Kerimo,
BobilUtay,
HammurabiPoli,
NishaKerimo,
Lucy Jano,
Sargon Kerimo,
Gilgamesh Poli,

Dita Poli,

Ilibra Havsho,

Ordförande
Vice Ordforande
Kassör
Kassör (slutade i maj)
Vice Kassör
Sekreterare
Vice Sekreterare
Medieansvarig
Medieansvarig

Kontaktman (slutade
augusti p.g.a studier)
Kontaktman (invald
september)
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färdigt för bruk startade man med aktivitetema
som omfattade alltifrån samkvärn och fester för
alla medlemmar till idrottsarrangemang. Nedan
finner ni i listad form alla aktiviteter som
ungdomssektionen genomfört och deltagit i:

- Ungdomskvällar
- Dart och pingisturnering
- Bowlingkviillar
- Bethnahrin ldrottsfiirening (BIF,

fotboll)
- Fittja festivalen
- Skidresa till Sölen
- Fotbollsgala
- Lucia fest
- Shahro kviillar
- Internet (yww;bkf.nu.)
- Assyriska Ungdomsfi)rbundet

(AUF)
o Kurser
o Idrottsturneringar
o Ungdomskonferens
o Förekisningar

- Bandykvällar (onsdagar kl. 19-21,

Borgskolan)
- Fotbollskvöllar i föreningen (Ch

League)
- Fotbollstriiningar i Fittja Sporthall
- Videokviillar i fi)reningen
- Beslut om genomförande av AUFs

idrottsturnering

Aktiviteterna var många och variationen var
stor. Sektionen planerade in sina aktiviteter
månadsvis och varje ledamot tog ett ansvars-
område i verksamheterna. Arbetet i sektio-
nen präglades av mycket roliga inslag från
tid tiil annan. Sedan hade man de oväntade
händelserna som att arrangörerna av en akti-
vitet inte kom. Inlägg från dagdrömmarna
under mötena som fick en att tro att de var
ute och cyklade.

Bethnahrin Idrottsförening
(BIF) / Fotbollsåret 2000

Idrottsföreningens målsättning år 2000 var att

i i 
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Ungdomama toy en aktiv plats under familjefestiyalen i Fittja som bland anclrct
genomfördes av våra Assyriska föreningar i Botlqrka (SAB).
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Ungdomarnas Luciafirnade var mycket lysande inte minst på grund av
den av ungdomarna egen komponerade texten till Luciamelodin.

avancera till division 7. Man hade en bra trupp
med flera nya bra spelare, föreberedelserna
startade i god tid med två träningar i veckan.
Säsongen startade och BIF låg etta redan från
första matchen. Serieledningen höll i sig fram
till sista fyra matcherna då spelarna vart
nonchalanta och tog kvalificeringen till "sjuan"
for givet. Man slutade med träningarna, festade
kvällen innan match och spelade fulla.

Skidresan till
Sälen

Vi kom på id6n när vi
började tänka på succ6
resan till Åre år 2000...

Vi tyckte att vi borde göra
om det och vi var helt
säkra på att det skulle gå

lika bra som det var i Åre.
De här två resorna vi har
gjort med ungdoms-
sektionen har varit
oförglömliga för oss alla
som har varit med. Vi

funderar till och rned göra om det nästa år som
kommer.

Sen tre fyra månader tillbaka, började
ungdomssektionen planera resan till Sälen
2001. Vi hade även roligt medan vi planerade
resan. Vi försökte samla in pengar för alla som
skulle med till resan genom små och stora fester
somjulfesten och ungdoms-festen som ingick i

Sedan drog ett lag
sig undan från serien

vilket gynnade lagen
under oss och man
fick se sig lite längre
ner i placering. I
sista matcherna
lyckas man inte ta de

avgörande
poängerna och man
får infinna sig i att
man även säsongen

200I spelar i
division 8. Det på
grund av ett enda
mål, just det, laget
som gick upp till
division 7 hade gjort
ett mål mer än oss

totalt.

Fotbollslaget som var så ncira avanceruang till division 7: Stående.frcin viinster;
Arido Poli, Nail Poli, Ninos Kerimo, Gilgamish Poli, Paut Poli, Robert Dag,
Gabriel Jano, Sargon Han*sho, Babel Utay, Johnny Gabriet, Sabri Hawslto.
Sittande från vcinster: Ninos Yamcm, Narurud BeSara, Enkiclo poli, Mulle Adam.
Ninib Aydin, Fadi Hinto, Hedro Aho. Liggande: Hamnrurabi Poli.
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december månaden.
Vi d,r mycket
tacksamma för
föreningens stora
hjälp, de har ställt
upp för oss så

mycket.

Nu till resan, det var
äntligen dags att åka

onsdag natt(3ll), vi skulle aka tillbaka söndag
(7/l). I bussen på vägen till Sälen var alla
deltagare så glada och hade sådant humör som
inte går att förklara. . . men efter ett tag så somna
alla och det var inte så roligt!

Vi var äntligen framme i SÄLEN, det var så

härligt, medan vissa stannade i bussen så
passade alla andra på att aka på backarna. De
som stannade i bussen åkte ivag för att tömma
bussens bagage tiil stugorna. Det gick inte så

mycket då alla andrakom tillbakafran backarna
och började bosätta sig i sina stugor...

Det började bli mörkt och alla var hungriga
men det fanns inget att göra åt saken vi fick
helt enkelt svälta ihjä1 och försöka sova istället.
Men vissa var pigga ändå, varfor inte, de fick
ju sova i bussen i lugn och ro. Första dagen
gick fort det var dags för alla att åka skidor
andra morgonen, men vem orkade? Ingen ville
vakna men vi fick göra det ändå. . . fast det gick
inte så bra.

Liksom vem stannar mitt på backen i en timme
alla trodde att hon (Ilibra) sov... plus att varje
gång man åkte ner så såg man några ungdomar

Från vcinster: Ditct Poli, Daniel Jano, Ninib Aydin, planerar förenhgens
aktiviteter från ledarnas stuga på skidresan i Stilen.
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som åkte ner som galningar, man undrade om
de var medvetna om vad de hö1lpå med, men
det var ändå kul med tanke på an alla fick flyrta
på sig för oss. Man såg alltid en eller flera
från våra ungdomar köra på någon, det var inte
så konstigt med tanken på att vi festade hela
nätterna. Speciellt Daniels forlkörning skrämde
ihjäl alla, han borde få böter.
Det var dags för sista dagen. Ingen sov under
natten för att ingen ville sova bort den tiden
som var kvar. Det var liksom bestämt att det
skulle festas i bussen på vägen hem, men det
vart inte så, man såg alla på var sitt håll
drömmande om sina egna sängar. Ändå ville
alla redan tillbaka till Sälen.
När vi öppnade ögonen var vi redan utanför
föreningen. Deltagarna var mycket nöjda med
resan och längtar redan till nästa resa...

Avslutningsvis
Som en slutsummering kan vi i ungdoms-
sektionen konstatera att verksamhetsåret
2000 varit ett mycket givande år fi)r ungdo-
marna. Man har dels lärt sig lite fi)renings-
teknik och sedan fått lite erfarenhet i arbe-
tet med ungdomar. Man inser att arbetet inte
alltid ör en dans på rosor.
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PNoJEKTvE,RKSAMHE,T
* * * * ** * * * * * ***8* * * * *** ** * * * * ** * {<

Under verksamhetsperioden 1999, 2000 och 2001 har BKF startat flera projekt med olika
verksamhetsinriktning.Största projektet som har sysselsatt många av fi)reningsmedlemmar
utan tvekan ör projektet "Världen i Fittja" vilket tidsperioden var våren 1999 (som ansökun
skickades) men sjiilva projektet satt igång september 99 och avslutade 31 december 2000.
I informationssyfte ftirutom tiU BKF medlemmar iiven till berörda myndigheter, organisatio-
ner inom dessa projek»erksamheten till övriga fiireningar kommer vi att redovisa projektet
fir projekt - syfte, målsättning samt en kortfattad rapport såväl om de avslutade projekt
som de pågående.
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Sammanställd av: Raul Hansson,
verdandi - Projektledare: Fehmi

Barkarmo och
Raul Hansson

Bethnarin tog under våren 1999 ini-
tiativ till ett projekt inom ramen för
Fittjasatsningen, som skulle kunna
komplettera andra integrationsin-
satser i ett av Sveriges mest flykting-
täta bostadsområden i norra Botkyrka.
En bärande id6 i projektförslaget var
de erfarenheter som assyrier fått från
att först vara bidragsberoende som
flyktingar och invandrade i Sverige,
till att frigöra sig från detta beroende
och öka sitt inflytande i sarnhället.
ldag är en majoritet av assyrier i

arbetsför ålder inom Storstockholm inte
beroende av samhällets bidrag för sin
försörjning. Genom att arbeta
tillsammans har de kunnat låna räntefritt
investeringskapital av varandra och
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dragit nytta av var och ens kontaktnät och
erfarenheter. En viktig förklaring till att de
lyckats bryta det tidigare bidragsberoendet är
att de alltid varit inställda på att bo i Sverige.
"Det är vårt nya hemland och vi har inget annat
att återvända till".

Detta tankesätt iir lika viktigt för andra som vill
bryta bidragsberoendet och leva ett självstän-
digt och utvecklande liv. Vi ville därför dela
med oss av de erfarenheter som gjorts genom
aren i Sverige och trodde att det kan vara till
nytta för många som lever och bor i Fittja. Vi
kallade det "Den Assyriska erfarenheten".

Tillsammans med Nineveh kulturförening och
Verdandi -arbetarnas socialpolitiska
organisation utvecklade vi dessa planer till
projektet Viirlden i Fittja.

I ett första steg ville vi kartlägga Fittjabornas
egna upplevelser av de behov de anser sig ha
av språkträning och utbildning.

I ett andra steg vill vi finna former för träning
ochutbildningen och genomföra de aktiviteter
som Fittjaborna själva prioriterar. Vi ville inte
"uppfinna hjulet" på nytt genom att genomföra
aktiviteter som redan pågick inom kommunen.
Därför var det nödvändigt att arbeta i nära
samråd med Botkyrka kommuns
utbildningsförvaltning, arbets -

marknadsförvaltning och andra berörda
organisationer.

Under hösten 1999 gjorde vi omfattande
förberedelser tillsammans med Verdandi och
Nineveh som var våra nya samarbetspartners.
När projektbidragen äntligen betalades ut var
vi välförberedda och samtrimmade.

Under januari 2000 utbildade Verdandi
uppsökare som skulle kartlägga Fittjabornas
behov och id6er. Från varje organisation deltog
fyra uppsökare. Tillsammans fick vi då sex

besöksgrupper. Besöksgrupperna som bestod av
en man och en kvinna med olika språkkunskaper
använde en enkät (frågeformulär) för att få svar
på Fittjabornas önskemåI, som vi tidigare delat
ut till alla hushåIl. Enkäten var skriven på
svenska, turkiska och arabiska för att så många
som möjligt skulle kunna läsa och besvara den.

Besöksgrupperna arbetade under våren och
hösten med att besöka 3 000 hushåll. Genom
enkätsvaren kunde vi dela upp deltagarna i
olika intresseområden. När de första
enkätsvaren kom in bjöd vi in rill
informationsträffar utifrån Fittj abornas egna
önskemåI. Vid dessa träffar kunde de som hade
samma intresse och behov mötas. Olika
resurspersoner deltog också vid dessa träffar
för att informera om de verksamheter och
möjligheter som redan fanns inom kommunen.

Träffarna handlade om:
- Arbete och stöd till att starta eget företag den
10 maj
- Språk den 16 maj
- Barn, barnomsorg och skola mm den 24 maj
-Larakänna sina grannar bättre den2l augusti
genom en enklare grillfest.

Många ville förbättra sina språkkunskaper och
Verdandi startade språkträningsgrupper på olika
nivåer. Andra ville ha hjälp med att ta körkort
och Nineveh startade kurser i körkortsutbild-
ning. Över 150 personer deltog i dessa studier.
Under hösten följde vi upp de enkätsvar där
man begiirt hjälp med att skaffa arbete eller ville
ha hjälp med att starta egen firma.

Dessa bjöds in till individuella mören för att
kartlägga behov och möjligheter mer i deralj.
De flesta som sökte arbete kunde vi slussa vi-
dare till olika kornmunala program och några
som ville stafta eget kunde vi ge handledning
och stöd.

Våra erfarenheter från den uppsökande verk
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samheten visar att en majoritet av de uppsökta
vill ha mer inflytande i samhället och över sin
egen situation om de bara gavs rätt förutsätt-
ningar. Fler än vi väntat var också beredda att
ta på sig politiska uppdrag om de rätta förut-
sättningama fanns. Ett genomgående hinder som
många upplevde var de begränsade möjlighe-
terna till svenskspråksträning.
Vårt mål för projektet var att 50 personer av
de som svarat på enkäten om utbildningsbe-
hov är i arbetsmarknadsutbildning, arbete el-
ler annan arbetsmarknadsåtgard efter ett år va-
rav hälften är i arbete eller eget företagande.
Detta mål lyckades vi uppnå. Vi fann också en
arbetsmodell som bättre tar tillvara invandrare-
och flyktingars egna erfarenheter i ett aktivt och
praktiskt integrationsarbete.

Att engagera ett stort antal
barn mellan 7-13 år i fotboll och

andra aktiviteter.

Period: januari 1999 - maj 2000.
Projektledare: Habib Barsoum

Bakgrund
Många barn mellan 7 och 13 år som ar bosatta i
Fittja, Norsborg och Hailunda engagerades ti-
digare i fotboll genom Norsborg IF. Verksam-
heten var mycket givande och tilldrog sig allt
fler bam från dessa bostadsområden. Genom fot-
bollen fickbarn från olika kulturer kontakt med
varandra och en kamratskap utvecklades så små-
ningom över kulturgränserna. Därför var Nors-
borg IF:s insatser mycket uppskattade.
Som bekant har dock denna verksamhet av Nors-
borg IF stannat av sedan några månader, främst
på grund av bristen på ledare som kunde ta hand
om dessa barn. Sedan dess är det ingen organi-
sation som har försökt att fylla det tomrum som
har uppstått efter Norsborg IF.

Vad kan vi göra?
Vi inom Bethnahrin Kulturföreningen har dis-
kuterat frågan med flertalet av våra medlemmar
och undersökt möjligheterna att kunna återuppta
verksamheten i BKF:s regi och försöka däri-

Genom fotbollen fick barn från olika kulturer kontakt med varandra och ett kamratskap
unecklades så småningom över kulturgrcinserna.
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Projektledaren Habib Barsoum ger barnen instruktioner infiir starten av en fotbollströning.

genom fylla den samlande funktionen som
Norsborg IF hade förut.

Alla som har blivit tillfrågade är positiva till
att starta en sådan verksamhet. Många är be-
redda också att hjälpa till i det praktiska arbe-
tet. Hittills har vi till exempel lyckats få fram
inte mindre än fyra ledare, diiribland en tjej,
som är villiga att arbeta med dessa barn.

Vilka får vara med?
Alla barn som är mellan 1 -I3 år och som är
bosatta i Fittja, Hallunda eller Norsborg, oav-
sett nationalitet eller föreningstillhörighet.

Vad behöver vi?
Meningen är att verksamheten skall i framti-
den bli självförsörjande, bl a genom
deltagaravgiften, sponsring o dl. Men i början
är det viktigt att vi har alla resurser förberedda
och behoven tillgodosedda. Detta iir viktigt inte
minst för att föräldrarna inte skall dra sig för
att skicka sina barn till verksamheten på grund
av stora kostnader, som de annars skulle bli
tvungna att betala själva. Vi tycker att det vik-
tigaste är att få barnen att vara med och att få
verksamheten att komma igång. Sökta belop-
pet var 69.000 kt. Men fick beviljad endast

20.000kr.

Slutrapport
Bethnahrin kulturföreningen har i november
1999 ansökt hos Fittja föreningsråd om et be-
lopp på 69.000 kr för ovan rubricerad verk-
samhet. Av hela summan beviljade förenings-
rådet endast 20.000 k.

Tanken var att vi skulle utöka den redan i au-
gusti 1999 påbörjade barnfotbollen och diirige-
nom bereda plats åt flera barn från olika bo-
stadsområden oavsett föreningstillhörighet. Vi
hade även tänkt att erbjuda dessa barn möjlig-
het till andra fritidsaktiviteter utöver fotbollen.

Men tyvärr måste vi konstatera att de knappa
ekonomiska förhållanden har satt gränser för
hur långt vi kan sträcka oss i våra ambitioner.
Detta till trots har vi kunnat engagera ett 30 tal
barn i fotbollen. Träningarna har pågått (en
gång i veckan) i Tornbergskolan ända till bör-
jan av april månad 2000 då verksamheten av-
slutades helt. Vi har bl a köpt fotbollsdräkter
till barnen och dekorerat dem med FFR:s lo-
gotyp. Under verksamhetstiden var barnen väl-
digt sociala och positivt inställda till verksam-
heten och de samlades alltid efter fotbollen i
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föreningen för vidare aktiviteter.

Anledningen till att vi inte kunde förverkliga
våra ambitioner helt är att vi hade svårt med
att får fram frivilliga idrottsiledare som kunde
ta hand om dessa barn. Att arvodera sådana

ledare hade vi ingen möjlighet till; inte minst
på grund av att FFR beviljade oss bara
ca32 procent av det sökta beloppet. Situatio-
nen påverkades också av att Norsborg IF har
under de senaste tiden återtagit sin verksamhet
där flera av barnen som deltog i verksamheten
hos oss var engagerade tidigare. Flera av dessa

barn har nu återgått till Norsborg IF.

Vår ambition är att vi trots alla dessa svårig-

heter och de knappa ekonomiska möjligheterna
skall kunna utveckla barnidrotten till en bestå-
ende del av föreningens permanenta verksam-
het.

Betriiffande kostnadsredovisningen kan vi kon-
statera att vi var tvungna att skjuta till med en

större summa än det av FFR beviljade sum-
man för att det överhuvudtaget skulle något av

projektet.

Som resultat i följd av projekt har ca 30 barn i
åldrarna 7 - 13 fortfarande tränat fotboll i syfte
att under är 2001 bilda ett par fotbollslag i
dessa åldrar.

"Det lilla steget" - Ett firsök
att skapa en bro mellan olika
kulturer Amatör teaterverk-

samhet med inslag från olika
liinder

Under verksamhetsperioden hctr medlenmtarna i föreningen
sketcher och teater förestcillningar Från vcinster: Pero Dag,

Period: I februari - 20 december 2000.

Projektledare: Chamoun Chammas

Bakgrund
Fittja är ett mångkulturellt bostadsområde. Här
talas det ca 100 språk och man kan möta in-
slag från flera olika kulturer som har sitt ur-
sprung i olika världsdelar. Denna kulturella

>,:r,*af.iT-\a ;
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vid flera tillfcillen Ltppvisat någrct
Periyan Yaman, Behiye Poli.

#,&
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mångfald betraktar vi som en rikedom. Det giil-
ler att kunna ta vara på denna rikedom.

I våra dagar talas det mycket om "integration",
vilket är högaktuellt för Fittja. Vi tror inte att
människorna kan integreras i samhrillet om inte
också deras kulturella vanor, seder och bruk
får en möjlighet att slå rötter i den omgivning
de lever i. Vi menar att integrationen omöjli-
gen kan lyckas om man klipper bort dessa olika
etniska gruppers band med den egna kulturen
och i stället injicerar dem med vad som är
brukligt i det nya samhället.

För att lyckas få människor att kiinna sig hemma
i det svenska samhäilet, vilket är den vikti-
gaste förutsättningen för integrationen, måste
de ges möjlighet att bibehålla sin kulturella siir-
art samtidigt som man skall försöka införa in-
slag från det nya samhällets kultur i deras var-
dag.

Teaterverksamhet är något relativt nytt sätt för
flertalet av de i Fittja representerade folkgrup-
perna att ge uttryck för sina upplevelser och
avreagera sina problem. Vi är dock överty-
gande om att teater är en av de bästa vägarna
att få miinniskor att umgås överkulturgränsema
samt engageras i något där i princip alla be-
rörs av. Ty genom teater kan man både över-
brygga kulturkonflikter, språkproblematiken

Eftersom
intresset.för
teater finns hos
medlemmar cir
denna verksom-
het högpriori-
terad av inte
minst kvin-

och ge uttryck för alla tänkbara önskemåI och
upplevelser.

Att engagera barn och ungdomar i teaterverk-
samhet är naturligtvis ingen lätt uppgift. Det
som vi i Bethnahrin Kulturföreningen vill göra
är ett litet steg i den stora frågan "integratio-
nentt. Men lyckas vi med detta "kultur-
laboratorium" så som vi tror att vi skall, då
har vi kommit ett stort steg på vägen. Eftersom
detta är: ett fcirsöksverksamhet och vi börjar i
mindre skala, kallar vi projektet för "det lilla
steget".

Syfte
Projektet har dubbla syften. Det ena är att del-
tagarna skall genom teaterverksamheten som
både iir kulturförmedlande och underhållande,
stimuleras till en meningsfull tillvaro. Det an-
dra syftet är att genom verksamheten bereda
möjligheten till barn och ungdomar med olika
etnisk-kulturell bakgrund att träffas och umgås
på ett naturligt sätt. Det är så vi har tänkt att
skapa en bro mellan olika kulturer och stimu-
lera de till att integreras i samhället.
Sökt belopp:100 000 kr
Beviljat belopp: 15 000 kr

Slutrapport
Med den lilla summa pengar vi fick har vi
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endast kunnat sritta igång verksamheten i
BKF.
Eftersom intresset inom teaterfinns hos med-
lemmar, denna verksamhet r)r högprioriterat
inte minst ctv kvinnor och barn. Teater-
verksamheten pågår på ett mycket tillfreds-
stcillande sritt då en storgrupp av barn och
kvinnor har träning ett por gånger i veckan.

Under verksamhetsperioden har vidJlera till-
fcillen uppvisats några sketcher och övriga
t e at e rfö re s t tillnin g ar.

träffa andra tjejer för ett framtida samarbete.
Föreningen sökte bidrag hos kommunen för att
starta ett projekt. Projektets huvudsyfte är att
skapa intresse om föreningslivet bland unga
tjejer och därmed engagera dem mera aktivt i
olika föreningar.

Botkyrka kommun insåg vikten av ett sådant
projekt och beviljade BKF 90 000 kr för att
genomföra pro.jektet.

Dessa aktiviteter har vi
genomfört under första delen

aY projektet

- Söndagen den 21 september 2000, kl.
18.00 - 20.00 hade vi vårt första möte i
föreningen där vi planerade hur vi skulle
gå tillväga med projektet och på ett ungefär
vilka tidplaner vi kunde räkna med.

- Vi gick ut med information om projektet
bland olika föreningar i kommunen,
annonserade i olika lokala tidningar, satte
upp lappar på olika anslagstavlor, ringde
runt bland folk som vi kände o s v.

"Att engagera unga tjejer
i föreningslivet"

Sammanställd av'. Yuvana Poli
Proj ektledare.' Behiye Yaman och

Yuvana Poli

Unga tjejer har det inte alltid så lätt att komma
in i en förening och vara en aktiv medlem där,
eftersom de inte vet hur en förening fungerar,
vad det innebär att sitta med i en styrelse och
hurmycketman som
medlemi en förening 

,,

kan påverka dess ak-
tiviteter. Bethnahrin
Kulturföreningen i
Botkyrka (BKF)
kände sig manad att
starta ett projekt som
skulle rikta sig till
dejer i åldern mellan
13 och 22 är. Me-
ningen var att tjejer
från olika folkgrup-
per och organisatio-
ner skulle få möjlig-
het att vidga sina 

ikunskaper t 
!;

föreningsteknik och Projektets huvuclsyfte (ir att skapa intresse om föreningslivet bland unga
tjejer och dcirmed engagera dem mera aktivt i olika verksamhetsområden.
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- Den 25 september 2000 besökte vi den
nybildade kvinnoföreningen i Norsborg, där
vi träffade mediemmarna och informerade om
vår projekt. De visade ett stort intresse och
lovade att sprida informationen vidare bland
deras medlemmar. Där lärde vi även
Christine Chambay fran Kunskapslyftet kiinna
och bestiimde ett möte med henne.

- Christfne Chamba], Yuvana och Behiye
träffades den 28 september 2000 i föreningen
för att ta reda på vilka möjligheter
Kunskapslyftet har att hjälpa oss med olika
kurser o s v. Christine föreslog att hon skulle
hålla ett Workshop i föreningsteknik på ett
rolig och ungdomligt sätt. Den skulle vara
fördelat på två gånger. Ett nytt möte planerad
till den 13 oktober.

- Den 6 oktober 2000 träffas Behiye och
Yuvana för att gå igenom det som har hänt
hittills.

- Yuvana, Behiye och Christine har ett
planeringsmöte inför första träffen med
tjejerna den 13 oktober 2000. Där fördelar
vi arbetsuppgifterna, programinnehållet och
skissade på ett enkät som skulle fördelas
bland deltagarna.

- Den 16 oktober återtraff för vidare planering
av förta träffen.

- Så var det iintligen dags för informationsmötet
den 22 oktober kl. 16.00 - 18.00. Vi
förberedde smörgåsar, dricka, frukt och annat
gott. Våra ambitioner var att minst 30 tjejer
skuile dyka upp, men det visade sig att det är
svårt att rycka tjejerna från sina andra
intressen en söndagseftermiddag. Sammanlagt
dök det upp bara 10 tjejer. Men en tröst är
väl att de som kom, verkligen visade ett
enormt intresse och de lovade att ta med sig
andra kompissar till de kommande aktiviteter.
(De flesta höll vad de lovade!)

- Yuvana och Behiya på eftermöte den 1

november för utvärdering av infomötet och
genomgång av de ifyllda enkäten.

- Första delen av Workshopen i föreningsteknik

hölls den 4 november. Mycket lyckad!
- Yuvana och Behiya på eftermöte den 8

november för utvärdering av Workshopen och
planering inför kommande B owlingkväll.

- Fredagen den 10 november 2000 kl. 19.00 -
22.00 Bowlingkväll i Vårby bowlinghall.
Tjejerna tyckte det var jätte roligt.

- Yuvana och Behiya på eftermöte den 29
september för utvärdering av Bowlingkvällen
och planering inför andra delen av
Workshopen.

- Andra delen av Workshopen i föreningsteknik
hölls den 2 december. Även den mycket
lyckad.

- Yuvana och Behiya på eftermöte den 11

december för utvrirdering av Workshopen och
planering inför Restaurangbesöket med
tjejerna.

- Den 15 december åkte vi in till stan för att
äta på ett Mongolisk restaurang. De flesta
tjejer i gruppen var med och det blev en
mycket lyckad kväll för oss alla.

- Yuvana och Behiya på eftermöte den 8 januari
2001 för utvtirdering av restaurangbesöket
och planering inför nästa träff.

- Träffmed gruppen i föreningen den l6januari
200t. Vi diskuterade om hur vi viIl gå vidare
med projektet.

Sammanfattning
Det iir det som vi har gjort fram till i dag.

Jag tycker att de tjejer som ör med i gruppen
iir mycket ambitiösa och vill verkligen satsa
på det hör projektet. De kommer hela tiden
med viildigt bra förslag och idöer om vilka
aktiviteter man kan genomfiira. På vår sista
möte kom det fram att några av de till och
med känner sig så pass mogna att leda egna
projekt. Jag tycker att vi iin så länge har nått
upp till de målen som vi hade satt upp fiir oss

och som det ser ut kommer detta projekt att
lämna efter sig några mycket duktiga tjejer
som hur liitt som helst finner sin plats i en

förening.

34 BKF december 2000 (6750)



"Nattvandrarna i Hallunda/Norsborg"

Av : Fehmi B arkarmo/Proj ektledare

Bakgrund
Att nattvandringar behövs har man alltid varit överens om från alla håll. Försök har
giorts tidigare i Hallunda/Norsborg vid några tillfällen. Men varje gång har det runnit ut i
sanden. Om orsakerna kan jag inte uttala mig eftersom jag själv inte var delaktig i verk-
samheten vid den tiden. Men en förklaring kan vara att det inte fanns någon som höll i
organisationsfrågor och marknadsföring för att kunna engagera invånarna, vilket ju är
målet. Jag kan inte tro att en tångsiktig och regelbundet återkommande aktivitet som
nattvandringar kan lyckas enbart med frivilliga krafter, än mindre om man skall förlita sig
enbart till personer aktiva inom föreningslivet, personer vars tid och energi knappt
räcker till att hålla den egna föreningen igång. Det är antagligen vad fallet har varit tidi-
gare.
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Aldrig fön har lokala
p re s s en uppmcirksammat
nattv andrin g sv e rks amhe t e n
som i det hdr pro.jektet.

Nytt försök - nya
arbetsformer

På försommaren 2000 lade trygghetsgruppen
fram förslag till områdesgruppen för Hallunda/
Norsborg om att ett nattvandringsprojekt bör
startas i hösten 2000. Tanken är att projektet
skall pågå i tre år och att efter projekttidens
slut skall verksamheten på ett naturligt sätt dri-
vas av invånarna själva. För att lyckas med

detta var det viktigt att verksamheten bedrevs
från början på ett professionellt sätt genom att
en anställd projektledare håller i alla trådar.
En verksamhet som inte 2ir förankrad hos invå-
narna kan aldrig komma att fortsätta med just
invånarnas insatser. I riktlinjerna utökas sam-
arbetspartner till att omfatta flera aktörer i el-
ler med anknytning till området, bl a social-
förvaltningen, Botkyrkabyggen, skolan, när-
polisen etcetera.

Fffisäffi F l-i.:.,,,, l:",,iir',.i -i---.,,,
Ff*r,t Biiriss i 6!di*, F,,*-;,:.:;l;, t,;."".':'
i${ts-.&*$t** **W .. ,i.J ,i,,,ri;, sl, riiirii a:
#*{tiäB@fti*ffii s*tu ,+"$* 1,/Å-+:d ji+i11+-

,iffi!i6#t!!§+. n-r: Ilij:.i;!j:rii+:jjnn iii
'lgi&*&es*{§ie*{st,- rnl!r:. :l

,ti iilt #iiiiijjjriiiisj, t,, 'i i,,. +..,+,:,j rj.i :rs i-:i:::):\a' :

::: s:Ä#* Wae,*:#ri. ls\}+jtir srl{::r:itu

,n,;,,,+"s;ö.srl+iiäil..;;i i*,sii.**iinirru,. . {,rir .i-*'.'*,,,,*. x. * - : 
jj:ri jErr'*qt:rii:r+ a+:

iiiiiii;l-::ll _ :: :::::. ii. ,, ,. .::::.,....:,, , ,,,,,:,,,t4r+,lf;i; : @,+ . f*g1*wli*ek.ww

35 BKF december 2000 (6750)



En kulturförening
tar ansvaret

Det är inte ovanligt att nlir det gäller projekt-
verksamhet som omfattar ett större geografiskt
område förväntas det att det är någon myndig-
het som ansvarar för såväl planeringen som ge-
nomförandet av verksamheten. Nu skulle det bli
annorlunda. I Bethnahrin kulturföreningen i Bot-
kyrka (BKF) satte diskussionerna igång så forr
det blev känt att ett sådant projekt skulle star-
tas. Ty ungdomsfrågor har alltid legat kiirt om
hjärtat hos BKF. Den första frågan som då väck-
tes inom föreningen vil om inte vi som fören-
ing kunde göra en insats. Hiir fanns både vilja
och kompetens. Det enda som saknades var nöd-
vändiga ekonomiska resurser. Och eftersom man
från kommunalt håll var i färd med planerna för
ett sådant projekt såg man i BKF projektet som
skräddarsytt att ta huvudansvaret for.
Förhandiingar mellan BKF och Kultur- och
Fritidsförvaltningen fördes och avtal skrevs.
Från BKF utsågs undertecknad till projektledare
och den 1 oktober påbörjades arbetet. I början
var det ingen som vågade sig på att gissa hur
bra det skulle gå. Men om vi eventuellt skulle
misslyckas var det ingen som ens tänkte på. Ty
med de ambitioner och den entusiasm som fanns
hos alla inblandade blev tanken på ett misslyck-
ande mycket avlägsen, för att inte säga
obefintligt.
Sedan starten i början av oktober 2000 har det
bedrivits en massiv informationskampanj vars
like är svår att skåda i Botkyrka kommuns his-
toria; flygblad som delades ut i tusental, per-
sonligt deltagande i skolornas personalmöten,
intervjuer i olika tidningar och särskilt inslag i
TV-NU. Och det har inte varit förgäves. Idag
har vi 25 personer som deltar i nattvandringa-
ma och antalet deltagare väntas öka. Vi har även
anordnat en utbildning som polisen i Hallunda
höll i, i ämnet "vad vi får och inte får göra" när
vi är ute och vandrar. Vi planerar också för en
ABC utbildning i sjukvård. Nattvandringarna
startades tisdagen den 12 december och sedan
dess nattvandrar vi varje fredag.

Vad uppnår vi med
nattvandringar ?

Först vill jag säga att konkret resultat skall inte
förväntas inom loppet av några veckor eller
några månader. Effekten av sådan verksamhet
kan bli mättbar först efter lång tid framöver och
det möjligen genom statistik över anmälda brott
i området. Det enda som för övrigt skulle kunna
vara ett mått på resultatet av nattvandringarna
är hur pass tryggt invånarna upplever området.
Att man under några gångers nattvandringar inte
påtraffat några nämnvzirda händelser får inte tol-
kas som att nattvandringarna skulle vara över-
flödiga. När saker och ting skall inträffa kan
man inte veta i förväg. Dessutom kan det mycket
väl vara så att det inte händer särskilt mycket
när vi är ute och nattvandrarjust på grund av att
nattvandrarna är ute och visar att vi finns till
och att vi bryr oss om vad som händer i vårt
bostadsområde. Det rir vad jag kallar för "att
förebygga brott genom att synas". Och det tän-
ker vi fortsätta med!

Sammanfattning
Jag iir övertygad om att Bethnahrin
Kulturfireningen har mycket att vinna på ett
.fortsatt ansvarstagande för
nattvandringarna. Ambitionen att vilja göra
en insats i tryggheten i området förhöjer
ftireningens status avs eviird. Detta fi)rutsätter
givetvis en större delaktighet från
medlemmarnas sida. HittiUs har mqn varit
något avvaktande och med riitta velat se en
blandad deltagarskara utav invånarna i
området och inte bara medlemmarnd. i BKF,
Men jag tvivlar inte på att medlemmarna
kommer att stiilla upp i större utsträckning
niir nöden kriiver. Slutligen vill jag rikta ett
varmt tack till alla samarbetspartners och
övriga medarbetare såviil inom BKF som
individer utanför organisationen för deras
oavbrutna stöd och uppmuntran utan vilket
jag hade inte klarat av uppgiften. Ett siirskilt
tack vill jag rikta till alla nattvondrare, ty det
iir de som är kiirnan i hela verksamheten.
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Medlems- och
samarb ets o rganis ationer

** {<8 *** g*8 * {<* g* *89 *****
#§$$ fi§kä,.,Un§döffi§.

förbundet (AUF)

Fakta:
AUF är den första riksorganisationen som
antagit BKF som fullviirdig medlem, datumet
var 9l -06-13. Förbundets ändamål set ut enligt
följande:

§ 2 ÄNnanrÅ1,

2:I AUF är partipolitiskt och religöst
obunden.

AUFskall:
2:2 vara förenande organ för de lokala

assyriska ungdomsföreningar.
2:3 arbeta för att bevara det assyriska språket

samt väma omden assyriskakulturen och
bidra till dess vidareutveckling

2:4 verka förutveckling och ökning av de

lokala föreningarna inom landets
kommuner.

2:5 främja studje- och idrottsverksamhet.
2:6 söka samarbete bland vårt folk oavsett

benåimning

2:l främja demokrati och jämlikhet mellan
könen både inom organisation och i
samhället i övrigt.

2:8 vara drivande kraften i ungdoms-

verksamheten och samtidigt uppmuntra
till aktivt engagemang i samhället.

2:9 bidra till att barn och ungdomar utvecklas
till tvåsprakiga samhällsindivider.

2: 10 söka samarbete med andra ungdoms-
organisationer.

2:I1 verka i samarbete med Assyriska
Riksforbundet i Sverige, ARS.

2:12 verkaför upprättandet av ungdomsorg-
anisationer ddr assyriska ungdomar finns
världen över.

Sedan BKF's medlemskap hos AUF har
samarbetet varit givande och positiv. En
medlem från BKF är styrelseledamot i AUF
sedan ett par år tillbaka.

Gångna året med Assyriska
Ungdomsförbundet i

Sverige (AUF)
Av: Ninos Poh

Den här skrivelsen handlar om
verksamhetsperioden 200012001,
Bethnahrin Kulturftirening i Botkyrka (BKF)
med Assyriska Ungdomsftirbundet i Sverige
(AUF).

Föreningens engagemang i förbundet, vilka
samarbeten man har haft och slutligen olika
aktiviteter.
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Samarbeten och aktiviteter

Eftersom det ligger i föreningens policy att
alltid vara öppen för och välkomna samarbeten

och aktiviteter med andra instanser, har det inte
varit några problem med att få en hjälp på
vägen från föreningens sida. I synnerhet då

aktiviteten gäller ungdomar. Men man kan inte
påstå att,samarbetet med förbundet är stort då
föreningens ungdomssektion till största delen
lagt ner ett stort arbete på föreningens
ungdomar och aktiviteter. Detta är inget
negativt, tvärtemot, det är bara positivt och
glädjande då man från förbundets sida vill se

mera sj iilvgående och aktiva ungdomssektioner
ute i lokalföreningarna. Det är ett sådant arbete

förbundet finns till för, att kunna hjälpa till och
bidra i sektionernas arbeten och organisering.

Om man går över till aktiviteterna som
arrangerats av förbundet och sedan föreningen
märker man diir att BKF varit mycket aktiv i
Assyriska Ungdomsförbundets aktiviteter. I
AUF's idrottsturneringar har man deltagit med
ett lag runtom i Sverige. Sedan anordnade
förbundet en ungdomskonferens för alla

ungdomssektioner i Sverige i vilken även vår
förening deltog i. Konferensen tog upp frågor
som hade med sektionernas dagliga arbete att
göra, vilka hinder som finns, varför
ungdomarna inte engagerar sig i föreningslivet,
hur AUF kan bidra ungdomssektionerara i deras

arbete,

Efter detta startade förbundets Internationella
och Hemlandsutskott (IHU) med ett projekt
som AUF arbetat i över två år med, projektet
Röd Snö. Projektet skall sprida information och
kunskap om folkmordet och det som i folkmun
kallas "Seyfo". Man stafiade med en serie
veckoslutskurser på tre och har där haft väldigt
intressanta diskussioner med kunniga
föreläsare som riksdagsledamöter, doktorander,
media och kyrkan. Deltagarna har i stort sett
varit desamma på samtliga kurser och man
förväntas nu se den här kunskapen sprida sig
ner i föreningarna och bland ungdomama. Även
här har föreningen haft ett stort arbete i Röd
Snö projektet som arrangör och övergripande
ansvar över hela projektet.

Som avslutning på aktiviteterna år 2000 hade

AUF's veckoslutskurser har alltid varit attraktiya
deltagit och yarit med vid planeringen ay dessa.

. Ungdomar från BKF har ncistan vid varje tillftille
(Bilden (ir tagen ur tidskriften Hujådå)
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AUF i slutet av året en föreläsning i vår
förening. Föreläsningen handlade om förbundet
och dess syn på ungdomarna och
ungdomsarbetet. Det var mycket givande då

BKF's medlemmar blev mer insatta i AUF's
arbete och strävan i vårt assyriska kulturella
arv nationellt som internationellt.

Summering
Förväntningarna var höga på vår förenings
ungdomssektion. Man kanske inte uppnådde de

högt uppsatta målen till fullo men ska det aktiva
engagemangetbåde i föreningen och i förbundet
jämföras med andra ungdomssektioner ute i
landet ligger vår förening väldigt bra till.
Assyriska Ungdomsförbundet nämner överallt
var förening som ett exempel på hur en förening
skall vara. Eller bör vara i den nya tiden och
nya generationen som våra föreningar utsätts
för. Men självklart skall detta inte översättas
till att man är nöjd med sitt arbete som
ungdomar och ungdomssektion. Utan Det finns
fortfarande en hel del kvar att uträtta och det
ständiga arbetet i att kunna komma fram till
ungdomama och de yngre på nya stimulerande
sätt kommer alltid att vara en utmaning för oss

ungdomar aktirra i föreningslivet. Det är dags
för våra ungdomar att sätta in den högre viixeln !

Den22 mars 1999 * kort efter att ha flyttat till
sina nya lokaler, så hade BKF skickat ny en

ansökan om medlemskap hos ARS. Till
ansökan bifogades samtliga handlingar som
skulle utgöra underlag för antagandet till
medlemskap. Efter flera telefonsamtal och
möten med ARS styrelseledning erhöll BKF
ett brev daterat 5 november 1999, där man
avslår återigen ansökan med följande
motivering:

'äRS beslut av den 12 juni 1999 angående
Er ansökan ör som ftiljande: Eftersom det
har framkommit qtt det föreligger dubbel-
medlemskap i föreningen dvs. en del
medlemmar i Er förening iir samtliga
medlemmar i andra assyriska föreningar
har ARS styrelsen beslutat att avslå Er
ansökan jml paragraf 4 i ARS stadgar ont
dubbelmedlemskap.
Bethnahrin Föreningen i Botkyrka iir dock
välkommen att liimnq en ny ansökan när
frågan (om dubbel-medlemskap) är löst och
det har gått 6 (sex) månader efter styrelsen
beslut. Detta sammanfaller alltså under
januari 2000."
(Undertecknat sv dåvarande ordfiirande.)

Den 18 december 1999 förnyades återigen
ansökan skiftligt medhzinvisning till de tidigare
insända uppgifter samt att dubbelmedlemskaps
frågan har lösts på ett förnuftigt sätt.

Ca 10 månader efter dvs. den 26 september
2000 erhöll BKF ett svar som lyder enligt
följ ande protokollutdrag :

Protokollutdrag
Följande är ett utdrag ur protokolletfi)rt vid
styrelsemötet för Assyriska Riksförbundet
den 27 februari 2000 i Assyriska
B abylo nfiire ning e n i J ö nköping.

§ 10. Ansökan om medlemskap
Beth-Nahrin Kulturfiirening i Norsborg har
ånyo ansökt om medlennskap i ARS.
Föreningen liimnade redan 1999 in ansökan
som på grund av olika skiil inte ftljts upp.

AS,§YRISI(Ä ,., 
, ,,

RIKSTÖRBUNDET
r svERrGE (ARS)

Kort efter när BKF bildades våren 199J, an-
sökte dåvarande styrelse om medlemskap hos
ARS. Ansökan avslogs med motivering att två
as syriska föreningar inom sarnma verksamhets-

område inte får bildas.

Den 13 juni 1997 antogs BKF som medlem
hos AUF - assyriska ungdomsförbundet, trots
att ARS hade avslagit BKF's ansökan. Som
bekant är AUF en delorganisation till ARS.

Under samma år antogs BKF som
samarbetsförening och senare som medlem hos
Assyriska Distriktet i Stockholm - ADS.
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Representanter från styrelsen triiffade den
25/2 fiireningens ordfirande George Aydin.

Styrelsen beslutar:

- anta Bethnahrin kulturförening i
Norsborg som medlemskap i ARS under
förutsiittning att föreningen snarast
inkommer med medlems-register och övrig
underlag såsom fi)reskrivs i ARS stadga §4.

Rätt utdraget intygas:
(kanslisten för ARS) Södertälje, 2000-09-26
Strax därefter lämnades kopia på medlems-
registret från BKF personligen av ordförande.
Till skrivandetsstund januari 2000 har svar
ännu inte erhållits om förtydligandet av med-
lemskapet hos ARS. Det är BKF's förhopp-
ning att förbundsstyrelsen behandlar iirendet på

ett sätt som anstår ARS.
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Assyriska Distriktet i Stockholm (ADS) inbjöd
BKF att delta i distriktets årsmöte den 14 maj
2000 med 4 representanter.

Med hänvisningar till styreisens beslut av den

18 augusti 1999 som sammanfattas med att

BKF tillsvidare fryser sin verksamhet inom
distriktet i avvaktan päatt en lösning uppnås
mellan ADS och ARS, samt att ingen änd-
ring har skett i denna fråga sedan dess, be-
slutar styrelsen att följa det tidigare beslutet.
Styrelsen anser därför att närvaro i ADS års-

möte är onödigt men att BKF skall skicka
skriftliga lyckoönskningar till årsmötet.
BKF's medlemskap i distriktet kvarstår.

Sammanfattning
Det zir viktigt att ADS fortsätter sin verksamhet
i stor Stockholm, inte minst för att stödja ARS
med decentralisering av verksamheten.

Förutsättningen för att vara framgångsrik i
verksamheten, är en god dialog mellan for-
bundsstyrelsen, ADS. Samt övriga föreningar
i stor Stockholm. Utan riktig dialog kan en väl-
fun gerande verks amhet aldri g komma tillstånd,
varken på riks, läns eller lokala planen.

BKF föreslår
a) Att ADS skapar en fin dialog med ARS

och får erkännande av distriktets
fortsatt existens.

b) Överenskommelse mellan ADS - ARS
bör träffas ddr man klargör respektive
organisations verksamhetsområde.

c) Om man kommer fram till en
överenskommelse enligt punkt a) och
b) bör ARS uppmana sina lokala

Av: Fehmi Barkarmo, Sekreterare i SAB
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A§§yri§ka distriktet
i Stockholm (ADS)

föreningar i Stockholms län att åter
uppta distriktets verksamhet på ett mera
seriöst sätt.

fr1!{, FsSs{ffi cskså,&i W:iii*xks*$Ihiå:§. rtrfi

S amarbetskommitt6n för
assyriska ftireningar i

Botkyrka (SAB)

:Tl:l*Y L.'.
x*-+tt
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, Råji N.
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Inledning
Om SAB-Samarbetskommittdn för assyriska
föreningar i Botkyrka, har det skrivits även i
föregående verksamhetsberättelse. Jag tycker
därför att det vore överflödig att på nytt skriva
om hur och varför SAB bildades. Jag kommer
i stället att koncentrera mrg på huruvida SAB
har förtjänat sitt syfte under verksamhetsåret
samt vilka förutsättningar som finns att uppnå
målet med SAB. Jag kommer också att beröra
de bedrivna aktiviteterna hittills och
svårigheterna som upplevdes i genomförandet
av dessa. De slutsatser som jag drar här är

" ,r,,j
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naturligtvis mina egna och skall inte belastas
BKF.

Gemensamma aktiviteter
När styrelsen i början av 200 tog fram en
verksamhetsplan, tog man främst hänsyn till att
aktiviteterna skulle vara sådana att man kunde
samla medlemmarna i olika föreningar till en
"nationell samling" där den gemensamma
nämnaren, den nationella samhörigheten, var
påtaglig genom dessa aktiviteter. På så vis ville
vi få medlemmarna att inte bara i teorin utan
även i praktiken komma underfund med att vi
faktiskt tillhör ett och sarnma folk, med sarnma
språk och kulturtraditioner torts vissa små
skillnader i sättet på vilket man firar
högtidligheterna och trots de skillnader som
förekommer i utövandet av religionen. Ty alla
dessa skillnader iir marginella och får enligt
min mening inte överdrivas till att utgöra
gränser mellan medlemmama i olika föreningar.

Det var ju också grundtanken med bildandet
av SAB att genom den gemensamma
verksamheten skapa en plattform för
medlemmarna att träffas och umgås med
varaldra, stifta bekantskap och kanske längre
fram aktualisera ett återförenande av dessa
föreningar, kanske inte allamen åtminstone en
del av dessa.

Med hänsyn taget till detta blev också valet av
aktiviteterna begränsat. Å andra sidan tycker
jag att vi skulle ändå inte kunna ta på oss vilka
aktiviteter som helst då vi ännu befann oss i
bör1an av samarbetet och inte var beredda på
de svårigheter som skuile komma att dyka upp.
Vi valde därför att för år 2000 bedriva sådana
aktiviteter som alla medlemsföreningar av
tradition skulle försöka att bedriva ändå.
Skillnaden var att vi skulle nu göra detta
tillsammans. De aktiviteter som genomfördes
i SABs regi under verksamhetsåret var
följande:
- MinnesdagförNaumFaik

Firandet av det assyriska nyåret 1:a april
Familjefestivalen i Fittja
Assyriska martyrernas dag

Det finns även svårigheter
Utöver dessa hade man en rad andra aktiviteter
i planeringen. Men dessakunde inte genomföras
av olika skäll. Om jag skall säga några ord
angående hur det har varit att genomfcira dessa
aktiviteter så vill jag först och främst
understryka att genomförandet av sådana
aktiviteter är ovärderliga för vår nationella
sammanhållning och även sett i en längre
tidsperspektiv i fråga om en eventuell nåirmande
till varandra, om än inte forenande. Det har
också varit en fantastisk upplevelse att arbeta
ihop med medlemmar från olika föreningar,
ibland personer som man aldrig tidigare har
träffat. På så sätt tror jag att det var en stor
uppmaning för alla aktiva inom SAB. Glädje
upplevelsen var oerhörd vid alla tillfällen
såväl hos deltagarna som arrangörerna ochjag
tror inte att någon av oss har för en sekund
ångrat sig för de uppoffringar vi var tvungna
att göra.

Men naturligtvis fanns det även svårigheter. Det
finns snarare brister i genomförandet av
samarbetet i stort. Svårigheterna beror framför
allt på vi från början inte hade en färdig modell
att på ett enkelt sätt omsätta id6erna i praktiken
utan att trampa på någon parts demokratiska
rättigheter. Alltså skulle alla behandlas strikt
rättvist och utan den minsta avvikelsen från
principen om "jämlikheten". Detta arbetssätt
betyder att vi i praktiken måste tillämpa en sk
direktdemokrati. Alla beslut, små som stora,
måste tillfrågas alla. Men det var lättare sagt
än gjort.

Så småningommrirkte vi att många av våra små
konflikter faktiskt bottnade i att ingen av oss
hade friheten att agera på egen hand utan alla
måste rådfrågas i alla frågor. Situationen blev
i det närmaste outhärdligt så tillvida att
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styrelsen valde att lägga verksamheten på is
flera månader i rad. Sent omsides bestämde
man sig för ett annat arbetssätt, nämligen att en

eller högst två föreningar skall få i uppdrag
och befogenhet att genomföra den
överenskomna aktiviteten utan inblandning i
organiseringen från de andra föreningarna.
Dock skall styrelsen även i fortsättningen ha

bestämmanderätt i viktiga frågor kring
aktiviteterna. Den här modellen är ännu inte
riktigt beprövad inom SAB. Och det kommer
säkert att finnas en del svårigheter även där.

Men jag, liksom övriga styrelsen, rir övertygade
om att det är den rätta modellen för samarbetet
i större affangemang om det skall fungera
tillfredsställande.

Vad gäller bristerna i samarbetet i övrigt vill
jag rikta kritik till alla medlemsföreningar på
grund av dålig information till sina respektive
medlemmar. Det kan naturligtvis finnas en och
annan förening sompåstår sig hagjort sitt. Men
överlag tycker jag att styrelserna i alla
föreningar har varit mycket nonchalanta nrir det
gäller att förankra SAB frågan bland sina
medlemmar och än mer att involvera dessa i
detta samarbete. Det är inte utan vidare som
jag drar den här slutsatsen. Ty åtskilliga gånger
har det förekommit att i en och samma förening
var det ingen som viste vad som skulle göras
vid det aktuella tillfället, möjligen utom
representanten som sitter i SABs styrelse. Detta
tyder på att kommunikationen och
informationen om SAB har inte fungerat så som
det borde ens inom själva styrelserna.
Kritiken som sådan måste bli än skarpare mot
styrelserna i fråga om informationen till övriga
medlemmar inom respektive förening. Ty att
förankra SAB-frågorna inom den egna
föreningen är återigen en uppgift för styrelsen.
Här vill jag påminna om syftet och målet med
SAB och måste därvid ställa frågan: Hur kan
SAB t1äna sitt syfte och hur kan vi uppnå målet
med SAB om informationen skall stanna vid
några få personer inom föreningarna? Vidare

måste jag ställa frågan; hur kan vi medlemmar
i olika föreningar beblandas och umgås med
varandra om inte frågorna förankras hos
medlemsskarorna? Svaret på dessa frågor kan
var och en som läser dessa rader själv räkna
ut.

Sammanfattning
För att kunna hålla regelbundna kontakter
föreningarna emellan och bedriva vissa
gemensamma aktiviteter, även om frågan om
en återförening av föreningarna verkar i
dagsläge avlägsen, är behovet av ett
samarbetsorgan som SAB utan tvekan stort. För
att samarbetet skall fungera bättre än vad som
har varit och skörda några frukterna därav
föreslår jag att föreningarna inom snar tid
samlas till ett rådslag där man diskuterar hela
frågan om SAB; att man dels gören utvtirdering
och dels ser över både riktlinjerna och
tillvägagångssättet i det praktiska arbetet.
Slutligen vill jag som representant för BKF
tacka för mig för de värdefulla erfarenheterna
jag fick från den gångna verksamhetsperioden
inom SAB. Nu när jag lämnar mitt uppdrag
inom SAB vill jag även tacka representanterna
för de andra föreningarna för deras goda
samarbetsvilja inom styreisen. (På sid. 50-51
kan du liisa talet om Naum Faiks dag.)

ABIF / ArbCtärnäS
bildningsförbund

Den 14 mars 2000 undertecknades
samarbetsavtal mellan ABF och BKF.
Syftet med avtalet är att tillsammans med ABF
planera och genomföra kultur- och
studieverksamheter samt genomföra utbildning
av cirkelledare och studieorganisatörer.
Samarbetet med ABF har pågått sedan
sommaren 1999.

Under verksamhets året 2000 har BKF
genomfört flera studiecirklar sombestod i form
av föreningsteknik, sy och matlagning,
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stresshantering.

Vi har även anordnat flera samkvämar med
kulturella inslag mm.

Sammanfattning
Att samarbeta med ABF har varit stor fördel-
aktigt. Det finns siikert mycket mer än det som
sagts ovan att genomföra genom detta samar-
bete. Därfor zir av stor vikt för BKF att fort-
sätta med detta samarbete men försöka utnyttja
de möjligheter som finns på ett mera effektivt
sätt.

Förslag:
a) Under är 2001utbilda via ABF minsr

2 studieorganisatörer.
b) Öka antalet studiecirklar mer än der

som varit gångna året
c) Satsa mer på kulturella verksam-

hetsområden.

,§AF l il rilaj,,:dtmohstiatiön

Föreningen har även i ar demonstrerat vid 1

maj tåget tillsammans med Socialdemokratema
i Botkyrka.

Furkoaö:fdsSyti*::tv

BKF har haft samarbete med Furkono lite mer
än andra organisationer av naturliga skäI. Det
är många BKF medlemmar som sympatiserar
Furkonos verksamhet och det är också många
personer som är aktiva medlemmar.

Samarbetet har naturligtvis inneburit stora
fördelar för BKF men samtidigt vissa nackdelar
vid olika frågor.
När Assyria TV startade under våren 2000
hjälpte BKF Furkono med många praktiska
frågor.
BKF bidrog även TV:n ekonomiskt och gjorde
insamling bland medlemmarna.

Sammanfattning och förslag
a) Eftersom de flesta medlemmar inom

GFA även är medlemmar inom BKF
har de lika rätt art påverka på de
presidiemöten som hålls för alla
medlemmar dock under ftirutsättning
att de agerar som enskilt medlem
och inte i egenskap av GFA
representanter. Är det sedan frågor
som rör GFA och dess intressen ser
styrelsen gärna att de i första hand tar
kontakt med kontaktpersonerna innan
de går ur med det på våra offentliga
sammanträden. På så sätt kan praktiska
frågor lösas effektivare utan att riskera
irritationer bland de berörda parterna.

b) Ett ömsesidigt förtroende mellan
Furkono och BKF är grunden för en
fungerande och givande samarbete.

F ir$e,,, F öreningsråd (F F R)

FI--TT--Ir

TORENINGSNÅ»
Av. Aziz Poli
FFR bildades under 1998 på uppsrag av
Botkyrka kommun till Fittja pro.jektet som är
en del av regeringens storstatssatsningen.

Den har ca. 30 tal föreningar som är verksamma
i Fittja. Redan under bildandet hade man sökt
projektbidrag till en samordningsprojekt som
består av fyra olika grenar, nämligen kultur,
idrott, utbildning och media- själva pro.jektet
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syftar ti1l en samordning av verksamheten i de

Ca. 40 registrerade föreningar i Fittja samt
integrera de i svenskt föreningsliv och
samhällsliv.

FFR fick en miljon kr. i bidrag till sitt
projekt av Fittja projektet i slutet av 1999.Dä
började ,man planera och samordna
verksamheten bland föreningarna i området
som kulturbro, kurser i föreningsteknik,
poesiafton, nattvandring av wxna, Fitd a kultur
och familjefestivalen som blev en succö,
byggde teatern, bildandet av gemensamma
idrottskommitte m.m. Utöver det har FFR
stödjat medlemsföreningarna med sina lokala
projekt.Det var extra stöd för att föreningslivet
skall blomstra i området.

BKF:s roll i FFR:s
verksamhet

Redan från starten har BKF tagit ställ-
ning för bildandet av rådet och därför har
den satsat ordentlig och varit mycket aktivt i
förberedelsearbetet när det gäller stadgar,
kontakter och rådets 1.a årsmöte.

Det var viktigt för Bethnahrin kultur-
föreningen att den nya organisationen ska
fungera för att BKF är for samarbete och kul-
turutbyte mellan folkgrupper oavsett språk
och ursprung.

På rådets årsmöte valdes undertecknat
från BKF till ledningsgruppen som samord-
nare samt en representant i styrelsen som be-
står av representanter från medlems-
föreningar. Under andra årsmötet valdes un-
dertecknad till ledningsgruppen som vice ord-
förande och senare till ordförande för rådet
då den ordinarie ordförande avgick.

Under verksamhetsåret * 2000 har BKF
sökt projektbidrag hos FFR för att organisera
barnfotbollen och engagera barnen i kultu-

rella aktiviteter så som folkdans och teater.
Föreningen fick totalt 38.000 kr. för sina två
projekt. Bidraget hjälpte till att utveckla barn-
verksamheten i föreningen. De fick dans och
fotbollskläder till sina uppträdande och
träningar vilket spred glädje bland barnen.
BKF tackar för det.

Arbetssåttet i FFR
Rådet har sin styrelse som består av re-

presentanter från medlemsföreningar och en

ledningsgrupp som väljs vid årsmötet. Be-
slut tas av styrelsen med förslag från
ledningsgruppen.

FFR har verkat bra och intensivt. Det
var många möten och mycket ansvar. Det svå-
raste och jobbigaste var att diskutera och
komma fram till beslut om hur mycket av
sökta projekt bidrag skulle varje förening
beviljas. Vissa föreningar blev nöjda medan
andra missnöjda. Däremot blev dem surra
och drog sig ur verksamheten vilket som det
stred mot FFR:s syfte och mål som är för att
"föreningen skall verka för och ta emot och
föreslå gemensamma aktiviteter i Fittja samt
skapa förståelse och öka sammanhållningen
mellan Fitdas olika kulturer och nationalite-
ter".

Utöver detta var några föreningar utlo-
vade medel och stöd av någon/några i
ledningsgruppen vilket i sin tur skapade pro-
blem när man inte kunde hålia sina löften.

För att bli av med sådana problem i
framtiden har ledningen och rådets styrelse

- efter Bommersvik konferensen som hand-
lade om FFR:s framtid - beslutat att FFR
skall fortsätta sitt arbete med samordning när
det gäller information, utbildning, gemen-
samma aktiviteter och vara en remissinstans.
Den skall vara en länk mellan kommunen
och föreningar och ge ett administrativ stöd
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till medlemsföreningarna. Den skall inte han-
tera bidragsdelen längre. För sina verksam-
het skall FFR söka pengar både hos Fittja
satsningen och Botkyrka kommun.

Sammanfattning
FFR har gjort bra jobb. Men antal för-

eningar som var aktiva i rådets verksamhet
var för få. Framförallt de stora föreningar som
finns i området saknades i verksamheten.
BKF med några andra få föreningar spelade
stor roll i bildandet av FFR och dess verk-
samhet fram till skrivandets stund.

F örslag
För att dra in flera föreningar i verk-

samheten, bör ledningsgruppen besöka för-
eningarna och berätta om rådets mål och
syfte, tala om verksamheten och om hur vik-
tigt är att det blir samordning av gemen-
samma aktiviteter i Fitda och för dess barn.
Om FFR lyckas med detta, då kommer Fittja
och även övriga delar av Botkyrka att
blomstra och det dåliga rykten kommer att
ändras till det positiva i stället.

överens om nämligen att vi inte kunde ha ett
föreningsråd liggande på is. Det var mer el-
ler mindre en fråga om att vara eller icke vara.
Rätt som det är valdes man en ny styrelse, en
styrelse med den outtalade uppgiften att f'ör-
tydliga föreningsrådets roll och funktion. In
i den nya styrelsen valdes också underteck-
nad från Bethnahrin Kulturföreningen i Bot-
kyrka.

Styrelsen har arbetat mycket med att stärka
föreningarnas ställning inför kommunala organ
och allmänheten i övrigt. Det har inte varit en
lätt uppgift att samia föreningarna kring gemen-
samma intresseområden diir föreningsrådet var
tänkt att utgöra en samverkande organ. Den nya
styrelsen började med att genom en frågefor-
mulär låta föreningama själva komma till tals
i frågan om vilka arbetsuppgifter förenings-
rådet borde ta på sig. Därefter gjordes en verk-
samhetsplanering som utgick fran föreningamas
önskemål samt en budget planering.

På aktivitets sidan har föreningsrådet under
innevarande verksamhetsperiod genomfört
följande aktiviteter:
- Ett stort föreningsmöte där föreningarna

fick möjlighet att bekanta sig med varandra
och där de även informerades om
referensgruppen i området

- En föreningsdag där 16 föreningar deltog
med informationsbord, olika uppträdanden
och diverse tävlingar

- En informations- och diskussionskväll
angående de nya bidragsregler som
Botkyrka kommun vill införa för
föreningslivet

- En debattkväll om föreningsrådets framtida
verksamhetsplan samt budget för denna
plan. Under programmet informerades
föreningarna även av Kultur och
Fritidsförvaltningen om vilka ekonomiska
resurser som linns inom storstadssatsningen
att söka för att användas till
föreningsprojekt samt vilka regler som
gäller.

F ö ft ni n-gstådet .fär Håltuhd#
I\orshorg

Av: FehmiBarkarmo
Föreningsrådet för HAA{O som bildades 1999
hade under det första året svårt att komma igång
med någon verksamhet. I bör1an var man inte
så säker på vilken funktion föreningsrådet
skulle ha. Inte heller fanns det tillräckligt med
eldsjälar som kunde avsätta tid för sådan
verksamhet nrir man i regel hinner knappt med
alla förtroendeuppdrag inom den egna
föreningen. Det fanns många obesvarade frågor
och ett tag tycktes läget som hopplöst.
Men så ändrades det hela i och med
föreningsådets årsmöte den 16 mars 2000.
Visserligen var det fortfarande oklart vad som
skulle göras, när och hur. Men en sak var alla
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Sammanfattning
Föreningsrådet har kommit en bra bit på vägen
när det gäller att organisera sig. Styrelsen
svävar inte längre i ovisshet om vad som bör
göras och hur det skall göras. Inte heller
upplever man ekonomin som ett hinder då man
från KoF iir mycket tillmötesgående förbidrag
till rådets,utgifter. Den största svårigheten
ligger fofifarande i att få fler förenin gar att
engagera sig. Föreningsrådet med den framtida
verksamhetsplaneringen är på god väg att bli
en samverkande organ för föreningarna så som
det var tanken från början. Föreningarna har
bara att vinna på en utökad engagemang i detta.
Jag tycker därför att det bör ligga i varje
förenings intresse att aktivt delta i denna
utveckling. Framfdr allt rekommenderar jag
föreningar som B ethnahrin Kulturföreningen,
som har spelat en betydande roll i denna
utveckling, att fortsätta sitt engagemang i
föreningsrådet.

Som vice ordförande i rådets styrelse försökte
jag inte bara att fullgöra mina åtaganden utan
också genom ett aktivt deltagande i rådets alla
möten och övriga diskussioner utgöra en av
drivkrafterna. Huruvida jag har lyckats med
uppgiften far andra än jag uttala sig om.

Föreningsrådet som utsåg undertecknad att
delta i områdesgruppens sammanträden.

Områdesgruppens är uppdelad i fem olika
arbetsgrupper; demokrati och delaktighet,
folkhälsa, arbete och sysselsättning, trygghet,
utbildning. Områdesgruppens huvudsakliga
uppgift kan sammanfattas med att man skall
utreda, diskutera och lägga fram förslag på
inkomna projektansökningar innan nämnden i
ansvarig förvaltning fattar beslut.
Arbetsgrupperna kan också initiera pro.jekt som
ingår i deras ansvarsområde. Det åligger
arbetsgrupperna att även följa upp och bevaka
verksamheten inom projekt som de ansvarar
för, även om det i många fall kan genomföraren
vara andra än själva gruppen. Jag själv ingår i
arbetsgruppen för demokrati och delaktighet.
Men då jag i min vardag genom projektet
"nattvandrin gar i HallundaA{orsborg" arbetar
med trygghetsfrågor, har jag som adjungerad
ibland även deltagiti trygghetsgruppens möten.
Dessutom deltar jag i områdesgruppens alla
gemensamma sammanträden.

Meningen med min representation där var att
jag skulle fungera som en länk mellan
föreningsrådets styrelse och olika kommunala
förvaltningar som ingick i områdesgruppen.
Framför allt hoppades jag att genom min
närvaro kunna bevaka föreningslivets intressen
och göra mitt bästa för att de beslut som
fattades i områdesgruppen skulle komma att
gagna föreningslivet så bäst det gick. Detta var
somen utmaning för mig.

De första gangerna hade jag svårt att hiinga med
diskussionerna. Det tog väl några månader
innan jag viste vem som representerade vad
och hur processen går till när man behandlar
en projektansökan. Många gånger kände jag
som att diskussionerna gick över huvudet på
mig. Men så småningom blev jag varmare i
kläderna. Först kändes det bra att ha kommit
över ovissheten.

Områdesgruppen för Hallunda/
Noiihorg

Av: FehmiBarkarmo
Jag kanske måste först berätta att "områdes-
gruppen" eir en dänstemannagrupp som be-
står av representanter för alla olika fcirvalt-
ningar inom den kommunala apparaten, t ex
skolan, socialforvaltningen, kom-vux, tek-
niska kontoret m fl. Därutöver är även en del
myndigheter och andra organ som närpolisen
och Botkyrkabyggen delaktiga i områdes-
gruppen. Under det sista året tyckte man att
även föreningslivet bör vara representerad
där. Detta välkomnades naturligtvis av
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Men sedan började en viss besvikelse växa
fram inom mig då jag i min enfald trodde arr

alla projekt skulle först behandlas inom
områdesgruppen (och det skall det också
egentligen) så att alla representanter, inbegripet
jag, skulle få möjlighet att yttra sig i frågan
innan några alls beslut fattades, men gång efter
annan fickjag höra att beslut är redan fattad
innanjag ens fick höra om projektansökan.

Det har gått så långt atr jag börjar undra över
min roll och omjag faktiskt fyller den funktion
i områdesgruppen som det var avsikten eller
omjag har getts plats där bara för formalitetens
skuil.

Sammanfattning
Trots den skarpa kritik jag riktar till de an-
svariga fiir det felaktiga siittet på vilket frå-
gorna behandlas i områdesgruppen tycker
jag å det besttimda att föreningslivet skall
fortsötta vqra representerad diir. Detta iir
mycket viktigftr att Föreningsrådets styrelse
och i sin tur fi)reningarna skall få veta vad
som hiinder i området och inte minst för att
manfrånfiireningslivet sida skallha en möj-
lighet att få kännedom om hur besluten fat-
tas på ett felaktigt sätt så som jag beskrivit
ovan. Slutligen tror jag att även hiir kan
BKF genom sin engqgemang i Förenings-
rådet spela en viktig roll.

Verdandi - arbetarnas
socialpolitiska organisation.

Av: Raul Hansson, verdandi

Vi är mer än 100 år gamla och bildades
tillsammans med den övriga svenska
arbetarrörelsen för att bekämpa orättvisor och
social utslagning i ett orättvist klassamhäIle.
Verdandisterna
arbetade redan från
börj an med att
förbättra livsvillkoren
för människor socialt
och ekonomiskt.
Sverige var ett fattigt
land, och det krävdes
stora sociala insatser
för att lyfta
folkflertalet från
fattigdom och misär.
Åtgärderna handlade
om bostäder, utbild-
ning, arbete och en
anständig lön,

åtta timmars arbetsdag, politiskt inflytande i
form av allmän rösträtt. osv.

Verdandi har alltid haft rollen som självständig
pådrivare och spjutspets i arbetarrörelsen, och
i dess kamp mot sociala missförhållanden.
Många Verdandister har funnits med som
grundare av Folkets Hus-föreningar, ABF-
avdelnin gar, fackklubbar och partiföreningar.
Verdandisterna såg det som en viktig uppgift
att medverka till arbetarklassens politiska och
fackliga organisering.

Raul Hansson från
mar från Verdandi-,

Verdandi håller ett informationsmöte för rnedlern-
Nineveh- och Bethnahrin föreningarna.
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Medlemmarna från Bethnahrin-, Verdandi- och
Nineveh föreningarna i en restaurang i St. Petersburg

Verdandis narnn kommer från den fornnordiska
mytologin och sagan om Urd, Skuld och
Verdandi. Namnet Verdandi kan översättas till
"ett föränderligt nu" - något som är i ständig
förändring, mitt emellan historien och
framtiden, med andra ord r nuet Namnet
kännetecknar också Verdandis sätt att arbeta.

Organisationen har under drygt hundra års

arbete genomgått stora förändringaq genom att

ständigt anpassa sig till den för tiden rådande
verkligheten.

I Verdandi samlas människor med olika
bakgrund och olika erfarenheter. Ett flertal av

Verdandis förtroendevalda i Botkyrka har en

assyrisk bakgrund. Det var därför naturligt att
samarbeta mellan Verdandi. Bethnahrin och

Nineveh i projektet Världen i
Fittja. Det var dessutom en
förutsättning för det lyckade
projektresultatet. Vi har kunnat ta
tillvara varandras olika
kunskaper på ett framgångsrikt
sätt och lärt av varandra.
Vårt samarbete har fört oss när-
mare varandra och ger möjlig-
het till fortsatt fördjupat sam-
arbete. Ett sådant samarbete kan
vara att finna former hur vi ska

öka inflytandet i samhället uti
från våra medlemmars behov
och möjligheter. Det vill säga

att försöka tillmötesgå mångas önskan från
den uppsökande verksamheten i Norra Bot-
kyrka. I Verdandi ser vi fram mot ett sådant
projektarbete

Studieresa till St. Petershurg
Som en led av det positiva samarbetet bjöd
Verdandi en grupp medlemmar från BKF och
Nineveh att göra en studieresa till Ryssland

- St: Petersburg. Den 2-5 december 2000
deltog fyra personer från varje förening i detta
enligt alla deltagare mycket givande besök
till en av de äldsta kulturstäder. Där flck man
besöka två lokala organisationer med vilka
Verdandi har nära samarbete och som är på
väg att byggas upp till starka organisationer
med prägel av arbetarkultur. "Den exotiska

matkulturen, den
beundransvärda arki-
tekturen och inte
minst de konstnärligt
byggda tunnelbane-
linjerna är några ex-
empel på de saker
som inger respekt för
den gamla men väl
bevarade kultur-
staden." Så kan sam-
manfattas deltagarnas
intryck av resan.

Några av St. Petersburg's reseniirer
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En förkortad version av SAB's
tal på I{aum Faiks dag

Arade kamrater, bröder och systrar!
Jag vill å Samarbetskommitt6n för Assy-

riska föreningar i Botkyrkas vägnar framföra
min vördnad till den sanna kämpen och vårt
folks kunnige mästaren Naum Faik. Naum
Faik har sagt många ord och meningar som
utgör vägledande rubriker för varje person
som är bered för uppoffring i den nationella
kampen. Han har sagt mycket om nationen,
fosterlandet, kulturen, språket och mycket
mer. Och han skrev...

Ncir vi blciddrar i litteraturen som han har
lcimnat efter sig, så ser vi att han rignade

framför allt tre saker stor betydelse: Språket,
vårt folks enighet och kiirleken titt
fosterlandet. Det cir genom dessa tre saker
som ett folk kan stå upp, bilda en politisk
rörelse och inleda kampenför sinfrihet. Eller
omvänt, fortsdtta leva under andrafolks bojor
och riskera att gå under som nation. Språket
vciger tyngst. Ty det cir genom språket som
rnan blir medveten om sin nationalitet,
kcirleken till fosterlandet och enigheten. Det
måste vara dr)rför som Naum Faik har sagt:
"Han som inte behrirskar sitt modersmå\, vet
inte heller varför han iir född."

Det finns fog ax påstå att språket har
spelat en viktig roll i både enigheten och
splittringen av vårt folk. Det cir antagligen
därför som den högvördade patrioten och
drkebiskopen Hans Helighet Hanna Dolabani
har sagt: "Den dialektala skillnaden i vårt
språk, är orsaken till splittringen av vår
nation". Detta betyder med andra ord att
skillnaden mellan de två huvuddialekternct
(öst respektive väst) i vårt språk cir orsaken
till att vårt folk uppdelas till två huvud
grupperingar, ncimligen östassyrier och
västassyrier

Ncir det gäller våra lcyrkor så ser vi att
efter lqrkans indelning till två (östassyriska
respektive syrisk ortodoxa), har det ur dessa
uppstått ytterligare 4-5 lcyrkor Lciget kunde
ncirmast beskrivas som kaotiskt; t! var och
en bannlyste den andre..

Den första stora splittringen skedde år 351
när vår kyrka till fr;ljd av bisantiernas
smutsiga maktspel delades till nå. Det andra
stora slaget kom i mitten av 1800-talet när
det ur den Österns assyriska kyrka (tlen
Nestorianska l<yrkan) uppstod den kaldeiska
lcyrkan. Även de engelska, tyska, franska oclt
amerikanska missioncirerna har orsakat
uppkomsten av olikrt religiösa grupperingar.
Splittringen fördjupades så pass att det
mellan dessa olika grupper bland vårt folk

50 BKF december 2000 (6750)



varken ingicks ciktenskap eller andra
familj rira re latione r.

Jag sciger drirför, ve det folk vars
medlemmar har s å stor av stånd till v arandra
att man inte ens ingår iiktenskap med
varandra och inte liingre fiirstår varandra
trots utt det i grunden talas ett och samma
språk. Hur kan det bli tal om nationell enighet
nör ösiassyriern inte gifter sig med
vtistassyriern och vcistassyiern inte gifter sig
med kald6n? Även om ciktenskap har Naum
Faik sagt: "den som gifter sig med en

frcimmande sviker sin nation" !

Kära bröder, splittringen bland vårt folk
har inte skett slumpmässigt och inte heller
har den uppstått på grund av meningsskilj-
aktigheter i politiska frågor inom den natio-
nella kampen. I verkligheten är alla dessa

splittringar resultat av smutsiga maktspel och
strävan efter egna intressen utav främmande
folkgrupper vilkas namn jag räknade ovan.
Dessa har i Jesu namn inte bara sått splitt-
ring bland vårt folk utan i verkligheten även
skapat distans mellan vårt folk och Jesus. §
Jesus kan omöjligen acceptera att en kyrka
bannlyser en annan kyrka. Vårt folk saknade

under den tiden all politisk verksamhet och
kunde inte avslöja dessa främmande makt-
ers egentliga avsikter samt de hade egna po-
litiska, ekonomiska och strategiska intressen
bakom splittringen av vårt folk.

Ärade kamrate4 det har gått 70 år sedan
Num Faiks bortgång. Nu rir tiden kommenför
att titta på hur mycket av det som han har
sagt vi tillömpar Svaret trrider fram av sig
sjcilvt nör vi gör en bredare analys av vårt
folks situation i dagskige.

1- Vi kan inte kingre påstå att vi har ett
gemensamt språk så att vi alla kanförstå
varandra. Den stora skillnaden mellan
våra dialekter kvarstår

2- Äktenskap mellan östassyrier och

v ristas syrie r cir forfarande undanta g t o rts
att vi numera accepterar äktenskap med
personer från andra nationaliteter till
och med när personen i fråga ibland råkar
vara muslim.
Avståndet mellan våra kyrkor cir

forfarande så stort att vi fortfarande inte
ens kan tillsammans fira våra religiösa
högtider t ex som jul och påsk.
Tittar vi på våra politiska organisationer
och partie4 så ser vi att vi önnu inte har
kommit ifrånmentaliteten som stiger "den

som inte rir med mig, cir emot mig!".
Ncir det gciller ungdomen, blir deras
avstånd till våra föreningar större för
varje dag som går Kriminaliteten ökar
lavinartad, i deras val av livskamrat
(riktenskap) spelar faktorer sonl
nationalitet och religion inte kingre
någon roll och ncir vi kritiserar dem för
att de inte talar assyriska reagerar de på
ett scitt som om cttt vi kastar stenar på
dem.

I hemlandet rir utvandrings epideminkvar
lik ett levande inslag i
v arda g sdiskus s ione ma r v arj e hem o ch p å
varje gata. Dessvcirre flyr de som rciknar
sig till gruppen för det här .folkets
"tcinkare" före alla andra. De fattiga
kanske inte har pengar till resebiljetten
och kanske inte ens kan lcisa och skriva.
Men till skillnad från de som flyr,
fortfarande bevarar de det assyriska
språket i sitt hem.

Skulle vi slutligen titta på vad som görs
inom våra föreninga4 så cir det bara en
sak som visar på utveckling: Kortlek.

Kamrater! Den här mörka bilden som
avspeglar vårt folks verklighet bör vi ha i vår
åtanke hela tiden så att vi noggrant väger
varje steg som vi tar

Leve vårt folks nationella fråga!
För SAB Fehmi Barkarmo
5 februari 2000

3-

4-

5-

6-

7-
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Resultatrapport
Räkenskapsårets omfattning 000101-001231

Högsta ver nr: 120

Konto Text Föreg år Perioden Ack Budqet. Av %

KLASS 31
3110 Intäkter s
3 12 O Int.äkter s
3130 Intäkter s

S: a KLASS

KLASS 35
3510 Medlemsavgr

S: a KLASS

KLASS 39
3910 Föreningsr
3920 Kommunala
3930 Hyresintäk
3940 Gåva
3950 Lönebidrag
Jybu varlden a

3965 Att Angage
3970 Bidrag-Stu
3975 Vuxenvandr
3980 Aktivitets

S: a KLASS
S : a fNTiiKT

DIREKTA KOSTNADER
4010 Inköp mate

S: a DIREKT

164 110, 00
0, 00
0, 00

164 110,00

14 850,00
14 850,00

0, 00
20 000,00
5 000,00

20 000,00
t20 L69 ,00
500 000,00

0, 00
B 500,00

0, 00
30 140, 00

703 809,00
882 7 69 ,00

9t 263 ,00
2 404 ,40
4 000,00

91 663 ,0A

15 900, 00
15 900,00

38 000,00
44 24'7 ,00
4 500, 00

0, 00
50s 094,00

0, 00
60 000,00
13 850, 00
47 500,00
73 144,90

786 335,90
899 898,90

-2'7 494,70 -2'7 494,10
-27 494,70 -2'7 494,10

9L 263 , A0

2 400,00
4 000,00

91 663 ,00

15 900,00
15 900,00

3B 000,00
44 247 ,0A
4 500,00

0, 00
505 094,00

0, 00
60 000,00
13 850,00
47 s00, 00
13 1,44 , 90

786 335,90
899 898,90

0, 00 999
0, 00 999
0, 00 999
0,00 999

0,00
0, 00

999
999

-3 7 97 ,00
-3 791,00

0,00 999
0, 00 999
0, 00 999
0,00 0

0, 00 999
0,00 0

0, 00 999
0, 00 999
0, 00 999
0, 00 999
0, 00 999
0, 00 999

0, 00 -999
0, 00 -999

*BRUTTOVIN 878 978, OO

ANSTALLDA
5010 Löner
56i0 Social-a av
5710 AMF forsäk
5720 SPP
5/JU I.orenade 1

5990 Övrj-ga per
S:a ANSTÅL

övnrca KoSTNADER
6010 Lokalhyra

872 404,20 0,00 999

-L2B 284,00
-37 101,00
-2 L1,7,00
-1 480,00

-438,00
0, 00

-170 014, 00

-796 926 ,00

872 404,20

-447 BB9 , A0

-1,56 61 9 ,0A
-250,00
_1 ,4 A AA

_r10 nn

-7 995 ,00
-601 772,00

-441 889,00
-156 679,00

-2s0, 00
-7 40 ,0a
-2I9 , A0

-7 qoq n/1

-607 712 ,00

0, 00 -999
0, 00 -999
0,00 -999
0, 00 -999
0, 00 -999
0, 00 -999
0, 00 -999
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Konto Text Föreg år Perioden Ack Ijudgetr Av ä

6020
6400
64L0
6420
643 0

6550
6810
6850
6990
710 0

7110
7 L60
7L70
7 t75
718 0

1 2L0
7 310

-4
-1

-L9

-4
-1

-L9

0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0,00
0,00

-999
-999
-999

0

0

0

-9 99

-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-9 99

-999
-999
-99 9

Övriga lok
Kursavgi ft
Förbruknin
Föreningen
Bidrag ti1
Trycksaker
Telefon
Porto
Diverse ko
Världen I
Vuxenvandr
Pos t /banka
Idrottsakt
Bidrag ti1
Medlemskap
annonser
Försäkring
s:a ÖvRrca

-1 790, 00

-2 s10,00
-723 ,00
-250, 00

-5 000, 00

-596,00
-'t 292 ,00

-97 4 ,00
0, 00
0, 00

0, 00

-604, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

-2 5s0, 00

-2L9 215 ,00

200,00
083,00
002,00

0, 00
0, 00
0, 00

894, 00

-750, 00
000, 00
236 ,00
255,00
4'1 5,00
748, 00
000, 00

200,00
294,00
692 ,00
BB7, OO

200,00
083,00
002,00

0, 00
0, 00
0, 00

894, 00

-760, 00
000, 00
236 ,00
2s5,00
415 ,00
748,00
000, 00
200,00
294,00
692 ,00
BB7, OO

-10

-6
-359

I

-45
tr

-1
-1

- 699

-10

-6
-359

I

-45
tr

-1
-1

- 699

*RESULTAT 489 7 49 ,00 -435 254 , BA -435 254 , B0 n nn _ooo

*RESULTAT 489 749,0A -435 254,80 -435 254,84 0,00 -999

0, 00 999
0, 00 999
0, 00 999

FINANSIELLA INTAKTER
8020 Ränteintäk 559, 55
8070 Skattefria 0, 00

S: a FINANS 559, 55

L 147,90 L '1 47 ,90
339,00 339,00

2 080,90 2 080,90

TNETTORESU 490 308,55 -433 1,'73,94 -433 L73,90 0, 00 -999

Revisionsberättelse

Undertecknade - av årsmötet valda - revisorer har underjanuari 2001 tagit del av kassa och balans-
rapporten tillhörande Bethnahrin kultur ftireningen i Botkyrka- dess ekonomi, riikenskaper och for-
valtning per den 3l december 2000 - far hiirmed avl2imna ftiljande rapport:

Vi har tagit del av handlingama och granskat noggant verifikationer, hantering och ftirvaltningen av
föreningens ekonomi i sin helhet. Det har inte framkommit aniedning till anmiirkning behäffande kas-
san, postgirot, bankgirot och lorvaltningen i övrigt.

I fragan om foreningens ekonomiska ställning, hänvisar vi till nedan tryckta balans --och resultat rtik-
,i"g

Med anledning av det ovan anfiirda, loreslar vi årsmötet att loreningsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
for verksarnhetsåret 2000 ars ekonomi och forvaltning.

Norsborg den januari 2001
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BaLansrapport
RäkenskapEårets omfattning: 000101-001231

Högsta ver nr z L20

Konto Text Ing balans Perioden Utg balans

ousÄrrxrucsrrlr,cÅNcAR 1

1010 Kassa
1015 Kassa vuxenvandring
1020 Postgiro
1040 Checkkonto
1200 Garantier

S : A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTI LLGÅNGAR
1660 Fordran Skattemlmdigheten
1920 Inventarier

S : A ANLÄGGN]NGSTILLGÅNGAR

S : a TILLGÅrvcen

601 , L0
0,00

464 751 ,45
0,00

30 000,00
4gq ?61 qq

0,00
48 635,00
48 635,00

r,A1 000 trtr
'J, 

JJ

24 488,3A
6 44L,00

*328 150,54
L35 191,34
-30 000,00

-'1 g1 L)q qA

25 095,40
6 44L,00

L36 6A6 ,91
L35 191,34

0,00
303 934,65

339,00
27 000,00
21 339 , A0

-1_64 090 ,90

339,00
75 635,00
75 914,00

319 908,65

SKULDER & EGET KAP

SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER
2110 Diverse skulder
2330 Upplupna sociala avgifter
2510 Personalens källskatt

S :A KORTFRTSTIGA SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER
2729 Förra årets resultat

S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER

S:a SKULDER

EGET KAP
2910 Eget kapit.al

S: a EGET I(AP

S:A SKULDER & EGET KÄP

-10 300,00
-11 1s9,00
-15 880,00
-37 339,00

10 300,00 0,00
-9 413, 00 -2A 572, Aa

-6 509, 00 -22 3 89, 00
-5 622,00 -42 9 61, 00

-490 308,5s
-490 308, s5

-527 641,55

-16 352,0A
-16 3 52 ,00

-q4? qqo ctr

490 3 08, ss
490 308,55

484 686,55

0, 00
0,00

-42 96L,00

-153 769,55 -170 121,55
-753'769,55 -'770 121,55

-269 083, 00 -813 082,55
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