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LEDARE

Ån zoozr BARNENs ocH
UNcDoMARNAS Ånl
dom. 36 bam och tio ledare var på plats i en
vecka i Trosa. På en vecka har man upplevt
många äventyr och oftrglomliga stunder. Det var
där man fick id6n om att planera ett ungdoms

projekt. Både ledama och ungdomarna tände på
id6n och började komma med fina och vettiga
örslag omhurman skabedriva ett sådant
projekt.

Aziz Poli
Styrelseordförande
B ethnahrin KulturJörening i

B

otlErka

Ett år till fullt av aktiviteter har Bethnahrin
Kultur Förenings (BKF) medlemmar passerat
med stor glädje och det är fina fiirhoppningar
infiir det nya verksamhetsåret. Bland de
aktiviteter som BKF har bedrivit under det
gångna året är ungdomsaktiviteterna värda
att nämnas. Under är 2002 har BKF satsat
ordentligt på barn och ungdom, och därfiir
kan vi kalla år 2002for BKFs..Barn och
Ungdomars år". Eftersom fiireningen har haft
två projekt, "Barnen är vår framtid,, (BVF)
och "Ungdomar i Föreningslivetr, (UFL)
blomstrade barn och ungdoms aktiviteterna
på nytt.
Med hjälp utav aktivitetema i BVF projektet
lyckades vi samla mellan 5 0-60 bam (fastiin målet
var 40 barn) i åldrama 7 -l2.Bamen har haft tre
aktivitetsdagar och ett studiebesök per vecka.
Förutom bamen blev foräldrama också aktiva
både påbesöken och i inomhus aktiviteterna.
Som tack till foräldrar och bamen som varit
mycket aktiva och engagerade i psektet har

BKF organiserat en sommarlägerverksamhet lor
både bamen och ungdomarna mellan 7- 1 6.

Intresset var ganska stort vi fick ca 50
anmälningar, menpga. platsbristbackade 14 av

Efter lägervistelsens goda minnen har foreningen
haft medel for att forverkliga de planerade och
genomlänkta idöema kring projektet. Det drog
inte mer än ett par veckor att bilda en liten
organisation med projektledaren i spetsen. Och
sen rullade aktiviteterna på. Ungdomarna och
bamen fyllde floreningen med läxliisning, folkdans,
teater, samkvällar, heta diskussioneq studiebesölq
discokvällar, övemat[ingar i foreningens lokaler,
fria aktiviteter så som pingis- och biljardtiivlingar
m.m. Från alla möjliga håIl bö{ade m anprata
positir,t om BKF och dess verksamhet. Även här
var målet 35 ungdomar mellan 1 3- 1 7 ar, men i
slutet av året ökade antalet ungdomar till 5 5 . Det
är diirforjag kan konstatera att barn och ungdoms
aktivitetema vart dominerande under det gångna
året.

Nrir det gäller ungdomssektionen i fiireningen,
som varit mycket aktiv i olika ungdomsaktiviteter,
gjorde en oforglömlig succ6med att orgarrisera
arets inomhusfotbolls tumering "Babylon Cup" i

Botkyrkahallen i samarbete medAUF (Assyriska
Ungdoms Förbundet). Ungdomssektionen med
hjälp av ca 90 engagerade medlemmar i projektet
fick BKF mycket berom av olika instanser och
institutioner. Liksom lokala median har bevakat
tumeringen med bara positiva intryck. Utöver det
har ungdomssektionen gjort många aktiviteter for
ungdomama i BKF, såsom samkvällar,
diskussioner l«ing aktuella ungdoms frågor,
till med sommarläger verksamheten,

hj älpte

fotbollskvällar, disco for ungdomar och barn m.m.
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Planeringshelgen i Enhöma som organiserades av
s§relsen for BKf i samarbete medABF ska man
inte glömma. Den har varit ryggraden lor årets alla
aktiviteter som floreningens alla sektioner och

utskott har planerat. Under helgen i slutet av Maj
deltog ca 30 foreningsmedlemmarur samtliga
sektioner i BKF i planeringshelgen for att se över
aktiviteter, utvärdera det gamla och planera det
nya. Efter två dagars diskussioner har man
kommitöverens om dom ovannämnda
aktivitetema som öreningens alla sektioner har

bedrivit under det gångna verksamhetsåret. Åven
om BKF varit aktiva på olika ungdomliga,
kulturell4 politiska och idrottsliga aktivitets
områden, har vi haft våra brister också, när det
gäller foreliisningar och bam aktiviteter under
hösten 02 har vi inte varit så duktiga. Men efter
årsskiftet har vi kommit igang med manga olika
barnaktiviteter.

Medan situationen iir så kritisk i Irak går våra
vdnner i ARS (Assyriska Riksforbundet i Sverige)
och ftirhandlar med den turkiska regimen om
Turkiets intriide till EU. Efter örhandlingarn4 som
vi inte vet vad de ledde till, publicerade
forbundstidningen "Hujådå" foljande "ARS har
inte något emot Turkiets inträde till EII'. Hurkan
man under en dag och en natt glömma Turkiska
statens alla grymheter, all barbarisk och fascistisk
politik mot Assyrier och dem andra minoriteterna.
Vad är det hiir flor politik? Har Ni inte lärt Er av
alla historiska händelsema? Vet Ni fortfarande inte
att man inte kan lita på en sådan stat som byggs
på orättvisoroch odemokratiska grunder. Vi i
BKF , även om vi är medlemmar iARS, tycker
att Hujådå har gjort ett stort misstag. Och det bör
rättas i god tid! BKI är även medlem iAUF och
AKF. Vi har bra samarbete med alla tre
lorbwrden.

Det borde vara fler föreläsningar också, eftersom
de Assyriska institutionema och personema som

Under sin mandat period har styrelsen i BKF

lovat att komma och foreläsa har skjutit upp tiden
till senare datum pga. att situationen i Irak har varit
som en kokande gryta, och dom har själva varit
aktiva i frågan. Frågan är mycket intressant och
situationen är spännande for oss och eftersom det
kan vara en historisk forändring i området, da blev
även vi mer nyfrkna i frågan. Iraks nuvarande

Föreningsråd och Fittja Föreningsråd samt
lorsökt utveckla samarbetet mellan Assyriska
Föreningar (SAB) i Botkyrka kolnmun. BKF har
fortsatt med vuxenvandringen varannan vecka
ända fram till slutet av 2002 med ca: 36 vuxna
kvinnor och män i 6 grupper.
Nattvandringsproj ektets verksamhet blev mycket
uppskattat bland kommundelens invånare samt
personalen somjobbar i skoloma som finns i
området.

politiska läge är i grurgande form, och läget är inte
stabilt. Därlor kräver vi av vara politiska partier
och organisationer aff samla deras krafter kring
frågan och enas om en linje och ett ledarskap.
Dompartier som ärparasiter och inte vill
samarbeta och samtidigtunder en sånkiinslig
situation smutskastar ledarna som är godkända av
det assyriska folket och även stormaktema som är
intresserade av Irak-frågan, bör lämnas åt sidan.

samarbetat med både Hallunda/Norsborg

Slutligen vill jag tillägga att BKI har varit aktiv
även i andra evenemang som organiserats av olika
organisationer i kommunen. Så som Fittja Kultur-

Sådana partier som egentligen inte är accepterade

& Familje- Festival, BotkyrkaDagen i Hågelby,
Föreningsdagen i Brunna,I 1:a Maj, Kulturdagen
i Fittjaskolan och Ha-Bnisen (Assyriska
nyårsdagen) festivalen mm. Våra medlemmar har

av detAssyriska folket pga. deras politik gagnar
dom andra folkens politiska intressen och är icke

hela tiden stiillt upp. Därfor riktarjag ett stort och
varmt tacktill alla BKF:s medlemmar och

ärliga mot sitt folk, då bör man icke ta deras
skriverier och forvinande information och kritik

sympatisörer och institutioner som harhjälpt oss
for att kunna forverkliga dessa ovanniimnda
aktiviteter.

påallvar.

o
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Yuvana Poli
Styrelseseltreterare
B

ethnahrin Kulturfdrening i

B

otlqrka

Redan från böq'an när BKF grundades var väraambitioner afi uppmuntra och stödja ungdomar
att aktivt delta och intressera sig for foreningslivet. BKF hade redan då många ungdomar som var
intresserade av foreningsarbete, men som inte var organiserade på något sätt.

for

Arbetet att uppmuntra ungdomarna böq'ade redan år 2000 då man sökte projekpengar for att
engagera unga tjejer i foreningslivet. Projektet genomfordes och det var mycket uppskattat bland
tjejema.
Efterprojekttidens slut diskuterade vi hur vi kunde fortsätta med arbetet for att fä kontinuitet och for
atttjejernas intresse inte skulle svalna.
Vi beslutade att bilda en urdersektion fiuniorutskott) till ungdomssektionen. Det var ungdomar mellan
13 och 1 8 ar som satt med i denna sektion och de fick bestämma vilka aktiviteter de ville genomfora.
De fick ekonomisk hjälp från fi)reningen for att kunna genomfora aktivitetema. Dessutom hade de
alltid tillgang till foreningens lokaler där de kunde tillbringa sin fritid i. Vi skaffade datorer och kopplade
upp oss på bredband for att ungdomama fick möjlighet att sysselsätta sig. Parallellt med detta hade
ungdomssektionen sin ordinarie verksamhet och de hadejämnamöten och samarbetenmed
juniorutskottet.

BKF anmälde ungdomama på kurser i ledarskap och foreningsteknik och hade dessutom en 2
dagars överläggning med alla styrelsemedlemmar i BKF, diiriblandjuniorutskottet.
På överläggningen diskuterades med ungdomarna hur de ville fortsätta med sitt arbete och vi kom fram
till att söka ett proj ektbidrag for ungdomar mellan 13 - 17 åff.
BKI fick sin projektansökan beviljad och på hö sten2}O2bö{ade projektet "Ungdomar i öreningslivet
(uFL)".
Hur det har gått for projektet och for ungdomarna kommer de själva att redovisa for. Men en sak
kan jag säga, niimligen att BKFs framtid niir det gäller ftreningsarbete, styrelsearbete och inte minst
kulturarbete iir tryggad med de ungdomama som vi har i öreningen nu.
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Bethnahrin kulturforeningen i Botkyrka (BKF) bildades i början av 1997 och hade då1250 medlemmar. Föreningen har idag 349 medlemmar i olika åldrar.

Vi bedriver en allsidig verksamhet och aktivitetema riktar sig till så många olika åldrar samt inte minst
det faklum att mans-dominerade spel som kortlek och rökning i BKFs lokaler inte är tillåtet, tycker vi
att BKF är en vad vi skulle kalla for "familjeforening" diir det finns plats lor alla. Men tittar man närmare
på deltagandet i aktivitetema dr det utan tvekan barn, ungdomar och kvinnor som syns mest.

@

BKF bildades for att skapa en välfungerande forening som har barn och ungdomsverksamheten som
huvudintresse. För att kunna forverkliga dessa mål har medlemmama kommit överens om att varken
kortlek eller rökning får forekomma i lokalerna.
Med detta vill vi loregå som ett gott foredöme for öwiga assyriska foreningar. Föreningen/styrelsen
har som sitt främstamål attkunna aktivera såmångamedlemmar sommöjligt, vilketärredan igang.
En av de viktigaste uppgiftema iir att skapa ett välfungerande samarbete med assyriska foreningar i
samma verksamhetsområde och även i hela Stockholms ldn. Detta gäller även samtliga assyriska politiska organisationer.

o Målsättning o
o Att vara lorenande organ for de assyrier som bor inom dess verksamhetsområde
o Attvårda det assyriskakulturarvet och verka aktir,t forattbevara ochutveckla detAssyriska språket

o Att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnåjämställdhet mellan
assyriema och landets maj oritetsbefolhring

oAtt

arbeta florassyriemas anpassningtill aktivamedlemmari det svenska samhället och flor

till en tvåspråkig befolkningsgrupp.
u Att verka forjämlikhet mellan män och kvinnor
deras utveckling

o Att representera assyriema i Botkyrka kommun

o Att hålla kontakt med myndighetema som assyrierna kommer i kontakt med.

o
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BETHNAHRIN KULTURFÖRENING

ÅnsMörer 2oo2
fusmötet hölls i enlighetmed gällande
stadgar, söndagen den 24 februai
2002. Mötet valde nedanstående
personer till respektive poster/

Styrelsen
Följande personer valdes till styrelsen
for BKI. for perioden februari -2002
t.o.m. nästa årsmöte år 2003 och vid
konstituerande mötet fordelades
styrelsepostema enligt ölj ande :

Revisorer
För verksamhetsaret har George
Aydin och Behiye Yaman varit ordinarie, Newik Kerimo och Yakup Poli
som suppleanter.

Valkommitt6

AzizPoli
Vice

Ordfiirande:

(2a från höger firimre raden)

Yildiz Kerimo

Sekreterare:

Yuvana Poli

Kassör:

Sabo Saldamli

Lokalansvariga:

Styrelsen har under verksamhetsåret

hållit

11

protokollfiirda

salnmantrci- Projektansvarig:

den. I genomsnitt ett möte

permånad. Kvinnoansvarig:

13a

från vänster främre raden)

1za rran vänsrer främre raden)

Fehime Kopar
Irfan Kerimo (ej ssrelseledamot,

ej på

bild)

Ninos Poli 6itt tröger bakre raden)

YldizKerimo

Ungdomsansvarig: Ninos Kerimo ltitt vänsterbakre raden)

Presidiemöten
BKI:s presidiemöten

vänster främre raden)

1:a rran nöger främre raden)

Till valkommitte valde arsmötet Edvart Personalansvariga: Fehime Kopar
Sabo Saldamli
Kerimo, SemanKahlaji ochMurat
AÅzPolt
Poli.

S§relsemöten

1t a rrån

dr den

drivande

Ledamöter:
Fehime Poli 1t a rran töger främre raden)
framgang,de
Ninos Aydin (ej på bild)
hålls va{e måndag kl. 18.00. De är
öppna for alla, vi har under verksamhetsåret haft utomstående som närvarit på dessa möten, bl a fran Botkyrka kommun. De uppskattas
mycket och man får en hel del utfort hdr. Presidiemötena har blivit likt ett arbetsutskott i föreningen som
planerar och delegerar de flesta aktiviteterna och därmed delar arbetsmödan med styrelsen. BKF har
under verksamhetsåret h ällit 4l presidiemöten som har varit öppna for alla medlemmar och utomstående. Genomsnittsnärvaro vid dessa möten var på ca 13 personer.

faktomi

Antal medlemmar och varav betalande
Föreningen har idag totalt 349 medlemmar i olika åldrar. 293 ärbetalningss§ldiga och av dessa har
1 30 betalat sin medlemsavgift for verksamh etsär 2002.
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Arbetsstruktur BKF 2OO 2/ 6752

Arbetsstruktllr {ar Bethnahrin
K..lt..r{örenin6 i Bot}<g rka
år 2002/0752
Nedan illustreras foreningens arbetsstruktur, man har idag ett flertal sektioner, fasta aktiviteter och några
kommitte6r. Arbetsschemat beskriver väl bäst uppbyggnad och funktion inom BKF.

S

t yre lse

Kanrli
P

sxr onll
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Genomförda a ktiviteter
BethnahrinKulturforeningi Botkyrka(BKF)harforutom de aktivitetersomanges i respektive sektion
ellerprojekt genomforl ett antal foreläsningar, fester (shahro) och deltagit i flera arangemang. Sedan har
foreningen sitt arbete med de organisationer som BKF är medlem i och/eller har ett samarbete med.
BKF har totalt haft 700 st sammankomster, 8200 deltagarbesökande. Nedan listas genomforda
aktiviteter samtorganisationer som man antingen ärmedlemhos ellerharett samarbete med.

24mars2002
Assyrisk Krilturdag
Genom Samarbetsorgan örAssyriska foreningar
i Botkyrka (SAB)
31 mars 2002
Assynskt nyårsfirande
Genom S amarbetsorgan lor Assyri ska foreningar

iBotkyrka(SAB)
19

april2002

Debattom Seyfo
Det debatterades i foreningen om Seldc och dess
påverkan på vårt folk.

lmaj2002
Föreningen deltar på forsta maj tåget i Botkyrka
kommun. BKF sigenerar även tillsammans med
flera andra assyriska organisationerunder ett
appell om seyfo.

Wml{§t f**r ffit$na

18-19 maj2002
BKFsplaneringshelg
Föreningen anordnar en planeringshelg for
samtliga sektioner, kommitt6er och projektledare.

3l maj - 2 juni

2002
Fit$aFamiljefestival
Föreningen har ettält hdroch deltar aktivt på
programmeti form avuppvisningarpå scen samt

matlorvifning.
12

juni2002

Mona Sahlinpåbesök
Ministern besökerBKF bland alla foreningari
B otkyrka e ft er rekommendationer från
kommunen. Eftersom öreningen dr exemplarisk
fiir många ft)reningar och hur foreningsarbete
drivs.
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ENOMFORDA AKTIVITETER

1

september 2002

Botkyrkadagen
Föreningen bidrar med foreställning på scen.
7 september 2002
Föreningsdagen

BKF har tiilt, sprider infoblad om ft)reningens aktiviteter och deltar med
foresällningpå scen.
21 september2002
Föreningskonferens

Föreningen deltar i en konferens arrangerad av kommunen, där bland annat
bidragssytemet diskuterades med de närvarande foreningama.
2

november2002

Föreläsning av Caritas Orientaliska
Caritas Orientaliska kommer till öreningen och håller en foreliisning om
verksamhet och bidrag till vfut behövande folk i Mellanöstem.
12

februari 2003

Föreläsning av Fader Boutrus Shushe
Fader Shushe (fran Tlskland) berättar om sig själv, hans arbete och
kärlek ör sitt folk. Vilken roll kyrkan spelar i den nationella
18

februari 2003

Föreläsning av Dr Sargon Dadesho
Dr Dadesho (från USA) berättar om den nyöppnade Sattelit kanalen
Sat och hans parti, Bethnahrin Demol«atiska Partiet, och situationen
krig stundar och det assyriska folket riskerar att drabbas hårt.
23 februari 2003
Föreläsning av Assyriska Demokratiska Rörelsen (ADR)
ADR berättar om läget i hak, hur långt man kommit i det parlamentariska
arbetet kring de olika frågoma som dyker upp vid ett eventuellt krig i Irak.

Organisationer som BKF är medlem hos och/eller har ett
samarbete med.
ARS

SAB

Assyri ska Riksforbundet i Sveri ge

Sarbetsorgan for Assyriska foreningar i Botkyrka

AKF

FFR

Assyriska Kvinnoörtundet i Sverige

Fittl'a Förenignsråd

ATIF
Assyriska Ungdomsfoöundet i Sverige

HNT.
Hallunda/Norsborg Föreningsråd

ADS

ABF

Assyriska Distriktet i Storstockholm

Arbetamas

o

B

ildningsforbund
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NATTVAN DRARNA & BIF/ASSYRIS KA
Yilmaz Poli
&Tr cin ar e B ethnahrin I F
B ethnahrin Kulturförening i B otlqtrka
P r oj ektl edar e

Nattvandrarna i HallundaA{orsborg
Nu när projektet är slut for BFK:s arrangemang av nattvandring kan väl många pusta
ut.lVlen för många känns det tomt på något sätt. Saknaden uv e., social
genom
"andring
Hallunda/Norsborg varannan {redag/lördag, känns redan nu och det tycks
mån[a
hålla med,mig om.
På det hela har projektet genomförts väldigt bra, BKF fick plusb eygimånga av
kommunens korridorer och det tack vare BKF:s medlemmars outtröttliga klrlek till sin
förening och dess aktiviteter så som nattvandringen. Det enda negativaår då kanske att
det inte var så många invånare som är boende i området som ställde upp och
nattvandrade så det kunde leda till en självgående nattvandringsforening.

]ag kan nästan påstå att vi gjorde gatorna i Hallunda/Norsborg säkrare då vi var ute
och natfvandrade. Detta såg man genom alla"ryggdunkningar,', damer som blev
hjälpta hem från tunnelbanan och inte minst alla tacksamma rektorer på skolorna i
området.

Återstår u6 B-e ett stort tack till alla er som nattvandrat och hjälpt till att få den respekt
som nattvandringen fick hos ungdomarna i Hallunda/Norsborg. Er insats har satt sina
spår.

BlF/Assyriska, säsongen 2002
Ur,a",

sommaren deltog vi med ett 7-mannalag i AUF's sommarfunering i

Norrköpin9)värakillar kammade hem en 2:a-plats och föreningens första pokal (detta
till priset av ett brutet nyckelben för Ninos Kerimo, som inte kunde deltagä under
resten av säsongen; men det var det väl värt?).

I år kom vi4:ai tabellen, på grund av bristande koncentration under vissa matcher.
Bidrog gjorde även ett flertal skador, likaså en sporadisk avsaknad av spelare.
Allt detta gjorde att vi blev stressade inför matcher som borde ha varifgivna vinster,
och i slutändan får vi "bara" en poäng med oss. vi är nu anmälda till två
inomhusturneringar (NAIS- & SlF-Cuperna) under februari månad är 2003,samt några
träningsmatcher i försäsongen.
målsättningen att gå upp till nästa division har våra spelare lovat mig att de ska
skärpa sig, samt att bli bätne på att hålla närvaro och avtalade mötestider.
Uppläggningen av truppen ser ganska bra ut, och i den har vi några nya killar som bör
kunna hjälpa oss på traven; så jag vill påstå att vi borde kunna uppnå målsäthringen!
_Med

Väl mött inför nya säsongen, er tränare.
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PROTOKOLLEN

Urprotokollen
Protokoll nr: l
Artretsfiirdelningar i BKF
George Aydin lämnade in en sammanställning om tre viktiga poster i ftireningsarbetet. Posterna är
foljande: Kansliansvarig, utbildningsansvarig och projektansvarig. Det är mycket viktigt att dessa poster
bemannas med duktiga, ansvarstagande personer, så att foreningens praktiska arbete och inte minst
ekonomin fungerar flytande. Styrelsemedlemmarna fick möjlighet att läsa igenom forslaget och bestämma
vilka som tar de olika posterna.
George Aydin har erbjudit sig att ta sig an kansliarbetet, Murat Poli tar hand om utbildningsdelen och

Ninos Poli ansvarar for projektverksamheten.
Styrelsen beslutade att godkänna frrslaget.

Val av firmatecknare
Som firmatecknare valdes AzizPoli och Shabo Saldamli. Detta gäller både tillsammans och var for sig.

Protokoll nr: 2
Riksdagsdebatt om SEYFO
Onsdagen den 20 mars har Sveriges Riksdag en debatt om SEYFO. Det är viktigt att så många som
möjligt närvarar vid debatten. Tanken är att BKF i samarbete med ARS, AUF och Assyriska kulturhuset
Södertälje redan vid sjutiden på morgonen vara på plats och
dela ut flygblad och annan information til1 riksdagsledamöter.
Styrelsen ger sitt godkännande.

i

Planeringshelg
Ett forslag på att alla styrelsemedlemmar, såväI huludstyrelsen som alla andra sektionssszrelser deltar vid
en överläggningsdag på någon kursgård. Meningen med detta är att på ett effektivt sätt arbeta fram allt
material som behövs for att foreningens aktiviteter löper smidiga och på så sätt underlätta lor
styrelsemedlemmama.
Ninos Poli går vidare med detta och forskar om möjligheter flör att finansiera ett sådant projekt.
Styrelsen ger sitt godkännande.

Protokoll nr: 3
Medlemskap i ARS
Som bekant har BKF i flera omgångar ansökt om medlemskap i ARS. Nu fick vi svar där de lägger fram
sina vilkor lor att bli medlem i ARS. ARS anser att BKF uppfuller de flesta kraven for ett medlemskap.
Det enda kravet är att BKF uppmanar sina medlemmar att avstå ifrån medlemskap i flera Assyriska
foreningar som är anslutna till ARS. BKF svarade med ett brev där man meddelade att man har gjort sitt
bästa i ovan nämnda avseende och tackar ARS ör deras snabba och opartiska behandling av ärendet. I
nuläget är det så att ARS ordforande telefonisk meddelade BKFs ordflorande om att BKF godkändes soni
medlem i ARS och att ett skriftligt beslut kommer att skickas inom kort. BKFs styrelse ställer sig mycket
positivt till detta och beslutar av awakta det skriftliga beslutet innan man skickar ett tackbrev.
Sponsring av Assyriska fotbollsföreningen (AFF)
AFF gick ut med ett brev till näringsidkare och ftireningar om att sponsra klubben ekonomiskt. På
presidiemötet diskuterades ärendet och man ftireslog att BKF kan sponsra AFF med 5000 kr.
Styrelsen beslutar att godkänna presidiets forslag och 5000 kr kommer att sättas in på AFFs konto.

SEYFO-debaff och info om idrottsregler
Fredagen den l9 april anordnar BKF en debatt om Seyfo där bl. a.Yilmaz Kerimo kommer att närvara
och informera. BKF gick ut med inbjudningar till Bl. a. ARS, AUF, Assyriska foreningen i Norsborg, St.
Georgis Kyrka och BKFs medlemmar om att närvara och diskutera kring Seyfodebatten. I samband med

o
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detta kommer även representanter som har närvarat vid utbildningen om idrottsregler att informera och
på så sätt utbilda medlemmarna om detta.

AUF priset
Som vi tidigare har meddelat valdes BKF av AUFs styrelse till årets fiirening. Nu harAUF skickat
utmärkelsen i form av ett diplom. Detta gläder oss i BKF särskilt mycket for det bevisar att när man
lägger ner tid och kärlek på foreningsarbetet kommer man att få igen det i form av sådana utmärkelser.
BKF är mycket stolt och ser det som en stor ära.
Styrelsen beslutar att skicka ett tackbrev till AUF.
Protokoll nr: 4
Fittj a familj efestival
Som bekant äger den årliga familj festivalen rum den 31 maj till 2 juni i Fittja. BKF kommer art delta vid
festivalen ochAziz Poli är en av de huvudansvariga. Han kommer att delta vid planeringsmötet den 28
maj. Vi har anmält vår deltagande med musik, dans och andra uppträdanden. Tanken är att vi säljer
korvar, glass och kaffe med bröd.
BKF kommer att ffi 3000 kr av FF varav 400 kr går till deltagaravgiften. Styrelsen godkänner detta och
beslutar att man vid nästa presidiemöte går vidare med arbetet kring festivalen.

Sommarläger med BKtr'
BKF har preliminärbokat Botvidsgården i Trosa v. 32. Detvill säga 5/8 - I 1/8. Det finns plats lor ca 40
deltagare' Tanken är att ungdomssektionen ansvarar for genomforandet av årets läger.
Anmälningsblankett med fler detaljer och sista anmälningsdatum kommer att hängas upp på anslagstavlan
innan sommaruppehållet.
Styrelsen ger sitt godkännande.

Protokoll nr: 5
Utvärdering av Mona Sahlins besök i BKF
Den 12 juni besökte Mona Sahlin BKF. Några dagar innan tog Kultur och Fritid kontakt med Aziz poli
och undrade om hur BKF ställer sig till ett besök av Mona. Aztztyckte att det var för kort varsel, men
samtidigt var det ett bra ti1lf;il1e flor BKFs medlemmar att träffa herure. De lovade att hjälpa till med alla
forberedelser och skulle sponsra även utgifterna i samband med mötet. BKF tackade ja till besöket.
Mona kom kl. 17.00 i sällskap av hennes sekreterare. Dessutom var Yilmaz Kerimo och en representant
från KoF närvarande. Tyvärr var det lite dålig uppslutning vid mötet, c:a 43 närvarande men mötet var
mycket uppskattat från både medlemmarnas och Mona Sahlins sida. SP Botkyrka tidningen och TV 4
intervjuade. Dinha tog kort med sin digitalkamera som används till dokumentation. BKI överlämnade tre
böcker om assyrier och årets och ftirra årets årsberättelse som gåva till Mona.

Aktuella projekt i BKF
Nattvandrarna: gårut i september. Men forlängs till slutet av 2002. BKF får

50 000

till genomforandet.

Kommunen ser gärna att BKF fortsätter därefter med projektet på ideell basis vilket BKF redan från
början sagt är omöjligt utan bidrag. vi awaktar och ser vart det hela leder.
Ungdomar i fiireningslivet: Ett forslag ti1l projekt har lagts fram till kommunen och de ställer sig
positiva till det om den omfattar ungdomar i åldern 13-17 . Nu kommer en ny projektbeskrivning ati lämnas

intillkommunen.

DOREMI: Projektansökan är redan inlämnat och en del av pengarna har vi redan fått beviljat. Nu
väntar vi bara på Assyriska distriktet som beviljar oss resterande pengar for att sätta i gång arbetet.
Stlrelsen är mycket nöjd med projektarbetet.
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Protokoll nr: 7

Projektet "Ungdomar i föreningslivet"
Projektet riktar sig till ungdomar mellan 13 och l7 år och kommer att pågå under hösten fram till
årsskiftet. Vi har fått en muntlig bekräftelse från kommunen att vi får 13 tkr fiir att genom{tira projektet.
Efter årsskiftet kommer vi att fortsätta med det. Som projektledare foreslåss Ninib Aydin och Dita Poli.
Styrelsen ger sitt godkännande.

Protokoll nr: I
Assyriska fiireningen i Järfiillas jubileumsfirande
Bkf fick inbjudan attnarvara vid 25-års firandet av ftireningen. De skickade även två inträdesbiljetter fiir
representanter av BKF. Presidiet beslöt att Shabo Saldamli och fru skulle närvara. Andra som vill närvara
kan köpa biljetter som finns hos Jeanette. Förköp 220W,vid dörren 250 k.
Styrelsen ger sitt godkännande och beslutar att skriva ett gratulationsbrev samt att ge en tavla i gåva till
loreningen.

Inköp av dator samt digitalkamera
Ungdomsprojektet är i behov av en dator och en digitalkamera. Kameran har man redan köpt for 3900 kr
inkl. fiirsäkring. Man har även tittat på en dator hos Sekvencia. Den kostar kring 13.000 kr. Styrelsen vet att
det är stora utgifter, men vet samtidigt att utrustningen behövs for att projektet skall genomforas på ett bra
sätt. Därlor ger stgelsen sitt godkännande.

AUFs fotbollsturnering
Turneringen blir i Botkyrkahallen den 16 november med stor fest på kvällen i Assyriska kulturcentrum i
Södertälje. BKf ansvarar ftir hela turneringen samt fiir festen på kvällen. Ninos Poli och Ninos Kerimo är
huludansvariga.
Anmälningsavgiften är 800 kr for varje anmäld lag. Spelarna fär tvä fika och en lunch under dagen. Abud
Zazi är sångaren på kvällen.

Bidrag

till Caritas Orientaliska

Medlemmar i BKF samlade ihop 300kr och skickar pengarna

till

Caritas Orientaliska i BKFs namn.

Godkänns av styrelsen.

Assyria Sat TV
Assyria Sat TV var i BKF och informerade om deras verksamhet. De efterfrågar material som BKF har
genomfort som de kan visa i deras kanal. De är mycket intresserade av att inleda ett samarbete med BKF.
De är även intresserade av att BKF ställer två ungdomar till lorfogande fiir attprata i deras TV. Dessutom
vill de gärna intervjua folk inom BKF som de kan sända. Detta diskuterades på BKF presidiemöte och de
närvarande ställde sig positiva till det.
Godkänns av styrelsen.

Material

till assyriskt bibliotek

Isa Nahroyo är i f;ird med att starta ett bibliotek med assyrisk litteratur i Hamburg. Han efterfrågar material
som böcker och tidskrifter. BKF har skickat fem böcker och önskar honom lycka till med hans arbete.

Protokollnr: l0
Verksamhetsberättelse
Arbetet kring verksamhetsberättelsen pågår for fullt. Alla berörda som skall skriva texter är tillfrågade.
Manusstopp är fastlagd till den 20 januari. Förslag och id6er till innehållet lämnas till Ninos Poli snarast.
Styrelsen beslutade att utformningen av verksamhetsberättelsen kommer att yaru liknande forra årets
verksamhetsberättel se.

o
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Ninos Kerimo
Ungdo ms s ekti onens or dfö r an d e
B

ethnahrin KulturJörening i

B

otlqtrka

Bakgrund
Ungdomssektionens årsmöte ägde rum i Bffi:s tokaler den23/3-02.Vid mötet utsågs
följande personer till ungdomssektionens styrelse:
Ninos Kerimo
Nisha Kerimo
Kima Poli
Tiglet Besara
Mulle Ädam
Ninos Äydin
Yakub Poli

NinibÄydin
Melissa Salci

HedroÄho

OrdIörande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Inköpsansvarig
Inköpsansvarig
Juniorutskott
Projektanwarig
Kontaktperson
Suppleant

Den nya styrelsen bestod av nya unga själar från alla åldersgrupper.fudern
varierade från 16 till 25, där många utav dem kom från junionrerksamheten, ett mål
som vi redan hade satt upp sen det gångna verksamhetsåret. Dessutom omfattades
styrelsen av nya medlemmar som helt enkelt fick intresse för föreningslivet, och
beslutade sig att gå med i ledningen av ungdomssektionen. Detta är glädjande for
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oss i foreningen, det har alltid varit ett stort mål att försöka dra nya ungdomar tilt
foreningslivet.

MåI
Från forsta början har vi satt upp mål där vi i ungdomssektionen forsökt jobba efter.
Ett återkommande problem bland dagens foreningsliv har varit våra ungdomar. Ätt
samla dessa assyriska ungdomar till våra verksamheter har haft stor betydelse bland
ungdomssektionens planering och verksamhet. Det har varit tydliga tecken att
intresse har väckts hos dessa ungdomar på sistone, styrelsen visar en klar bild utav
det hela. Det är alltid glädjande att hårt arbete lönar sig.
Dessa mål är "standardmå1", som måste alltid sättas högst upp på dagordningen i
varje forening. Utifrån dessa bestämde ungdomssektionen tidigt på året 2002 att det
skulle satsas på nya, seriösare och stora aktiviteter/projekt. Ätt bl.a. va aktivare i
SEYFO (Svärdets år) frågan och att skapa ett stort arrangemang for dem assyriska

ungdomarna.

Verksamhet
Under året lämnades det in en projektansökan till kommunen for ungdomar, ett
projekt som hade i syfte att dra ungdomar i åldrarna 14-18 till foreningslivet, ett
passande namn för projektet:Ungdomar i föreningslivet. Änsvaret for projektet
tilldelades till den projektansvarige i ungdomssektionen, däirefter fick den personen i
uppgift att tillsätta en kommitt6 for projektet.
Samlingspunkten for våra ungdomar i foreningen har alltid varit ungdomsrummet.
Man insåg hur viktigt ungdomsrummet skulle spela roll under projektarbetet, därfor

o
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sattes det stora resurser på
rummet så att ungdomarna skulle
känna sig välkomna och
bekväma. En ny dator
installerades, nya soffor sattes in,
mattor lades ut, rummets
inredning förändrades helt. Det
visade sig att ungdomarna
uppskattade det och tillbringade
stor tid i rummet. Mer detaljerad
information om projektets
verksamhetsberättelse kan du se
vidare i upplagan.

Sedan lång tid tillbaka var det ett
önskemål bland
ungdomssektionen att arrangera
den årliga populära
idrottsturneringen i samarbete
med ÄUE, Ässyriska
Ungdomsförbundet i Sverige. En
intresseanmälan lämnades in ti[ ÄUF vid slutet av det gångna verksamhetsåret och
ett glädjande besked fick vi i början av detta verksamhetsår.Vi tilldelades att
arrangera årets turnering, Babylon Cup 2002, en fotbollsturnering som spelas
inomhus och som avslutas med en stor ungdomsfest på kvällen. Ett omedelbart
intensivt arbete sattes igång inför Babylon Cup. Bethnahrin Kulturforening, gör debut
som värd för den stora, årliga fotbollsturneringen. Förväntningarna var stora, både
från oss i foreningen och utomstående. Fortsättningen med detatjerad information om
Babylon Cup 2002 kan du se vidare i upplagan.
$l:.i

Utöver dessa stora
projekt så anordnades
mängd av aktiviteter
under året 2002,
aktiviteter som
ungdomssektionen
genomfört och deltagit
i. Låt oss gå över och
se..

Ä,ur
Vår forening, BI§ är
som bekant medlem i
ÄUF. Med ÄUF's
SIDAN 16
O BETHNAHRIN KULTURFORENING I BOTKYRKA6752 (2002) - WWW.BKF.NU

UNGDOMSSEKTIONEN

arrangemang har BKF varit aktiv både genom att delta på aktiviteterna och som en
del i ledarskapet. Vi har tre ungdomar sen tidigare som är aktiva inom ÄUF. Där en
av dem sitter i styrelsen och två andra som ledamöter i ÄUF's olika utskott. Det är
viktigt för oss i BI(F att ha goda relationer med vårt ungdomsförbund, ÄIJE, det är ju
ungdomarna som är föreningens framtid, inte minst samhällets framtid.

Årsmöte
Vid slutet av februari månad hade ÄUF årsmöte, vi i BI(F välkomnade dem att
genomfora sitt årsmöte i våra lokaler. Det samlades omkring 100 assyriska
ungdomar ifrån Sveriges alla hörn i BIG's lokaler. Det var intressant att träffa alla
dessa ungdomar som kom för att ge sin röst i mötet. Nya ansikten dök upp, nya
kontakter anknöts, det diskuterades politiska frågor mellan dem unga, det va trevligt
och intressant att få träffa dessa ungdomar.
Årsmötet startades vid lunchtid, efter några timmar tog man paus. Våra besökare
började bli hungriga, måltid senrerades av oss i ungdomssektionen som i öwigt stod
som värdar
under hela dagen.

fest
Efter att mötet tog slut förflyttade vi alla besökare till Fittjaskolans matsal där vi i
ungdomssektionen anordnade ungdomsfest med sångare som Isa Racho och band.
Till festen kom omkring 250 gäster med glatt humör som gjorde festen till en perfekt
avslutning på denna "kulturdag". Ungdomarna uppskattade all arbete som BI(F's
Ungdomssektion stod for.Vi från BKF är tacksamma att ÄUF gav oss möjligheten att
arrangera en sån strålande dag.

o
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Här är fler
aktiviteter som
förbundet
arrangerat och
som BKF deltagit i:
-Föreläsningar
-Veckoslutskurser
-Idrotts-

turneringar
-Ungdomskonferens

Shahro-kvällar
Dessa familjefester är otroligt uppskattade av våra medlemmar. Under året
genomfördes ett flertal såna familjefester, där både påskfesten och julfesten ingick.
Festerna omfattar en mängd av olika forestäIlningar, bland annat teater,lotto,lekar
och olika assyriska sångare som ställt upp. Det senreras alltid mat, assyriska

nationalrätter, och dryck på festerna.

Ungdomskvällar
Våra populära fotbollskvällar, där man kan se Champions League matcher på
storbildsskärm i foreningen. Förutom dessa fotbollskvällar hade vi disco och pub
l«rällar. Det senrerades flitigt med mat, assyriska rätter till taco rätter.
Fotbollskvällarna är oerhörd populära bland alla åldersgrupper, både tjejer och
killar från I3-27 års ålder.

Picknick
Givetvis skulle vår populära picknick dag genomföras i år också. Det fick bli en varm
juli eftermiddag i
Norsborgwallen.

Grillköttet
marinerades, sallad
skars, drycken
packades i isboxar
och en boll med och

ivägtill
Norsborgsvallen. Det

blevenriktig succ6,
det kom ungefär 20
familjer som
resulterade upp till
80 personer. Hela
Norsborgsvallen
fylldes med
springande barn och
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foräldrar.
Traditionsenligt skulle
fotbollsmatchen mellan
dem rmxna och unga
spelas. Det blev seger
för dem vuxna i år med.
Det grillades, spelades
kortlek, diskuterades
politik, spelades fotboll
och mycket mer. Det
var helt enkelt en
underbar dag.

Seyfo

demonstration
En tidig mars morgon ställde vi upp med några ungdomar från ungdomssektionen
att demonstrera framfor Riksdagshuset tillsammans med ÄUF. Demonstrationen gick
ut på att dela ut flygblad som innehöII information om vårt krav på ett erkännande
om folkmordet på assyrierna under första världskriget. Flygbladen delades ut titl
politiker och forbipasserande medborgare.

Den svenska Riksdagen har tagit upp ämnet på dagordningen, men det har inte varit
nåt erkännande än. Vi får aldrig ge upp forrän vi har fått ett erkännande!

Planeringshelg
Under två dagar samlades alla sektioner inom BI(F i Enhörna for planeringshelg. Det
va foreläsningar, grupparbeten, diskussioner om hur vi ska kunna utveckla BIG's
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verksamhetsområden, och det viktigaste var planeringen för våra kommande
aktiviteter under året. Det va en mycket innehållsrik planeringshelg där allvar
kombinerades med nöje.

Ledarutbildning
En ledarutbildning som anordnades avÄssyriska Distriktet i StorStockholm i
Åkersberga. BI(F blev inbjudna till utbildningen. Från ungdomssektionen sände vi
fem ungdomar som deltog i utbildningen. Hur den framtida ledaren inom föreningar
skall arbeta, det var vad utbildningens hurnrdämne var. Det diskuterades i grupper

och man träffade nya människor inom dem assyriska rörelserna. Det var ett gott
mottagande man fick och en del kul hade man.
Fler aktiviteter som ungdomssektionen arrangerat och deltagit i:
-Biolarällar
-Fotbollsträningar i Botkyrka hallen
-VideokväIlar i föreningen
-Innebandy i Tornbergsskolan
-Föreläsningar

Avslutningsvis
Det var många aktiviteter och variationen var stor. Ungdomssektionen planerade sin
verksamhet månadsvis där månadsblad skickades ut till ungdomarna. Månadsbladet
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bestod av två sidig
information om
månadsaktiviteterna
som innehöll en kalender
där datum och tider for
aktiviteterna var
uppskrivna.
Planeringen för
verksamheterna har
förbättrats oerhört detta
verksamhetsår. I stora
arrangemang tar
ledamöterna sitt anwar
och genomför arbetet,
men i mindre "dagliga"
verksamheter så kan det
bli ännu bättre. Älla anwariga måste stäIla upp for genomforandet av aktiviteterna,
både i små och stora arrangemang.
Men, totalt sett for året 2002, kan bara avslutas med ett ord - SUCCE!
Sen grundandet av föreningen har ungdomsverksamheten aldrig varit så aktiU i år
tog ungdomssektionen stora kliv framåt. För första gången stod vi som värdar och
anwariga för stora
projekt/arrangemang,
och det klarade man
utomordentligt bra.
Ungdomssektionen, det
omfattar hela
ungdomen inom
foreningen, juniorer,
tonåringar, seniorer, janästan alla
åldersgrupper. ÄlIa ska
känna sig delaktiga i
våra verksamheter.
Utan Er frivilliga skulle
aldrig dessa aktiviteter
genomföras, ni har
varit med i ledningen
och planerat våra aktiviteter, ni har kommit med nya intressanta forslag.
Härmed vill vi, från ungdomssektionen, tacka alla unga och rnrxna som ställt upp med
vår verksamhet för året 2002, och hoppas att ni fortsätter ställa upp for det
kommande året, 2003!
Sist men inte minst vill vi tacka foreningen så hjärtligt för att den har funnits där för
oss och alltid har ställt upp.

o
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KVINNOSEKTIONEN

Kvinnosektionens

verksumhetsberrittelse {0r

m 2002

Årsm0te

Under årsmötet som ägde rum 14
personema enligt nedan.

Apil2002i foreningens lokal. Till kvinnosektionens

PerivanPoli

NewikKerimo
RahelPoli
NurtenHaddad
TerzoAydinoch
ElisabetElyas
FehimeKopar

styrelse valdes

ordfiirande
- vice ordfiirande
- sekreterare
- vice sekreterare
-

- kassör
-

kontaktman

YldizKerimo,
RitaSaldamlioch
MuniraCicek

- Suppleanter

fusmötet gick väldigt smidigt till. Det var många som ville vara med i sektionens styrelse. Det sag
positivt ut att bilda en ny styrelse.
IvIuisrittning
1 . Arbeta for att floreningens alla
kvinnor samlas i och kring sektionen
och aktiveras dikigenom.

2.Denskall också arbeta for att fler
kvinnor re§4eras till foreningen.
3. Arbeta

ftir attkvinnorblir

medvehra om vad som händer runt
om i samhället och i vdrlden.

5. Göra aktiviteter ochjobba lor att behålla våra traditioner.
6.

Anordna Förläsningar, seminarier och olika diskussioner.
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(jenom{iirdu Aktiviteter
Den 8 mars vardetdenintemationellakvinnodagenochdet firadevi som samkväll i foreningen. Vi fick
bl.a. se en teater och höra en dikt och ett tal om kvinnans situation i världen.
Det var ett arurorlunda firande av kvinnodagen forhela familjen, med servering av fika och mat.
Morsdag firades som knytkalas endast for kvirmor. Det var mycket lyckat och uppskattat.
Det var emellan25-30 kvinnor och alla bidrog med mat och dryck. Vi dansade och hade roligt hela

kviillen

l(ost och

Ivlotion

Under våren hade vi en kurs i kost och motion. Kursen var väl uppskattad och deltagarna var ca. 15
personer. Målet med kursen var att bli medvetna om äta hälsosamt och nyttig mat. Samt uppmuntrade
den deltagarna att röra sig fiir att undvika bl.a. sjukdomar och hålla sig kvar i god hälsa.

Vi avslutade kursen med ett studiebesök till Antroposofema.

o
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I September giorde vi ett biobesök for foreningens alla kvinnor i Heron City. Vi kollade på filmen pearl
Harbour.

Loppmorknud
Den 20 Oktober 2002 var det dags for Dr. Meleks Hemlandfonds loppmarknad. Föreningen bidrog

medatt samlagamlaochnya sakertill loppmarknadentillmirure avDr. Melekshemlandsfond. Den
arrangerades av fondens styrelse i samarbete med den Assyriska foreningen i Södertiilje. Några kvinnor
var med och hjälpte till med forsäljningen.

Jul{est
Julfesten firades den 2 1 December k1.20.00. Alla sektioner i foreningen hjälpte till med att organisera
och fxa med mat och olika aktiviteter. Teatergruppen spelade en liten sketch och musikkursens ldrare
avslutade hösfferminenmed att låta eleverna spelaupp vad de låirt sigunderterminens gång.
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F0rekisning 21 upril
Vihade en foreläsning
ommigränoch
spänningshuvudvdrk.

Föreläsaren berättade

omolikatyperav
huwdvdrkoch stress.
Det pågick en öppen
diskussionbland
foreläsaren och
deltagama. Denvar

mycketgivande.
Restourun gbesi)k

Den

November besökte foreningens alla kvinnor Athena Restaurangen. Föreningen bjöd alla de
kvinnor som kunde folja med på restaurangbesök. Det var ca.25 kvinnor som var med. Föreningen
bjöd på en symbolisk summa av kostnaden.
8

Kvällenvar
mycketlyckad
ochalla
kvinnorhade
väldigtroligt.
Alladeltagare
önskade flera
liknande
kvä1ler.

Slutkomnentur

Arbeteti
kvirmoselaionen

hargåubra.
Allaharvarit
delaktigai de
olika
aktivitetema
som har arrangerats av sektionen.

Kvinnosektionenvill tackaungdomssektionen lorall hjälp

de har fätt i de olika aktiviteterna.

underlättat for oss i kvinnosektionen med mycket hjälp.

Tock fOr det g0ngnu uretl

o
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vÅn

BARNEN Än

FRAMTTD

Siduri Poli
B

ethnahrin Kulturförening i B otl<yrka

Bakgrund & Förklaring
Alla flestavuxna ärväl medvetna om attbarn drvår framtid oavsettvartman lever ellerbor.
Så har det alltid varit och så kommer det alltid alt vara. Bethnahrin Kultur Förening (BKF) har från start
forsökt organisera barnverksamheten utifrån denna synvinkel. Så att den ska fungera på ett sätt så att
bamen ska §rcka att det är roligt att besöka fiireningen och så att foreningen blir som ett andra hem for
barnet där den själv avgör vad man vill göra och hittapä. Både när det gäller saker som att roa sig och
attplugga.

BKF har ganska länge drivit olika aktiviteter for barn i olika åldrar, fast ändå med en mycket begränsad
ekonomi. Och eftersom att vi är överens om aff barnen är vår framtid var det mer som ett måste att
göra nånting åt saken så att även floreningen hade någon framtid. Föreningens mål var att skapa en god
barnverksamhet i en mer organiserad stil.Under december 2000 diskuterade BKF: s ledning med frågan
noga och kom fram till att behovet var ft)r stort och diirfor bildades, med kommunens bidrags regler, ett
projekt for att skapa verksamhet hos bam i åldrarnaT -12 på ett mera organiserat sätt.
Projektets mälvar att,med dessa ca. 60 barn, göra aktiviteter tillsammans som de själva varit med och
planerat. Dessa aktivitetervart.ex.;teater, körsång, studiebesök, biobesölg utflykter, simning, folklore,
läger, isshower, musik med olika instrument m.m.

Vad som Gjordes
I B\IF kunde nästan vad som helst hända och goras. Och allt var upp till vad barnen ffckte var roligast
och mest lämpligt. Så här kunde ett schema under en vecka se ut:
Mandag

- var det ingenting p.g.a. presidiemöten

Tisdag

- Bakning

Onsdag
Torsdag
Fredag

- Dansträning (Showjazz m.

(Bullar)
Siduri)

- Sång och teater
- Disco, med övematbring

Lördag
Söndag

- Biobesök (Monsters Inc)

Men även större grejer kunde hända en vecka som t.ex. då vi åkte till Globen och
kollade på Disneys On Ice (Toy Story). Eller de helgema vi spenderat i foreningen med pyjamasparty?
Som sagtvarprojektetmycket omtycktochväldigtberomthos de yngremedlemmama i BKF.

o

SIDAN 34
I BOTKYRKA6752 (2002) - WWW.BKF.NU

BETHNAHRIN KULTURFöRENTNG

=i+l

Jfl,,:,

::i::il):::::::::r:i:i 'r...:

t

KVINNOSEKTIONEN

l:It::W
:S-\NN

I

tl

Projektledare
Perivan Yaman (Poli) tog det ansvar som skulle göra projektet möjligt. Hon tog ansvaret som
projektledare. Och det handlade inte bara om att pricka av vilka som kom på aktiviteterna, Nej,
Perivanjobbade mer än så. Hon var med barnen nästan var dag i veckan, vilket gjorde att bamen fick
mer och mer nära kontakt med henne. Så som fiireningen blev ett andrahem blev Perivan en
andramamma. Vaq'e vecka noterade hon nerbamens utveckling och aktiviteter som skulle göras under
veckan. Hon gjorde att projektet blev mer givande och mer seriöst. Och med mycket tålamod fick hon
det att fungera. Det roligaste var att se bamen ha roligt. Att se hur dem utvecklades. I bö{an var det
bara smågrupperingar fast vid slutat var vi allihop en enda stor familj, och det gjorde att man hade
roligare att gå ut tillsalnmans. För det är ju skillnad med att gå ut på teater med en gupp och att gå ut
på teater med familjen, säger Perivan med ett leende p äläppama.
Hjälpen hon fick kom bl.a. utav bamen men mestadels utav foräldrama. Jag vill tacka alla ftiräldrar som
var vid min sida från bö{an till slut. Som alltid fanns dår, med positiva tankar och forslag. Tack! Säger
Perivan

Min

Syn på Projektet
Eftersom jag själv var engagerad med barnen ganska mycket fick ävenjag
hos både barn och vuxna.

o

se den

positiva skillnaden

SIDAN 35
I BOTKYRKA6752 (2002) - WWW.BKF.NU

BETHNAHRTN KULTURFÖRENTNG

KVINNOSEKTIONEN

Jag hade en egen dansgrupp (Steps ToAssyria) som jag tränade på onsdagar. Jag trdnade Showjazz

meddem som ärenlitenblandning aviprincip allting. Menjagtyckte attdet skullevararoligtomvi
skulle dansa lite Britrey pop... fast påAssyriska. Så jag grävde fram någraAssyriska skivor och till sist
fick vi en rqäl blandning avAddo, Babylonia och Juliana. Så vi uppträdde lite håir och där, vart de ville
haoss helt enkelt.

Flera gånger på vår ft)rening, andra ganger hos andra foreningar. Min dansgrupp kunde variera från 5 till
12 personer på träningama fast den del av gruppen som uppträdde var de tjejerjag pratar med lite

längre nerpå spalten. Där jagfrågar om de Deras åsikter och kommentarer.

Andras Syn på Projektet
Här är korta intervjuer och andra åsikter angående projektet.
tyckte du om Projektets gäng?
2. Vad tycker du nu när projektet är slut?
1. Vad

Aygul Poli. Förälder
1. Det var ett bra projekt, barnen tyckte att det var jätte kul. Det fanns en större anledning att komma
dåbarnen såg fram emot det.

vill ha sådana projekt igen, men det krävs ju att vi foräldrar ska kunna ställa upp for att det
ska bli av. Det är väldigt tråkigt for ungama att det inte finns längre, de blir lätt rastlösa och umråkade på
helgerna. Och nu när projektet är slut, blir de ganska, ja ledsna.
2. Barnen
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Naramsin Poli. 12 år.
1. Jag tycker att det varjätte bra, fiir det gjorde att fler bam kom hit och det gjorde aff man själv kom.
Man visste hela tiden att det fanns nätatt görai ftireningen då man hade tråkigt efter skolan!
2.

Ni borde absolut starta projektet igen!

Nurten Haddad. Förälder
1. Det var mycket bra och barnet hade något att se fram emot på helgerna..
Och genom att många gick blev man mer uppmuntrad att gå själv. Bamen liirde sig att umgås med andra
barn, särskilt i stora grupper.
2. Mina bam låingtar efter att

bö{a igen!

Yuvana Poli. Förälder.
Projektet var mycket bra initiativ av ftireningen. Det var givande for barn, 'r,uxna och foreningen. Det
visade sig vara ett behov, det var ett tom mm som fylldes. Många barn i projektet hade aldrig varit med
omde aktivitetersomgjordes. Och samtidigt sombarnen skaffadenyavännervardetettbratillfiille lor
foräldrarattträffas i foreningen, kunnaumgås, träffanyamänniskor, utvidga sin socialal«ets.
1

.

varju att den skulle fortsätta, men det kunde inte genomft)ras utan resurser. Själv tycker
jag att det var qmd eftersom att det var en bra verksamhet som fungerade. Jag ser gärna fram emot

2. Meningen

någotliknande.

Mecida, Kinora, Sebrin, Gabriella, Liljana och Nathalie. S-12 år.
Vad tyckte ni var roligast?
Det roligaste var dansträningama och när vi fick uppträda. Och sen var det när vi var ute på stan,
spelade brännboll, disco, bio och allt det diir. Det var bara roligt att umgås med varandra. Och vi har
fittmånganyakompisar.

ni annars om Projehet?
Om inte BVF skulle ha funnits skulle det vara tråkigt och nästan ingen skulle komma, och nu känns det
Vad tycker

tråkigt au det inte finns nåt att göra hiir. Förut fanns det alltid någonting att göra.
Och nu nrir det tir slut då?
Vi liingtar tillbaka! Och vi saknar verkligen alla aktiviteter och våra kompisar som vi liirde kiirura!
Så

Ni menar att ni skulle vilja ha ett till sådant ProjektT

JA!!
lyckat! Och alla vi som har suttit och diskuterat om just
Projektet har varit enade om att den behövs!
Det är eff behov for öreningen, och måste bli av.
Ochjag vill verkligen inte att det här bara ska forbli minnen, utan också att det ska bli en upplevelse lor
resten av livet. Och jag vill verkligen att ett nytt projekt så småningom ska dyka upp. FöTALLAS skull.
Så av min sida kan jag inget annat än att hoppas att vi ska fä det bidrag och stöd vi behöver av
kommunen och att alla föräldrar som sagt att de ska ställa upp håller sitt löfte. För det iirju trots allt
Deras bam, mina vänner och VÅR Förening.
Jag kan glatt meddela att detta Projekt var
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HallundaA{orsborgs
ftireningsråd
(HNF)
Yuvana Poli

Sryrelsesekreterare

Hallund/Norsborgs föreningsråd bildades 1999
Bethnahrin Kultur/örening i Bottgtrkn och har sedan dess bedrivit en aktiv verksamhet
för att stödja och uppmuntra befintliga
föreningar i området. För nuvarande är 35 föreningar anknutna till HNF, däribland
BKF. På årsmötet 2002valdes en ny styrelse och BKF representeras av Yuvana Poli som
har fått sekreterarposten. Förutom den ordinarie verksamheten och genomförda
styrelsemöten samt medlemsmöten har HNF under är 2002genfort riagru större
aktiviteter som jag vill berätta lite mer om.
Första sommarlovsveckan arrangerades ett "Pröva-på-projekt" för skolungdomar i
Hallunda/Norsborg. Föreningar som hade möjlighet och intresse hade chansen att visa
sin verksamhet för ungdomarna. Under en vecka hade ungdomarna möjlighet att vara
med på föreningens dagliga rutiner och aktiviteter. Intresset från ungdomarnas sida var
stort och hela projektet blev mycket lyckad.
Första helgen i september genomfördes den årliga föreningsdagen. I år sammanföll
datumet med företagar- och skolmässan som Botkyrka kommun genomförde. HNF
ställde upp sina tältar på gångvägen mellan Botvidshallen och Olligånghallen.
Strategiskt rätt eftersom alla som gick mellan båda hallarna var tvungna att gå förbi oss.
Vädret var underbart så hela arrangemanget blev mycket lyckat. Föreningarna hade
verkligen möjlighet att visa upp sin föreningsverksamhet. Både i form av skriftlig info
och i form av uppträdanden. Antalet deltagande föreningar uppgick till 28 st. och
antalet aktiva föreningsmedlemmar under föreningsdagen uppgick till c:a 200
personer.

I början av hösten tillfrågades HNF av kommunen om ev. intresse att ansvara över
genomförandet av W2003. På medlemsrnötet beslutades att HNF kunde ta sig an
uppdraget och vi började dra igång planeringen. Vid årsskiftet hade vi kommit en
ganska lång bit på vägen. Vi samarbetade mycket med Riksteaterry Folkets Hus osv. Vi
delade upp arbetet i tre grupper: Scenkonst$uppen, idrottsgruppen och övrigt
gruPPen. C:a26 föreningar, skolor, kyrkor mm har anmält sig för att delta på VY2003.
De fick skriva projektansökningar och de delades in i de olika grupperna. Det är ett
stort projekt som kräver mycket tid och arbete. Efter årsskiftet fortsatte det intensiva
arbetet kring arrangemanget. Hur VY2003 dagarna kommer att lyckas återstår att se i
september 2003.

Hur HNFs framtid ser ut är i nuläget inte klart, men klart är i alla fall att det arbete som
HNF genomför är viktigt för föreningar och boende i området.

o
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I demol«atiska samhällen fyller foreningar mycket viktig roll med att stödja och trygga
sina medlemmar samt ftlrsvara deras intressen. Detta mål blir iinnu viktigare betniffande
invandrarftrreningar som forutom den grundläggande ftireningssyften har att verka for
sina medlemmars integration med bibehållen identitet. Detta är inte lätt da det l«ävs
mycket hårt arbete, engagemang, slit, ekonomi och en känslig balansgång. Med dessa

forutsättningarsomutgångspunkttyckerjagattBethnahrinKulturforeningi
Bot§nkahar
varit exemplarisk i sina aktiviteter och sfävanden. Föreningen; genom olika aktiviteter
riktade motbarn, unga, vrxna och inte minst äldre människorhar forsökt attunderlätta
integrationen generationer emellan och diirmed skapat en §gg grund for integrationen
mellan olika samhällen.
Dessutomhar foreningenraderatbort dennegativa sfämpeln om att våra öreningarär
stagnerade, handlingsforlamade mm. Detta visar att det inte iir foreningslivet som det dr
felpåutan felet liggerhos oss individersom inte ägnartillräckligtmedtid foratt aktivera

§

,b
s
.N

r'§

foreningslivet.
Jag önskar er lycka

Södertälje, 2003

till i det fortsätta arbetet.

.0 I

.27

EmanuelPoli

2003-01-07

cKauandnngqrEbkai&allwda-Xorcborg
Under ca2,5 ars tid har vi med jämna mellanrum nattvandrat tillsammans med
representanter fran projektledningen i Bethnahrinftireningen.
Vi har under våra vandringar mött många trevliga människor, såväl bam och ungdomar
som vuxna. Vi har besökt bensinstationer, pizzeior,restauranger, tunnelbanestationer,
vandrat runt skolor och idroushallar, i Hallunda och Norsborgs centrumkåmor etc och
alltid mötts av positiva yttringar.

ä

Några av våra medvandrare har tjiinstgjort som lärare i skolor i området och otaliga dr
de ungdomar vi mött som glädjestrålande kåint igen och kramat om sina lärare. Det gar
inte atttamiste

påhurviktigt

det iir

forbam ochungdomar attträffatrygga vrxna

forebilder ute i kvällsmörkret.

§

I
§)

o

Visst har vi också råkat ut for smärre incidenter, men vi nattvandrare har da forsökt att
så smidigt som möjligt avleda och skingra kontrahenterna. Vara uppgifter harju inte varit
att agera ordningsvakter utan att vara tygga vuxna inslag i gatubilden.

Vi

är glada och tacksamma for de erfarenheter vi fätt av området och dess invånare
under dessa 2,5 år och hoppas att nattvandringen i området kommer att återupptagas

i

någon form. Ett fomiimligt komplement vore om "vanliga" vuxna i området tog for vana
att göra en litenpromenad fore sdnggåendet.

Till

sist ett stort tack

till Bethnahrin Kulturforening som ansvarat for projektet.

Siv och Gösta
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VERKSAMHETSPLANERING

ri
ng
För perioden Mars 2002 tom nästa

ve rksamhetspl ane

2003

årsmöte 2004

George Aydin

Kansliansvarig
B ethnahrin Kulturfrirening i B otlqtrka

Under verksamhetsåret 2003 beräknar vi att BKF kommer att ha 7500
sammanträden, 9000 deltagarbesökande. Uppgifter ftir ansvariga inom
respektive verksamhet...

1-

Söndagsverksamhet

* planera olika ahiviteter på söndagar
för att locka medlemmar till föreningen. Exempel på
aktiviteter: filmvisning, debatt, matlagning, spel mm

2-

Utbildning, kurser, studiecirklar, ABF

-

Musik kurs

- Joseph Malke

- registrera, anmrila olikn ahiviteter till ABF iform av studiecirkla4 kurserfdr att erhålla
bidrag. Komma medförslag och planera utbildningar som kan trinkns inom BKE Ansvarafr)r
allafrågor som berör utbildning och kurser

3-

Folklore, danskurser, körverksamhet

vara kontalctperson mellan kirare och styrelsen, hjcilpa eller skaffa personer son knn hjrilpa
danslriraren vid behov, ansvara för allt som har med dessa ahiviteter att göra. Wd uppvisning
och förestcillning av folkloredanser på fi)rekommande aruangemang vid olika strillen planera
och se till att gruppen transporteras till resp. strillen.

-

4-

Datorerna - datorvård, medlemsregister - medlemsvård

- se till att ordning råder i datorn, vårda datamaterialet, uppdatering

av olika program
skapa ett vrilfungerande programför registrering av medlemmati uppdatering och
medlemsvård

*

5-

Shahro

-

samkväm, fester

ansvaraför genomJörandet av shahro-samkvömar som planeras i samråd med presidiemöten,
fram medhjrilpare under shahrokvrillar kontakta medlemmarna, hitta olikn sritt att locka
medlemmarna till dessa shahro, arbetafram olikaförslag

-

skaffa

o
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6-

Buff6, inköp av yaror, lokalansvarig, Iokaluthyrning
- ansvara för bufföverl<samltet, inköp av varor, personalfrågo4 uthyrning av lokaler

7-

Projektverksamhet

skriva, formulera projehansökan, arbeta fram olikn projekt fo, de ahiviteter som redan
bedrivs inom BKF, följa upp verl<samlteten, redovisning, rapportering, planering av verksamhet
ddr projehbidrag har beviljat

-

8-

Fittja fiireningsråd

vara kontaktperson mellan BKF ochft)reningsrådet, delta vid rådets möten, representera BKF
av föreningsrådet, rapportera om föreningsrådets verl<samhet vid
presidiemöten, planera de av rådet upptagna beslut om olikn aktiviteter

-

i alla frågor som behandlas

9-

Hallunda/norsborg fiireningsråd

vara kontahperson mellan BKF ochföreningsrådet, delta vid rådets möten, representera BKF
i allafrågor som behandlas avföreningsrådet, rapportera omföreningsrådets verl<samhet vid
presidiemdten, planera de av rådet upptagna beslut om olika ahiviteter

-

10- ARS
-fungera som kontaktperson mellan BKF och ARS (Assyriska Riksförbundet i Sverige), vara
med i de av ARS planerade möten, -följa upp ARS verl<samhet och utiftån detta rapportera om
ARS och på så sött arbeta fram olika förslag för unecklandet av verl<samheten inom ARS

o
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11- ADS
-fungera som kontaktperson mellan BKF och ADS (Assyriska Distrihet i Storstockholm), vara
med i de av ADS planerade möten, -foljo upp ADS verksamhet och utifrån detta rapportera om
ADS och på så sritt arbeta fram olika förslag för utvecklandet av verksamheten inom ADS

12- Kassör, ekonomi, personal - datorisering av bokfiiring
- ansvaraför BKF ekonomi - planering, bofföring, in -och utbetalningar löner skatt -och

arbetsgivarav4tfter rapporteringar kontakter med myndigheter om dessafrågor försrikringaa
handkassa - datorisering av bolcföring och bol<slut - ekonomirapport vid styrelse-, presidie- och
årsmöten, arbeta fram förslag för förböttring av BKF ekonomi

13- Föreläsningar
ansvara för planering av fr)rekisningar inom olika frågor Kontakt med förekisare samt allt
som har med verkamlteten att göra

-

14- Idrott, fotboll, turneringar
-

ansvaraför all idrottsverksamhet inom BKF - planering, delegering, turneringat; tillsrittning
olika verl<samhetsgrenar utifrån behov mm

av personer inom

15- Teater
- ansvaraför planering av teaterverksamhet - sketcher, förestrillningar

vid olikn tillföllen,

trrining mm.

16- Kansli, sekretariat (ordfiirande, V. Ordfiirande, sekreterare)
* sortering av inkommande post, utgående post, anslagstavla, ordning inom kansliet, kontah
mellan BKF och övriga instanser som inte ingår inom de övriga verl<samhetsområden, slcriva
dagordningfdr styrelse -och presidiemöten, behandla alla inkommandeförslag via dessa möten,
delegera, planera, samordna, fi)lja upp verksamheten inom alla områden, alltså ansvarafdr all
verlrsamhet som sabtar ansvariga personer utifrån det som rir beskriven ovan. Representera
BKF hos myndigheter och övrigaförekommande instanser

Ungdomssektion
* ansvararfr)r all ungdomsverksamhet inom BKF, när det gdller planering delegering

etc.

Genom årsmöte under mars varje år vriljer sektionen egen styrelse. Sehionen cir ocl<så ansvarig
för att hålla kontakt med AUF (Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige) Jör att föfa upp dess
verlrsamhet och ser till att BKF hålls underurittad om AUF verksamhet. Sektionen har eget
kansli och ansvararför ordning inom detta och vårdar de utrustning som tillhör selctionen.
Selaionen rir slryldig att inför varje presidiemrite rapportera om sin verksamhet och olikafrågor

som är av vih.

Kvinnosektion
ansvarar för all kvinnoverksamhet inom BKF, ncir det griller planering delegering etc. Genom
årsmöte under mars varje år vriljer sehionen egen styrelse. Sehionen rir ocl<så ansvarigfi)r att
hålla kontah med AKF (Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige) Jör att följa upp dess verksamhet
och ser till att BKF hålls underrrittad om AKF verksamhet. Sektionen tir slryldig att inför varje
presidiemöten rapportera om sin verksamhet och olika frågor som rir av vikt.

-

o
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Kortfattad beskrivning av Bethnahrin Kulturftirenings planerade
verksamheter samt en ekonomisk kalkyl.
Den här ansökan for år 2003 skickades till Botkyrka kommrur. Verksamheten är planerad och baserar
sig på foregående ars verksamheter samt med tillägget av nya planerade. Målet är att öka och bredda
verksamheten samtidigt som vi bibehåller en god kvalit6 på aktivitetema. En bra grund och som
utgångsmaterial är var verksamhetsrapport, en rapport vi skriver arligen och berättar om vår
verksamhet for det gångna året. Nedan loljer en lista på vår planerade verksamhet for år 2003.

Ungdoms- och junior- verksamhet

-

Kvinnoverksamhet

-

Veckoslutskurser
Samkväm

Idrottsaktiviteter (inkl fotbollslag i seriesystem)
Föreläsningar
Studiebesök
Läxläsning

Disco-verksamhet
Folkdans och teater verksamhet
Musikskola (kurser i olika instrument)

Internet caf6
Hemlandsresa
Sommarläger
Öpp"n verksamhet
Filmvisning

Föreläsningar
Matlagning
Filrnvisning

Möten
Samkviim
Fester
Simning

Barn- och fritidsverksamhet
Öppna diskussioner

Sportlovsaktiviteter
Kvinnodagen
Morsdag
Syverksamhet

Bio- biljard- bowling
Möten
Deltagande på tävlingar och turneringar
År1ig skidresa

Styrelsens verksamhet

-

Studiecirklar

-

Årsmöte
Presidiemöte
Styrelsemöten
Fester och Samkväm

-

Kurser
Föreläsningar
Samarbete med andra foreningar
Deltagande i fester, festivaler & demonstrationer

-

Deltagande i olika arangemang i området
Samarbete med olika organisationer (Botkyrka
Kommun, ABF, FFR, HNF, ARS, AUF, MKC, MM)
Samarbete med skolor (Botvids gymnasium,
Kunskapslyft et, Folkhögskolan)
Samarbete med kyrkor

Projekwerksamhet
Sommarläger

fuligplaneringshelg

Ekonomisk kalkyl
Utgifter

Lokalhyra

Intäkter
252000

Medlemsavgifter

22 000

25 000
Förbrukningsmaterial 9 600
Hyra av övriga lokaler 25 000
32 000
41 000

Buff6intäkter
Lokaluthyrning
Deltagaravgifter
Öwiga

64 000
17 000
37 500
3 000

Personalkostnader

Planeringshelg
Sommarläger

Summa

Verksamhetskostnader 390000
Summa

utgifter

Summa

o

totalt

intäkter

f

43 500

774 600

774 600 - 143 500

:

631 100 (ansökt medel

fiir år 2003)
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Föreningens
Ekonomiberåttelse
Ekonomi
Det ekonomiska läget i Bethnahrin Kultur Föreningen (BKF) under den tid vi valdes till styrelsen var
lagom bra. Men om man skulle tiinka på utgifterna som vdntade oss resten av å,ret, var situationen lite

be§rmmersam. Då hade BKF fina halvtidsanslällda varav två projektansällda och resten arbetare med
lönebidrag som vi brukde fr,80% av lönen frånAMS (Arbetsmarknadsstyrelsen).
Den nya styrelsen var tvungen att änka på nya lösningar, så som att söka om nya projekt samt minska
utgiftema och börja spara, annars skulle det inte gå ihop ekonomiskt. Vi böq'ade diskutera om lönema
med AMS, träffa hyresvärden och
diskutera om hyran på nytt,
marknadsfora lokalema lor
uthyming for kurser, fester m.m.
bö{ a med cateringverksamhet,
planera fl era samkvällar minska
aktiviteterna som kostar mycket,
ta deltagaravgift for vissa
aktiviteter och ta bort onödiga
inköp.

Efter ett så stort åtgärdsprogram
kan vi konstateraatt vi nu har en
stabil ekonomi inforår2003. Men
detbetyder inte att vi har fria
händer att spendera fritt, tvärtom
måste vi tänka noga och vara
sparsamma fran alla möj liga hå11,
samt flera aktiviteter som stodjer foreningens ekonomi. Bra ekonomi skapar harmoni och trygghet hos
medlemmarna och i sin tur ökar lusten ör deltagandet i aktiviteterna som forstärker foreningen i sin

tillvaro. På det sättet fortsätter vi att oka antalet medlemmar och vara en fungerande och exemplarisk
forening i var kommun. Till sist men inte minst, ett stort tack till alla institutioner, individer, foretag,
medlemmarochvarkommun ftirallt stöd, både ekonomisktochmoraliskt somvi fitt.

Tack fiir det goda samarbetet!
S4trelsen
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Bethnahrin Kulturforening i

Sida:

Bot§rka

Utskrivet:

I

17.01.03

Balansrapport
Preliminiir
Räkenskapsårets början:

0

i.01.02

Senaste

vernr:

141

Resultatenhet: Hela foretaget
Period: 01.01.02 31.12.02

Omsätfiringstillgangar I
1010 Kassa

6.380,30 14.918,00 2t.298,30

1015 Kassa Vuxenvandring
1016 Kassa Barn är vår framtid
l0l7 UFL Kassa
1020 Postgiro
1040 Checkräkningskonto
S:a Omsättningstillgångar

I

Anläggningstill gangar
1660 Fordran skattemyndigheten

1920 Inventarier
:aArilassmnsstl

sA

TILLGÄNGAR

4.898,00 0,00 4.999,00
6.2t9,00 -6.2t9,00 0,00
0,00 15.593,00
22.670,52
-1.091,07
287.608,30 45.871,45
165.406,13
104.704,87

4,00

13,00
145.548,00 43.520,00

15.593,00
188.076,65
103.613,80
333.479,75

17,00
189.068,00
189.085,00

433.160,30 89.404,45 S».SA4IS

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Kortfristiga skulder
2330 Upplupna sociala avgifter
2510 Personalens kallskatt
istiga skulder

-7.893,00
-7.608,00
-15.501,00

S:a Skulder

-15.501.00 10.223,00 -5.278,00

5.237,00
4.986,00

-2.656,00
-2.622.00
-5.278,00

10.223,00

Egetkapital

2910 Egetkapital
2919 Redovisatresultat

-336.947,65 -80.711,65 -4t7.659,30

S:a Eget kapital

-417.659,30 0,00

-80.711,65

SA SKULDER OCH EGET KAPITAL
BERAKNAT RESULTAT

80.711,65

0,00
-417.659,30

433.160,30 t0.223,00 422.937,30
-0,40

99.627,45

99.627,45
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Resultatrapport
Utskrivet:

17.01.03
Räkenskapsårets början: 01 .01 .02

Preliminär

Senaste vernr:

Resultatenhet: Hela foretaget
Period: 01.01.02 - 31.12.02
Perinrlpn

Intäkter
Klass 31

Intäkter sektion I

3110

94.386,00
94.386,00

S: a Klass 31
Rörelsens sidointäkter
3s10
Medlemsavgifter
S :a Rörelsens sidointäkter

8.000,00
8.000,00

Erhållnabidrag
3936

Ungdomar i Föreningslivet
Lonebidrag

3950
3975
3976
3980

Vuxenvandring/Bidrag
Stimulansbidrag

3981

Aktivitetsbidrag
Kulturbidrag

3982

Sommarlager

3983
398s

Doremiprojekt
Öwigaintäkter
Öwigabidrag

3990

130.000,00
186.105,00
147.000,00

3.525,00
76.793,00
14.114,50
13.200,00

31.000,00
949,00
75.851.85
618.437,35

S:a Erhållna bidrag
S:a Intäkter

780.823,35

Direkta kostnader
4010
S:a Direkta kostnader

Inköp materiel och varor

101.738

101.738,00

Bruttovinst

679.085,35

Personal kostnader

Löner

5010
5610

219.114,00

Sociala avgifter

5710

AMF

forsäkringar

60.963,00
16.400,00

S:a Personalkostnader

Öwigakostnader
6010

Lokalhyra

189.942,00

&50

Bidrag till organisationer

6s10

Kontorsmaterial

8.000,00
3.111,00
20.830,00
1.683,00
20.542,00
200,00

681

I

Telefon

7105

Diverse kostnader
Barn är vår fiamtid Samladekost.

7ttO

Vuxenvandring/samladeko stnader

6990

o
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7t60
7167
7170
7180

7670

Postgiro & Bankgiroavgifter
Ungdomssektion samlingskonto kost.

6.550,00
7.655,00

Idrottsaktiviteter
Medlemskapsavgifter

24.612,00

Tidningar,

Litteratur

494,00
600,00

Resultat ftire avskrivningar

98.389,35

Resultat efter avskrivningar

98.389,35

Finansiella intäkter

Räinteintäkter
Skattefria skatteintäkter

8020
8070
S :a

Finansiella intäkter

1.225,10
13,00
1.238,10

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

99.627,45

Resultat fore bokslutsdispositioner och skatt

99.627,45

Resultat fore skatt

99.627,45

Nettoresultat

99.627,45

Revisionsberåttelse
Undertecknade - av ÅnSUÖfpT valda -revisorer harunderjanuari2003 tagit del av kassa och
balansrapporten tillhörande Bethnahrin kultur ftireningen i Botkyrka- dess ekonomi, räkenskaper och
forvaltring per den 3 1 december 2002 - farhärmed avlämna foljande rapport:
Vi har tagit del av handlingarna och granskat noggrant verifikationer, hantering och forvaltningen av
foreningens ekonomi i sin helhet. Det har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande kassan,
postgirot, bankgirot och örvaluringen i öwigt.
I frågan om foreningens ekonomiska ställning, hiinvisar vi till ovan tyckta balans- och resultat riikning.
Med anledning av det ovan anforda, foreslar vi ÅRSMÖTET att foreningsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
for verksamhe tsäret 2002 års ekonomi och fiirvaltning.
Ni:g'rhrrr§ *i*tt,åurt*lrj )tlll"1

ä*hivr trrnrxn

t',crrgc Årclln

Sr"{"$ry
I : TI"]? d

o
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På grund av tekmska fel

vid produktionen av verksamhetsberättelsen för fu2}O?har en del siclor fallit
botl. Därför har vi tillverkat de sidorna som saknas manuellt och lagt in dessa som en "extrainlaga" i
verksamhetsberättel sen.
Sedan har vi påträffat ett par tr1'cKel i textema:

Sidan 1, "Sidftirteckning"
Föreningert har avslutctt sitt bankkonto och dcirmecl civen bcmkgirokontot. Det bankgiro
konto sctnt Jinns angivet cir inte kingre i bruk.

Sidan 6, sista stycket "Antal medlemmar och varav betalande,,
Riitt antal betalningssbldiga medlemmar är 193 och inte som clet stcir i bercittelsert 293.
Vi hoppas att ni har överseende med ovanstående information.

Med viinliga hiils ningar
Styrelsen
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Ävpx DU KAN PÅNYTTA AV ATT
VARA MEDLEM I BKF !!!

BKFÅnENpÖNT,NNG SOMÄN
FYLLD AV AKTIVITETER PÖN
FAMILJ OCH BARN.
DESS LOKALER AR ROK FRIA OCH

MrLJö axPASSADE ocH Än
MYCKET TÅUPLIGA FOR
KONFERENSER, KURSER, FESTER

OCHMM.
FINI{S ÄVPX UÖJLIGHET PÖN ATT

BESrÄrrA MAr

PÖR SMÅ OCrT
STORA GRUPPER.

För ytterligare information kontakta
Azrz Poli på telefon : 08 - 530 31 1 92
070 734 26 06

o
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SAB
(Sammarbetskommit6 ftir Assyriska föreningar i Botkyrka)
Murat Poli
B ethnahrin Kultttrförening i Botlq rka

SAB bildades i januari 2000 for att förstrirka bandet mellan Assyriska föreningar genom
gemensamma aktiviteter som nationella högtider, fester, utflykter, lägerverksamheter mm.
Man ville även göra det möjligt för medlemmarna att träffas och umgås med varandra.
Meningen med SAB dr att den skail fungera som kontaktnät mellan medlemsföreningarna
och sprida information om föreningarnas aktiviteter samt informera medlemmarna om
viktiga frågor och händelser som berörAssyrierna.
Under åren 2000, 2001, och första hälften av 2002 gick arbetet enligt pianen och resultater
var över förväntan. Under forsta hälften av verksamhetsåret Z}}2hadeSAB-styrelsen 6
protokollförda sammanträden. Den 20 aprrl2002 anordnades ett stort möte för alla
styrelser i medlemsföreningarna i BKF. Meningen med mötet var att utvdrdera SAB: s arbete
under den gån-una tiden och planera inför framtiden. SAB: s styrelse var väldigt entusiastiska
att fördjupa samarbetet mellan medlemsföreningarna och dess styrelser. Dock fördärvades
detta då Asurföreningens nya styrelse helt plötsligt frös av samarbetet på obestämd tid
framåt. vilket orsakade missnöje och förvirring bland personer som deltagit i mötet.
I ett brev skrivet av föreningens ordförande AzizPohdarerar 2002-09-27 tog BKF
initiativet att inbjuda SAB: s medlemsföreningarna till ett nytt möte. Syttet var att diskutera
och mÖjligtvis fortsätta samarbetet. Dessvärre fick kallelsen inget gehör hos respektive
föreningar. Assyriska kulturföreningen svarade på inbjudan i etr brev darerat 2002-10-28. I
brevet stod det: Vi har i dagsläget inte personella resurser att tilldela sådana arbetsuppgitier.
Men Asurföreningen har muntligt meddelat att de är villiga att fortsätta samarbetet. Dock har
Ninveföreningen inte svarat alls.
Som det ser ut i dagsläget åir SAB: s samarbete och aktiviteter vilande på obestämd tid
framåt. Men jag hoppas på ett fortsatt samarbete i framtiden.

EXTRAINLAGA
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SAB: s aktiviteter under det först halvåret 2002
Assvrisk kulturdas
Dert24 mars anordnande SAB i samarbete medAUF (Assyriska ungdomsförbundet)
en assyrisk kulturdag i Fitdaskolans aula i samband med Ha b'Nison firandet. Dagen
var fylld med aktiviteter bl.a. Gilgamesh Eposed, barndans, musik m.m. men antalet
gäster var dock feirre än det vi hade förväntat oss.
Ha b'Nison : Assyriska nyarsfirandet
Den 31 mars 2002 anordnande SAB en stor Ha b'Nison fest i Mor Georgis kyrkas
festlokal i Norsborg. Lokalen var fullsatt med cirka 400 deltagare från alla fyra SAB:
s föreningar. Sångaren för kvälien var Ninos Touma från Australien vars underbara
röst och nationella och patriotiska sånger hänförde deltagarna från början ti11 slut.
Det blev en lyckad fest som var fylld med glädje och harmoni.

Under fetsen var vi splittrade. Från SAB: s medlemsföreningar var det bara BKF och
Ninveforeningen som gemensamt deltagit i festivalens aktiviteter. dvs.
matförsäljning, folkdans och musik. Asurföreningen ville vara självständig och deltog
i festivalen med eget program. AKF deltog inte alls. Denna splittring orsakade
missnöje bland våra medlemmar, som klagade över att SAB: s föreningar inte kunde
delta i festivalen tillsammans.

Slutligen vill jag tacka alla våra representanter från SAB: s medlemsföreningar, för deras
samarbetsvilja och engagemang inom styrelsen för de utförda aktiviteterna. Och jag hoppas
även på ett fortsatt samarbete. Enda vägen till vårt folks överlevnad är samarbete mellan våra
föreningar och politiska partier samt nationella och religiösa organisationer.
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ISHTAR SOMMARLAGER
2002167s2
Danielle Barsoum & Enkido Poli
Ungdomssektionen
B e t hn ah r,in Kul t u rfö

re

nin g

_"Vad iir det hiir?! Iiiiiii. . .vad äckligt!!!"
_"Mamma, mammajag vill inte stannahåir, dem andralåtermig inte lekamed dem!!"
_"Men var är nycklama till stugan ! Hallå! ! !"
_"Det måste ha blivit inbrott, titta fönstren rir sönderl"

_"Vad!!1"
_"Jag ttinker inte sova i dem sängarnal!"
_"AmoAziz, arno, vi vill ha stugan!!"
_"Nej varför skulle ni få den. Pappa, pappa vi tjejer vill ha denl l"
_"Slutaklaga nu!!!!"
yalla tjejer, om vi alla hjiilper till så iir allt städat inom en timme I I ! (echmo do slibo, micka
-"Yalla
ajikoyo)"
_" A A A A A A A A A A A A A &{AH r ! Det går inte att spola i toan. . . eeek l l "
hallå skulle inte bryggan lagas förra året, den iir helt sönder, .iad zir det hairll"
-"Men
_"Ufft herregud!!!"
!

Så här lät det första dagen på Ishtar

lägretlll Tack och lov

så

fixade allt siglll

Niir vi hade städat klart, ringt några samtal och niir föräldrama hade gått hem, kunde Ishtar lägret
äntligen böga. Vi började med att presentera alla deltagare för varandra och med att dela upp alla bam i
fem olika grupper, beroende på deras åldrar. Alltsammans var barnen 36st, från 8 år till 17 ar gam-la och
vi ledare uppgicktill 10 stycken!Tigris, BethnahrinBoys, Babylon, Melke Åthoroje ochAssyriska
gruppen var nalrlnen på gruppema. I Babylon och Melke Athoroje fanns de äldsta barnen, från 14 till
17 ar. Tjejerna i en grupp, Babyion, och killarna i den andra. Redan från första början hade stridsyxan
grävts upp mellan dessa bägge grupper. Första kampen giillde vilka som skulle få sova i stugan. Efter
mycket stångande och kämpande kunde till slut Melke Åthoroje med Gabriel Aydin och Ibrahim
Kerimo i spetsen se sig som segrare i denna första av många kamper som skulle utspela sig på lägret.
Jag menar, aldrig i livet skulle de kunna tänka sig att bo tillsammans med de yngre. De gar ju bara inte. . .
Tanken med stugan var att de skulle få vara för sig själva och "slippa alla snorungar", men tjejema
kunde de inte hålla borta från sn:gan skulle det visa sig rätt så snart. Efter lägret visade det sig också
mycket riktigt att tjejerna, med Ninsun Poli och Jessica Kopar i täten, var bäst på att busa, och det för
andra året i rad!!! (hallå grabbarl !!, vad iir det hiir??? Ni speiar coola machograbbar hela bunten men
kunde inte ens klara av tjejerna. Skäms på er grabbar! ! !)
Vara små sötnosar (de yngre grupperna) var inte heller direkt änglar när det gällerbus där åldem inte
verkar spela någon roll, eller så kanske de forsökte följa det "rätta" exemplet hos de "stora" på lägret

o
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tCo;'*ar:::, uiati: ,;ckså om oss ledare ;) ). Efter att alla hade ätit och
,.:i*r *liiii...i ;t ii:,' a'.t vi hade trots allt på Botvitsgården en sjö, med en
"
,,.: tiiti!:..
. lak är säker, vädret var perfekt hela veckan ut, så badet
gick
' alla "överraskningar" vi fick vid var ankomst så
känna
ldra
rck ut på att ha roligt med bamen och att
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:,-riialsång "Dashta d'Bakoba". samtidigt som t\'å av bamen
:ka flaggan (det var nästan så att man

fick gåshud var gång

,,:ä;:1f ilT#?ffi:J,T#l"J;:1":;råå'ifffiå1'.,.,

morgonsymplså

;-Ll

,,,rJuiliL vakna iika många mrnuter tidigare dagen dåpå
:r "ril oss sista kvällen. hmmm). Nåja. när alla äntligen var
'-.": att dra igang, ställde varje grupp sig i led och

arle r:'

tre .r

så t'ar första elagen slut.

väckning för alla, ja alla, är'en ledama som inte
Trots att ledama fick gå in i rummen (främst de två
' t,:ir att få dem att göra sig i ordning så r'aknade inte
:'ligt svirrr air" kolruna upp ur sangen pa
-,: ,:.i:ire än "snäiia. jag har ont i magen", och detta fastär-t
':- ':::l-'r rr I 1'- ,1.) Enkido fick då
!11-'
rycka in och få
1-,1, r I \h lncr ,.,, ..ririitgäf sä bestamoe vr ledare oss för att bestraffa ai /a
:

"

vi

,rr riktigt mysigt faktiskt. Diskussionerna var. enligt de
,.:liså. Dtirefter höll vi. ledare, en salfiInanfattning av

:,riör morgondagen. Och

dag-rtis akr,

J

satt vi ledare uppe lite ltingre med ungdomat na,

.,

., ,-rmm... jag undrar??? Vi fick dra några. biira andra och är'en
, ;å med (återigen var det tuffingama som krävde mest
för lektionerna, den första lektionen undervisades av Simon
"utvandringen och dess konsekvenser". Tr'å lektioner om dagen
12 år ungefåir, och en för ungdomama från I 3 till 1 7 år. Att
,'långa var inte förvanande, men alla höll med om att det var

,

pp1; -f;i.r1n

bnt,
bar;
intressanta äirur..
sken som mest. Vi

unden isningen brukade de flesta dra ner och bada- då solen
:. paddlade kanot och solade helt enkelt. Jag tror att j ag pratar för
r
gt skit kui I Diiremellan åt vi lunch, det I'ar alltid lika gott. STORT
alla nrirjag säger ati "
ill vattnet för några av oss. för det vai fria aktiviteter som gällde dä.
TACK Fahimal Cch s.
fick välja vad de villgöra. Vid fyra tiden fikade vi, och ddreftel var
och det innebar att .,,arjt -:,".,
det återigen fria aktiviteter. Vi kon.'iaterade att barnen hade mycket roligare niir de var tillsarnmans, och
därför omvandlades aritomati skl <ie i'ie sta akiviteterna från fria till gemensamma.
,"

r,

På onsdagen var det martyremas dag och vi beståimde oss för att ha en gemensam minnesstund
angående detta. Malfo no AzizPoli stod för undervisningen, han berättade om åren 1 914- 19 15 och

folkmordet på assyrierna. Hela dagen var ägnad åt martyreraa, och Bethnahrin Boys gjorde i ordning en
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mycket kiinsloladdad pjäs som spelades upp senare på kvrilien. Pjäsen illustrerade lidandet våra
förftider fick uppleva undet "seyfo" och varför vi som lever idag utant'ör Bethnahrin inte ska glömma

vilka vi iir, och vad vi mördades för. Pjäsen var jätte imponerande, och den fick visas igen dagen dä.på
då foriildrama var viilkomna till lägret för en grillkviill.
jag nyss nämnde det, förzildrarnas dag. Lektionen den dagen höll iedarna sjäir.a.
fick genomgå ett test som indirekt fick en arr t-örsrå skillnaden mellan två
kulturer. och hur man ska hantera att leva med andra kultur. Den ledde_till en diskussion om fördomar.
Senare den da-een viu det faktiskt fotbollstumering. La-een delades upp på ert rärrvisr särt. lika många
små baLm och lika många tlejer i varje lag. Gruppspelsmatchema spelades då. men semrfinaierna och
finalen spelades under fredagen. Innan tumeringen flck killarna en dans lektion. ja det stämmer faktiskt.
och det vat de som frågade efter det.. . Det gjorde oss ledare verklieen jätte
,elada. Balsoumo
Chammas och ivlatti Adam kan i alla fa1l dansa "shechane" nu ! ! Lektionen gjorde alla på danshumör.
och till slut kom Fahima, Perv'in och även de manliga ledamal!! fram och började dansa. Under de fria
aktiviteterna var det några grupper som paddlade till andra sidan sjön_e för att fiska i lugn och ro.
Grupperna fick turas om för att paddla. Vid sju åtta tiden var de flesra föräldrar på plats. Vi åt, och så
fick de se på en föreställning tiån varje grupp. En riktig nöjeskväli blev det, med allt från teater, sån_e
och dans. Redan på torsdag så bör1ade många busa, killarna hade samiat en del "äck-liga" saker att
br-rsa på tjejerna med, och tjejerna, på ett mer diskret sätt. hade också tänkt ut några onda planer.
Enkrdo och Sar-eon. som dr ledare, kom inte heller undan. de fick bland annat schampo i deras
tandborstar och senap i skorna. Kronan på verkat var när Ninsun och Jessica (med lite hjälp av Enkido
förstås. . . ) lyckades överlista stackars SaLrgon medan han sov och smetade ut hårfär_e över hans hår.
De yngre gruppema ville inte vara sämre de med och tassade försiktigt fram på närtema och la
tandkräm och annat på bamens kuddeu. Buset kulminerade nzir även r,'ar kock Fahima och hennes man
Jusuf började kasta senap på varandra. .
På torsdag var det som

de två äldsta gruppema

.

Under fredagen hö11 Malfone Ninib Aydin och Sargon Kenmo en unden isnin_e om clroger. Ämnet . ar
känsligt och unden'isningen var stark, den påverkade ungciomama riktigt mycket. Ninrb och Sar-son höil
den verkllg genom att ta upp exempel på drogsituationer. Ungdomama fick höra om konsekvenseffra
som uppkommer om man tar droger. de fick råd om hur man ska hantera en situation ciå man känner
nagon som tJ.r droser.
Turnenngens semrirnaler och finzLl spelades (sjiilvklart var det malfono Enkidos lag som l ann tumeringen.
och NEJ Ibbe. r'r fuskade inte al1s. . . ) Senare på dagen hacle vi den efterleingtacle 7 kampen I Den skr-rlle
vrsa sig vara mYcket iyckad. Bl;ind de

grenu som genomfördes kan nämnas den allticl lika roliga
"klädkedjan" ddr den grupp som lyckades bilda den längsta kedjan av enbaft kläder vann. Bland annat
hittade vi ett par BH:ar och annat diverse. När den grenen var över stod de flesta deitagarna med
enbart underkläder på sig. Detta gällde även ledarna. En annan gren gick ut på atr lera efter två
godisbitar som hade gömts i en tallrik full med vetemjö1. Det deltagama inte visste var att tailriken enbart
innehÖll råa ägg och vetemjö1. De fortsatte tappeft att leta efter godisbitama men insåg eiter en stund att
det inte fanns något godis. En som dock desperat fortsatte att gräva efter gocliset var ingen mindre än
Ibrahim Kerimo som inte fattade att det inte fanns något godis gömt.
A1la lagen kämpade tappeft i de olika greniuna och efter många om och men utsågs slutligen ett lag trll
vinnue. Efter 7 kampen så miirkte killarna att nå-eon hade tagit sig in icleras stuga, och förstört alla

EXTRAINLAGA

O BETHNAHRIN KULTURFÖRENING i BOTKYRKA6752 (2002) - WWW.BKF.NU

deras förberedelser inför lägrets sista chans att busa. Tro mig, det var

riktigt äckliga grejer, som dem
hade samlat under veckan, det vill säga, insekter, spindlar, kackerlackor, även fiskar och några
blandningar som verkligen inte såg goda ut. Som planerat hade vi också disco samma kvä1l. och alla
skulle få lite goda saker att äta, den sista kvzillen. Vid åtta tiden började discot, och alla dem som hade
vunnit de olika tävlingar som anordnats under lägrets gang fick sina priser då. Resten av kr,ällen var det
helt enkelt dans och lek som gällde. Niir barnen hade gått och lagt sig så var det dags för spöktå_uet.
Ninib fick underhålla ungdomarna med läskiga historier medan vi andra ledare för'beredde det
'Jättehemska" och läskiga spöktåget. Klockan blev jätte mycket, Malfono Ninib började få slut på bra
spökhistorier och ungdomarna höll nästan på med att sorffra niir spöktåget äntligen var klan att
påbörjas. ViSsa av ungdomarnablev lite skriimda, vi fick höra lite skrik i alla fall. Men för att vara ärlig
så blev det så sent att det böqade bli ljust ute. . . och spöktåget förvandlades snarare till ett ''clowntåg".
fick alla bamen lite sovmorgon eflersom det var sista dagen. Vici tio-tiden ån'i frukost,
städade hela huset och väntade sedan på att alla föräldrar skulle komma och hämta sina barn. Efter
manga tårar och kramar, och ett par fotografier, kunde deltagama slutligen slitas ifrån varandra. Dock
På lördagen

var detta inte slutet. Samma dag hade nämligen Assyriska match hemma på Barsta. och vi bestämde oss
för att gemensamt åka till matchen. Inte nog med det. senare på kvällen hade det dessutom anordnats
en stor supponerfest förAss-vriskas räkning som vi också bestämde oss för att infinna os: i. Så lägrets
avslutades med att vi upplevde Assyriska vinna och slutligen släppte loss ordentligt på dans_eolvet i
Assyriska Kulturhusets lokaier i Södertälje.

Sammanfattning:
Syftet med årets läger var från första början att samla r,åra barn och ungdomar och ge dem ett unikt

tillfälle att umgås med varandra och stiirka deras vänskap och gemenskap. I detta tillfälle i.ille
Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka, BKF, även ta sitt ansvar som förening och stäta de sociala och
kulturella banden mellan barnen och ungdomama och förmedla viktiga ämnen som hör tiil r-ar var-dag.
Man blandade gemensarnma aktiviteter och bus med mer seriösa och allvarliga diskussioner och
debatter. Detta skulle visa sig vara mycket lyckat. De flesta deltagare var väldigt engagerade i
debatterna och diskussionerna och det faktum att det ofta kunde hetta till ordentligt visade bara att det
var ett lyckat koncept. Vi fick verkligen liira oss mycket under de få dagar vi tillbringade tillsammans
och vi tror att det zir något varje deltagare kommer att ha med sig och ha nytta av vart han än beger sig.
Alla barnen har efter lägret uttryckt sin glädje över att BKF kunde anordna ett så lyckat sommarlä_eer
och redan nu liingtar alla efter nästa års äventyr.
Utifran den utvdrdering som gjordes med barnen den sista dagen framkom det bland annar att

o
o
o
o
o
.
o
o

De

vili

an föreningen

till nästa år vziljer

en annan lägerplats.

Det var för få dagar till nästa år vill man vara borta 8 - l0 dagar.
Föreliisningarna var lagom langa.
De äldre ungdoma.rna vill att ett separat läger anordnas enbar-t till deras ålder.
Kanske att man anordnar ett läger tillsammans med andra föreningar i trakten.

Maten varperfekt.
Ibland fick bamen gå sysslolösa. istiillet vill man ha fler gemensamma aktiviteter.
Deltagama vill ha lite bättre planering fran ledamas sida.

Det iir bara att ta nya tag och försöka förbättra till nästa år for att få ett än mer lyckat läger.
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Hiir nedan kommer ett par minnen fran 1ägret som sent kommer att glömmas, både av oss ledare och av
alla deltagare.
Sharbel Haddad som hittills hade varit tystare iin en mus kiäckte helt plotsligt ur sig då alla bamen satr
och skojade i basrun "Inno ishmi Sharbel, inno kitli porike" vilket ledde titl att alla viinde blickarna mot
honom och sedan utbrast i ett hav av skratt under de följande minuterna. Detta it ett minne som redan
blivit klassiskt. Tillägeas kan att denne underbare Sharbel Haddad också kom att utses till årets
lägerdeltagare.

Ett annat minne iir Sargons Kenmos min då han vaknar upp och uppfattar att han fått håret fåirgat av
inga mindre än Ninsun Poli och Jessica Kopar.
Ett tredje minne iir den känslosamma pjäsen som spelades upp för fördldrarna. Hzir och var skymtade
man en tår falla fran publiken. ETT MYCKET STARKT INTRYCKI!!
Slutligen vill vi ta upp minnet då vi varje morgon ställde oss i led och sjöng Dashta d'bakoba samtidigt
somAssyriska flag-ean hissades upp av deltagarna. Detta ögonblick var utan tvekan ett av de mest
känsloladdade. Man kände verkligen stoltheten över sin identitet svälla upp i mängder.
Ett sista minne jag vill taupp iir på supporterfesten samrna kväll som lägret avslutades. Vi hade
tillsammans settAssyriska vinna och var på strålande festhumör. Nästan hela lägret infann sig på festen
och det stora ögonblicket kom vid festens slut då vi alla lägerdeltagare samlades runr ett bord och
bör1ade sjunga dashta d'bakoba om och om igen. På bara ett par sekunder fick vi med oss cle flesta
som fanns i lokalen. Det var en grym känsla. . . Må den känslan aldrig dö ut.
Tusen tack

tiil BKF

och alla andra som möjliggiorde Ishtar sommarläger...

Juniorutskottet
Yakup Poli
Juniorutskottet
B e t hnoh r in K u

L

t

u

rfö re nin g

i

Bo

ti\ rka

Jr-rniorutskottet har glorl en rad aktiviteter under vårterminen som bowfing. samkväm, biokvällar i
föreningen och biobesök Heron City och Sf's biografer, skid- och snowboard åkning på Flottsbro.
besök pä Cosmonova samt spontana samkvällar (shahro) i föreningen. Dessutom så har vi varit aktiva

sommarläger verkamhet och varit delaktiga i ungdomsverksamheten som har varit rullande under hela
året. Efter solrllrlaren, nrir projektet UFL Ungdomar i Föreningslivet, har startat sin verksamhet så har
Juniorutskottet tagit sin plats och roll i själva projektet och diirför har vr varit vilande under den senaste
perioden dvs. sen i början av höst terminen. Men det betyder inte att vi inte återkommer igen under
namnet Juniorutskottet efter projektets mandat perlod dr över.
Vid evenruella frågor så iir ni välkomna att ringa eller skicka era frågor till UFL eller föreningens kansli.

Med vänliga hälsningar

Juniorutskottet
e-post: projekt_ufl

@

hotmail.com
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I-IFL-Ungdomari
Föreningslivet
I bör.;an på hösten 2002 sattes projektet Ungdomar i Föreningslivet (UFL) igång med en
projektkommitt6 bestående av NinibAydin, Danielle Barsoum, Nisha Kerimo. Sargon Kerimo och Dita
Poli. Dessa personer började med att kalla till ett stormöte för alla ungdomar mellan l3 och 17 år för att
ge dem uppgiften att vzilja ut fyra personer i deras åidersgrupp till projektkommittdn. Tanken rned att ha
några av ungdomarna mellan 13- 1 7 år med i kommitt6n ;ir för att ge dem chansen att vara med och
besluta och involveras i en viktig del av föreningslivet. De fyra utvalda blev Fadia Chahine. Ninsun poli.
N4attias Adam och Andreas Kerimo. Sedan dess har arbetet för att engagera ungdomar i föreningslivet
satt sin gang. Aktivitetema har varit allt ifrån liixhjälp två kvzillar i veckan

till onsdags fotboll till samll,ärn

till

srudieresor. Målet har varit att engagera alla ungdomar i minst en aktivitet i veckan. Under arbetets
gång har det skrivits en del rapporter av bl.a. Danielle Bar soum. Bland dern har vi i projektkommittdn
nu valt ut ett par som kommer att ge er en inblick i vad som gjorls i

UFl-projektet.

STORMÖTE/SAMKVÄ1\{
2002-09-20
Fredag den 20 September hade vi möte med ungdomarna för första gången. Vi skulle informera dem
om vad projektet "ungdomar i föreningslivet" handlar om. Klockan 19:00 var det sarniing den dagen.

ochsomvanligt,vardeflestaförsenade.Mötetfickrintligenbörjarunt l9:30.Allafickredapåhur
mycket pengar vi hade fått för det hiir projektet och hur vi, i kommitt6n, hade tänkt använda dessa.
Samtidigt frågade vi ungdomarna hur de tyckte pengarna borde användas. Efter att ha sammanfattat det
mesta av planeringen och informationen som hade gjorts, fick ungdomarna komma med förslag om vilka
aktiviteter de helst skulle vilja ha. Bland annat tog vi upp liixhjtilpen som vi nu har varje tisdag och
torsdag fran 18:00 till 20:00 i föreningen.
Som sagt, heter projeklel " urtgdornar i förcningslit,et" . därför bestämde den dår,alande kommitt6n
att fyra ungdomar skulle nämnas till att vara med i kommittdn för att påverka och samtidi,et få rösträtt. Vi
skrev ner naillnen på de intresserade, dåirefter fick alla som var diir bestämma veill som skulie få vara
med. genom att rösta anonymt på de lra de tvcker vara mest lämpliga. De un alda bler,: Ninsun. Fadia.
Mattias ochAndreas. Alla kommer att få samarbeta med en av oss i kommirt6n. Ninsun med kassören
Sargon Kerimo. Fadia med kontaktpersonen Dita Poii. Andreas med sekreterarna Danielle Barsoum
och Nisha Kerimo och Mattias med ordförande NinibAydin.

Vi hade tiinkt att antingen ha en fest efter mötet, som en discokväll, eller en samkväll, d:ir r.i bara sitter
alla tillsammans och helt enkelt umgås. Vi tiinkte att det kanske var bäst att fråga ungdomama vad de
helst ville göra. Tack och lov att vi gjorde det, för deras reaktion niir vi tog upp det första förslaget om
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att ha en discokväll skapade skrattanfall bland de flesta. de iirju för "gam-la" för sånt. Vi alla 35
personer, ungdomar och ledare, trängde in oss i ungdomsrummet dit 20 personer egentli_een knappast
far piats.
trivs ju såbra tilisammans, att vi inte ville skiljas från varandra. Den enda som lyckades
separera oss var egentiigen Sargon, ntir han tog fram alla kakor och smör,eåsar som han hade ta_eit med

\i

sig fran jobbet. Sjiilvklart tömdes ungdomsrummet på en gang, inga av vära hungriga ungdomar kunde
motstå muffinsen. Ändå samiades alla åter i ungdomsrumlnet direkt efter. Vi var där hela kr,ällen och
även en del av natten. Vi iekte alla möjliga lekar som t.ex. bröllopsnatten. charader och kortlekspelet.
En annan lek val också "blöta trasan" den går ut på att en ledare ska distrahera deitagama från att titta
på stoien han eller hon ska snart få sitta på. Ledaren säger till deltagaren att spelet går ut på att han eller

hon ska göra precis som han gör, redan då fick vi skratta en hel del, vi såg bland annat riktigt grvmma
grimaser, tills ledaren och deltagaren sätter sig på en stol bakom dem. Men grejen iir att på deita_earens
stol ligger det en blöt trasa. Vi som fick titta på tyckte att den leken var hur rolig som helst. men jag är
inte säker på att deltagarna tyckte detsamma. Efter den leken blev det plötsligt mer utrymme arr sätta sig
på, hmm, undrar ifall det beror på att det inte tir bekvämt att sitta ner när man har blöta byxor på sig.

Var kzire "ledare" som fick driva med ungdomarna en he1 del, fick ungdomama också dnva med. När
han satte sig på stolen. för tionde gången, och väntade med ett flin på ansiktet på att få skratta åt
deltagaren, som fick vara Kima, blev han väldigt överraskad och blöt, han blev luracl. ja. några av
ungdomaria fick den underbare id6n att låta Sargon få smaka på sin egen medicin. De tog trasan ifrån
Ninib (som hade för uppdrag att disket lägga trasan på deltagarens stol) och Ia den istället på Sargons
stol.

Kortlekspelet r,'ar också ganska populärt. Den går Lrt på art kunna hålia en bit papper uran häncler
genom att lä-ega biten framfor munnen och suga in luften. llenin,een mecl ieken var att klara av att
_ue
lappen vidare till personen bredvid dig, mun mot mLrn och,eöra sä manga van' som möjiigt, utan att
tappa lappen. Ibbe vann två gånger, han vaLr definitivt bäst p:i att su,qa in pappersbiten. Vi hann även
med några "heta" debatter där emellan. Ett av samtalsämnen var fördomar och rasism. De ämnen som
debatteras är ofta desamma men de ar ändå aktuella ämnen som de flesta tvcker är intressanta. Kvällen
var lång och jag kiin
er att den var lyckad, enligt oss i kommtttdn i alla fall. Vår första kväll
-earantera
med Lrngdomama fiån projektet "ungdomar i föreningslivet", var alltså helt enkelt cien bästa början på

projektet vi kr"rnde önska oss.

Av: Danielle Barsoum

Norrköping(!)
2002Samling - Föreningen (BKF)
Fredag
Inget mer med den saken. . . Alia kom 60 minuter efter bestämd tid och det som kanske förvånar de
flesta var att även ledarna gjorde det. Och ni som ska föreställa vara förebilder. . . Ärlgt var clet ett rent
kaos i föreningen. Ingen visste vart de skulle eller vad de skulle göra. "Va. ska jag aka tåg? Men Frida
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och Jessika aker minibuss. Jag vil1 aka buss !" men det var också lite små tjafs med föräldrar och äldre
syskon lite hiir och dzir. . . Själv akte jag tåg med Danielle, Sara, Kima, Ninib, Andreas och Aram.
Egentligen hade vi stressat i onödan. för nåir vi kom till peffongen fick vi vänta i 15 min tills vi skulle på.
Nzir tåget bara hade två minuter kr,ar för att komma kvittrade en röst i högtalaren ör,er hela stationen:

"Tåget rnot Norrköping 20 min försenat". Typiskt. De 93 minuterna på tåget kan jag korr och gott
sammanfatta med ett ord: Zzz.. .
I Norrköping möttes vi av två, tre krllar som skulle skjutsa oss til1 Föreningen. Efter railyfä-den till
lokalen träffade r,i de som hade akt bussar. Alla hade överlevt. Redan utanför stod många vuxna och

rökte och ndr vi kom in i lokalen möttes vi av ett dimmoln.
"Vad är det hrir? Har vi hamnat på spökhuset?"

"Nej. välkonma til1 r'aran Hudro"
Aha. hal ni tzinkt på luftkonditionenng? Deras förening var lagom stor och deras ungdomsrum var
detsamma. Allt viktigt fanns på plats, fast en hringande "Röknin-u För'bjuclet" Bricka hade inte vadt en
dum id6. Vi satt t un-qdomsrummet och sakta men säkert tömdes deras lokal och vi flr'ttade oss dit. Vi
r'äntade (och väntade och r,äntad....) på ptzzan.Ttlls den Ä.X.f.l.t.C.E.N K.O.N4. S.nr-. när alla
lekt massa lekar. pratat sig hesa, spelat kortlek och började bli mätta åkte vi till det srällen,i skulle sor,a

i

"Welcome to Dreamland", kunde det lika giima ha stått på dör'ren istdllet för "fritids-eard". Hela sräller
var fräscht, i ljusa fiirger och det var perfekt. Det fanns hälsosamma duschar och toaletter. snyggt kök.
cafeteria, dansgolr' (med scen och dj bås). fotbollshall, datorer. playstation I och 2. dat.biljar.d m.m.
Aven om det klassades som himmelriket fanns även nackdelar. Alia gjorde det de sjä1i,a tyckte var roiigt
och diirförblev det ingen sammanhallning i det hela. och det varju inte meningen.

"Några sitter vid datorerna. några spelar playstation. några biljard, . .andra tv. Me andra ord: ingen
sammanhållnin-e. \'len o andra sidan e de rätt soft med tanken på att de e en del att göra imorron. Fest o
sånt. skönt att ta de lugnt. ..". /lJessika,
Inte förråin på slutet av kvällen bör.1ade foiket blandas och man mdrkte det mer starkt då alla ia_et sig, Vi
sov i tr'å rum. . . jag sov i det mm man SOV i, det rummet bredvid pratade (nää skrek) man all night
long. En ganska li'ckad första da-e enligt mej, och tanken på att de i det andra mmrner blivit bästisar var
en länad krinsla, så en aning sammanhållnin_s kom in i bilden i alla fall. .
.

"Kvzillen började bra. killarna försökte flirra med tjejerna (gick inte så bra). Sen tog alla sitt och
samlades i stora hailen diir vi gjorde lite presentationsgrejer. Grabbama försökte som yanligt spela tuffa.
Niir alia gick till stna rum. . .AOO. Vissa tiejer var vd:re än killarna (hoppade på varandra o grejer).
6.30 r'ille folk inte fatta att de skulle vakna om 3 tim. Till slut gick jag o la rnej jag ver inte om de andra
sov."

llNkha
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Väckning - Fritidsgården
Liirdag
När alla vaknat (att de ens vaknade!) åt vi frukost tillsammans. Efteråt hade Ninos en föreläsnin-g om
Identitet. Personligen tyckte jag att det var mer som en diskussion och en ganska bra en. Även om vissa
höll på att somna (kanske för att de tyckte att ämnet var tråkigt eller för att de helt enkelt inte sovrt så
mycket natten innan) sä ty'ckte ja,e att de t'lesta lyssnade med intresserade öron och öppna ögon. och för
mrn bekiinnelse var de flesta av dessa personer killar. Efter föreläsningen blev det mer eller mindre bråk.
För saken var att vi hade bestämt oss för att åka till stan och hitta på nåt. Fast de maskulina
ungdomama hade planerat annat. Nåimligen att kolla på nan fotbollsmatch. Efter lite tlafs hiir och drir
akte vi till stan i alla fali. Vi åt på pizzerian Gu'Va' Gott (och j*xligt gotr var det också). Ooh stackars
de som ägde stället. Jag såg uttrycket på deras små ansikten förvandlas till förskräckelse då 50 pers
trädde in i deras restaurang. Men en tiil snubbe kom till undsättning då de hade ringt ett samtal. . .ganska
smafi.
Sen gick

vi och kollade på filmen "The Guru"

på "bio". Vilken bio?? Deras salon_e var inte så vdrst
störe än de flesta vardagsrummen hfu i Sverige. De fem raderna räckte åt oss perfekt. Filmen var i och
for sig ganska meningslös. det enda bra (eller roliga) i hela rullen var den indiska dansen. Så ut ur bion
och dansande nerför gatan ränkte vi gå på caf6. Inte så lyckat.

Här är tre saker du aldrig får göra då du ska på Caf6:
1. Gå aldrig på en Lördag - Folket har ledigr och vill komma ur.
2. Gå aldrig emellan tidema 17.00-23.00 - Rusningstrafik enligt cafdemas lagbok
3. Gå aldrig. under nå-era omständigheter, med 50 ungdomar- Det förklaral sig s,jäiv.
Tyvän bröt vi mot alla dessa regler den kviillen. Vi fick helt enkelt inte plats någonstans. det var fullt
överallt. Så efter att vi stått där mitt på gatan (och Danielle giorl oss en mini sightseeing) bestämde vi
oss för att dela upp oss. lvlindre än hälften stannade kvar och resten akte på en fotbollsfest i Hlrclro. ja_e
var med den andra hälften. Niir vi kom fram var musiken och t-esten på g. Så vi gjorcle inget annat än :itt
äta jordnötter och dansa. Och visst hade vi kull Allihopa dansade och niir de som var på caf6 kommit
visade vi Norrköpingarna lite Stockholm sryie niir det gällde att roa sig.
Efter några timmeu började vissa gäspa och blinka tungt så vi åkte tillbaka till fiiticisgarden. Drir tänkte vi
väcka de som var halvdöda med att fixa en egen fest. Så vi tog fram chips, jordnörter, popcorn och läsk
och vår-t disco var igång. Vr hade det verkligen roligtll Vissa dansade, vissa åt, vrssa gjorde både ock.
Men stämningen var i vilket fall som helst på topp! Folk bör.;ade strömma in. Människor som varit på
festen i f'öreningen hade också kommit. Senare samlades vi alia runt soffbordet och lekte snuga fliskan
(själv skulle ja-e ha sknvit "no comment" på den här punkten fast med manga önskemål skriver jag nog
ner lite i alla fall). Hehe... många sjuka förslag kom upp, även om de inte val så
_erova som t.ex. "drick
kol", till och med saker som "krossa de här chipsen med pannan"

en kopp salt" eiler "gå på glödande
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förekom. lnte mrnst då Ninsun fick gå ut och springa några varv fram och tillbaka på gärden utan jacka
då det var minusgrader och en efter en fick dras med. .. tills det bara var några stycken kvar i värmen.
Själv var jag välsignad då flaskan bara pekade mot mitt håll en gång och Sargon sa "skit i det. jag
kommer inte på nåt" så jag satt bara och garvade åt andra den timmen.
Senare, ganska så mycket senare. hade en vattenkanna hamnat i någons händer, som råkade skvätta lite
på någon, som i sin tur bröt ut Det Stora Vatten Kriget. Ojojoj. . . Det var inte bara människoma i fråga

ju hämnas. Golvet hade blivit en nyale modeli
av tvåtusentalets simbassäng. Ja , efteråt fanns inget annat än att ta en mopp var och börja städa upp.
Som extra underhallning tog Ibbe tag i mikrofonen och böqade sjunga (mina öron blöder fortfarande).
vid 06.00 hade vissa lagt sig medan andra stannade och umgicks med varandra.
som blev blöta utan alla runt omkring också, och alla ville

"K-lockan är nu 08:07, och borde nog sova. jag iir nog den enda som e vaken nu. Rima ochAndy har
ör'ergett mej och somnat , ska prata med väggen. Kanske hittar jag mrn egen Mahmud. Jag har haft det
skit roligt! xskrattarx (väcker hela huset). 08:12 Nu ska jag SOVAI t" l/Daniel 'Dani'

Hemfärd - Fritidsgården
Söndag
Det var nog den jobbigaste dag vi hade i Norrköping. Som vanligt åt vi frukost, väldigr tidigt på
morgonen. Dagens uppgift var att städa. Sargon delade upp oss i mindre grupper som skulle sköta det.
Jag och min grupp fick som uppgift att moppa hela övervaningen. Ufft! !

vi vårt pick och pack och åkte till Caf6 Hugo (eller var det Hugos Caf6?). Detta
var alltså vår sista aktivitet vi skulle ha i Norrköping. . .tänk dig, det SISTAII ! ! Men NEJ, inga tarar hiir
inte. Utan vi tog den tid vi hade och umgicks. Och även om Nishas Mahmud hade det olyckligt (då alla
drev med honom) hade alla andra trevligt.

Nzir alla var klara tog

\td

l7.00skulletågetmotStockholmkommaochminibussarnaåka,sån;irvisuttitochpratatinågra
timmar och tagit en massa foton sa vi adjö. Och akte iväg. Viil framme i Botkyrka var det inget ståhej
om varken det ena eller det andra utan alla akte hem till sig.

Klar med rapporten - Hemma

hos mig

NIåndag
Jas menar.. . trots att det bara varade i några dagar hade vi det mycket roligt och grejen fu-att det inte
var för att vi g;orde roliga saker (som t.ex. bio) utan bara för att vi vartillsammans. Bara for att vi
umgicks. Man fick ju en massa nya människor, vilket gjorde att alla kom varandra närmare och nu när
man har lite extra kontakter har man fler personer att ringa då vi ska på t.ex. läger eller skidresa. Så allt
som återstår att
säga. tycka eller känna iir att bara iängta efter nästa gång vi åker ner dit igen eller
-qöra,

förhoppningsvis tiden då de kommer upp hit.

..

Av: Siduri Poli
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